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Święto Trzech Króli kończy okres świąt
Bożego Narodzenia. Kościółśw.obchodzi6
stycznia pamiątkę trzech ważnych wyda
rzeń, mianowicie: chrztu udzielonego Panu
Jezusowi przez Jana św., cudu w Kanie
Galilejskiej i hołdu Mędrców ze wschodu.
Święto Trzech Króli należy do najstarszych

najważniejszych świąt Kościoła i było
zawsze obchodzone z wielka uroczystością.
W średniowieczu nosiło dla swej godności
,,dnia najwyższego".

W Polsce ze świętem Trzech Króli zwią

zane jest sporo zwyczajówludowych. Wie
czór poprzedzający święto Trzech Króli na
zywam y ,,szczodrym wieczorem". Spędzano
go na wzajemnem odwiedzaniu się, śpiewie
kolend i obdarowywaniu się. Dla czeladzi

i ubogich wypie(kano bułeczki zwane ,,szczo-
drakami". Chłopcy chodzą w ten wieczór od

chaty do chaty, śpiewają kolendy i ,,szczo-
drówki**.

Po ,,szczodrym wieczorze" następuje
,,szczodrydzień", w który zachowują jesz
cze Polacy specjalne zwyczaje. W kościele

kupuje się żywicę świerkową, jałowiec, ka
wałek pozłótkiikredy, które następnie da
je się do święcenia. Powróciwszy do domu,

gospodarz pisze nad drzwiami poświęconą
kredą początkowe litery trzech króli:
K+M+B+, a pod niemi rok bieżący.

Wieczorem chłopcy chodzą po kolendzie

z ,,gwiazdą", a w niektórych okolicach zwa

ną jest jeszcze zabawa staropolska wBkró-
la migdałowego".

0 krok naprzód.
Pan wicepremjer Kwiatkowski, któ

rego pracowitość i dobra wola spotyka
się z ogólnem uznaniem, udzielił z oka
zji zmiany roku jednemu z współpra
cowników ,,I. K . C." wywiadu o naszem

położeniu. Wywiad skończył się wezwa
niem, które ma być hasłem na rok 1936,
by ,,każdy obywatel starał się pójść choć
by o krok naprzód". Dalej czytamy w

wywiadzie takie wskazania, by ,,każdy
obywatel alarmował na wieść — rzetel
ną i sprawdzoną — o marnowaniu gro-

- sza publicznego", by ,,współdziałał w tę
pieniu głupstw i bezdusznego biurokra
tyzmu", by ,,uderzał w jaskrawe objawy
protekcji czy egoizm".

Wskazanie to niewątpliwie mądre i

życiowo dostatecznie uzasadnione. Tru
dno bowiem spodziewać się gruntownej
naprawy stos-unków przez rząd, jeżeli
obywatel nie będzie współdziałał z rzą
dem w dobrych jego posunięciach, je
żeli obywatel będzie z zało-żonemi ręko
m a czekał na owoce różnych pociągnięć
rządowych. Ale ten obywatel, do które
go się apeluje, nie zawsze ma możność

współdziałać z rządem be-z narażenia

swojego własnego warsztatu pracy na

ruinę. Weźmy dla przykładu choćby
ostatnie zarządzenia rządu w dziedzinie

gospodarczej. Chodzi o powiększenie
konsumcji produktów przemysłowych
drogą potanienia cen. Wszystkie'zrze
szenia gospodarcze zaakceptowały poli
tykę gospodarczą rządu i rozwinęły sze
roką propagandę wśród swoich człon

ków, ażeby polityce rządu pójść ja-k naj
dalej na rękę. Nawet cechy rzemieślni
cze, które swoją kalkulację icen utrzy
mywały zawsze na poziomie umiarko
wanym (po części kalkulacja ta jest
kontro-lowana i zatwierdzana przez wła
dze), oświadczyły, że zrobią co mogą.
ażeby umiarkowane ce-ny produktów
swoich warsztatów jeszcze obniżyć. Po
stulaty czy życzenia rządu docierają dro

gą referatów na zebraniach zrzeszeń go
spo-darczych do szerokiego ogółu i zn a j
dują w zasadzie szcz-ery poklask, po któ
rym należałoby się sp-odziewać reali
zacji wyrażonych przez rząd postula
tów. A jednak realizacja ta idzie bardzo

opornie. Dlaczego? Bo rząd p-rzeo-czył
jedno, miano-wicie to, że swego czasu

wprowadzono dla ułatwienia urzędom
skarbo-wym szacunku dochodów t. zw.

tabele rentowności, które mówią, że w

danym zawodzie tyle i tyle p-roce-nt od
obro-tu stanowi dochód, podlegający opo
datkowaniu.

Dla warsztatów rzemieślniczych ma

to kolosalne znaczenie. Jeżeli bowiem
rzemieślnik obniży cenę, ale tabela ren
towności, przyjmująca zgóry, że 15, 20

czy więcej procent obro-tu w da-nym za
w odzie stano-wi dochód, nie zostanie

zrewido-wana, może dojść do tego, że
rzemieślnik straci dwa razy, raz na

obniżeniu ceny a drugi raz na nadmier
nym szacunku dochodu. Oczywiście
możnaby tu zauważyć, że na to jest ra
da, miano-wicie p-rowadzenie prawidł-o
wych ksiąg handlowych. Uwaga nie
wątpliwie słuszna. Ale nie zmienia ona

faktu , że większość przedsiębi-orców nie

pro-wadzi ksiąg handlowych i na skutek

tego w obawie przed skutkami nadmier
nego szacunku dochodu, opartego na ta
belach rentowności, nie wnikających w

położenie po-szczegó-lnego w arsztatu,
zwleka z obniżeniem cen.

Spostrzeżenia nasze opieramy na tem,
1co słyszeliśmy na zebraniach zrzeszeń

gospodarczych, a mówimy o nich, ażeby

udowodnić, że niejeden obywatel chciał
by zrobić ,,krok naprzód", ale zerka w

stronę urzędów skarbowych, które dla

tego kroku wobec braku obowiązują
cych wyjaśnień ze strony rządu mogły
by nie mieć zrozumienia.

I drugi apel p. wicepremjera Kwiat
kowskiego, by każdy obywatel alarmo
wał na wieść — rzetelną i sprawdzoną

o marnowaniu grosza publicznego,
by współdziałał w tępieniu głupstw i

bezdusznego biurokratyzmu i uderzał
w jaskrawe objawy protekcji i egoizmu,
prawdopodobnie mało kogo pociągnie.
W Polsce wytworzyły się bowiem takie

stosunki, że współdziałanie obywateli

z rządem w kierunku wskazanym przez
wi cepremj era Kwiatkowskiego, skrupiało
się zazwyczaj nie na tych, co grzeszyli,
ale na tych, którzy grzech wytykali. Do
prowadziło to do tego, że ,,szary obywa
tel11 przestał wierzyć w skuteczność ta
kiej współpracy i dla ,,miłego spokoju"
przechodzi nad wszystkiemi grzeszkami
,,bezdusznej biurokracji" do porządku
dziennego. W najlepszym razie zwraca

się do organów opinji publicznej, t. j .

prasy, ale i ta jest skrępowana cenzurą,
która bardzo często współpracę, uznaną

przez p. wiceprcmjera Kwiatkowskiego
za pożądaną, t. j . ujawnianie faktów
marnowania grosza publicznego,

głupstw i jaskrawych objawów protek
cji czy egoizmu jako ,,rozpowszechnia
nie wiadomości mogących wywołać nie
pokój" wynagradza konfiskatami.

W tych warunkach oczyszczenie na
szych stosunków, o które słusznie cho
dzi p. wicepremjerowi Kwiatkowskie
mu, napotyka na ogromne przeszkody,
i pożądany bardzo ,,krok naprzód" jest
znacznie utrudniony.

A jednak p. wicepremjer Kwiatkow
ski ma bezwzględnie rację. Chcąc wy
brnąć z dzisiejszych trudnych warun
ków, w jakich się Polska znalazła, trze
ba iść naprzód, trzeba oczyszczać nasze

stosunki i łamać przeszkody, które u-f
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niemożliwiają współpracę obywatel! w

kierunku tępienia marnotrawienia gro
sza publicznego, głupstw bezdusznej
biurokracji, protekcji i szkodliwego
egoizm. Obywatele, którzy to dobrze
rozum ieją, odetchną, z głęboką ulgą, je
żeli im rząd ten ,,krok naprzód1* przez
odpowiednie nastawienie aparatu admi
nistracyjnego na taką współpracę oby
wateli z rządem urzędowo umożliwi, (b)

Prymas Polskiu premiera.
Warszawa, 4. 1. (PAT.) Panu pre-

mjerowiM.Zyndram-Kościałkowskiemu

złożyłwczoraj wizytę Prymas Polskiks.

kard.Hlond oraz osobno biskup połowy

wojsk polskich Gawlina.

Mlezwykły pognęb
na w ió r amerykański.

Warszawa, 4. 1. ( T e ł. wl.) Wczoraj
odbył się w Warszawie niezwykły po
grzeb. Umarta żona jednego ze zna

nych kasiarzy Dobieckiego. W pogrze
bie tym wzięło udział około 300 osób ze

świata przestępczego. Obok elegancko

odzianych kobiet szła ,,elita'1 świata

przestępczego, t. j . kasiarze w-ysokiej

klasy, utalentowani fałszerze i włamy
wacze. Nie brak teżbyło mizernych po
staci zwykłych złodziejaszków.'

Dobiecka zmarła nagle na anewryzm

serca, (r)

3i nil siny
ale jago drużyna... buntuje się.

Rzym,4. J.(PAT). W związku z po
głoskami o wykonaniu wyroku śmierci

na rasie Gugsa,któryjak wiadomo zdra
dził negusa i przeszedł na stronę W ło

chów, włoskie koła miarodajne katego
rycznie stwierdzają, że wiadomość ta

absolutnie nie odpowiada prawdzie. N i e

jest natomiast wyłączone, że były w

Afryce w-schodniej egzekucje zbuntowa
nych. Tłumaczyć to można okoliczno

ścią, żewojownicy, którzy poddali sie

Włochom są napół barbarzyńcami. Nie

byłoby w-tedy rzeczą zdumiewającą, gdy
by włoskie w-ładze wojskow-e byłyzmu
szone do powzięcia odpowiednich środ
ków celem ntrzymania ładu i porząd
ku.

Wybory w Grecji.
'Ateny.(PAT). Premjer Demerdzis o-

świadczył przedstawicielom prasy, że

wybory do ciał ustawodawczych odbę
dą się 26 stycznia r. b.

Rozprawa nie data dostatecznych
dowodów winy...

czelnie twierdzą obrońcy oskarżonych zamachowców ukraińskich.
(OeS wffasmoyo sprawozdawcy 99gpziennBMaB%ydyosEkaoya**).

Warszawa, 4. 1. Rozpraw'a rozpoczęła
się wczoraj z jednogodzinnem opóźnie
niem. Publiczności zebrało się sporo.

Każdy był ciekaw przemowie obrony w

tak poważnej sprawie, w której prokura
tor domagał się wyroku skazującego na

śmierć aż dla trzech oskarżonych. Tak

się złożyło, że kilku dobrych
adwokatów zeznawało w sprawie
jako świadkowie. Obronę przyjęli inni,
mniej znani. Najbardziej w'ytrawnym i

uzdolnionym obrońcą jent adw. Hankie-
wicz i przedew'szystkiem jego przemó
w'ienie wywołuje ogólne zainteresowa
nie. Tenże Hankiewicz na wstępie do
maga się, aby sąd zarządził przerwę 10-

dniową, aby obrona mogła bliżej zapo
znać się z materjałem spraw'y i porozu
mieć się z klientami. Wniosek ten już
zgóry był skazany na odrzucenie, jako
nieuzasadniony. — Tak się też stało.

Dziennikarze przybyli na rozprawę
bardzo licznie. KÓmplet sprawozdaw
ców był uszczuplony przez odebranie

praw a wstępu sprawozdawcy socjali
stycznego ,,Robotnika". Stało się to na

zarządzenie przewodniczącego, który
tak surowo obszedł się ze sprawozdaw'cą
pisma, uważając, że dawał on nieścisłe

sprawozdania. Zarządzenie nastąpiło
nieoczekiw'anie, bez uprzedniego upom
nienia.

Jako pierwszy zabrał głos adw. Hor-

bowy. Obrońca zastanawiał się nad pa
ragrafam i oskarżenia, dotyczącemi tej
części kodeksu karnego, który mówi o

,,zbrodni stanu'*. Następnie obrońcą
począł omawiać dzieje OUN i motywy,
jakiemi się kierowali oskarżeni w swej
działalności organizacyjnej.

-~ Po w ojnie zaczęło się wyzwolenie
młodych państw. Idea w'olności zapali-

ła przedewszystkiem serca młodzieży t(3
kraińskiej;' która zbudziła się do czynu.
W momencie, gdy obrońca począł róz-
wodzić się nad współżyciem polsko-*
ukraińskiem od zarania dziejów obu na
rodów, przewodniczący zw'rócił mu u -

wagę, aby przeszedł do omawiania

spraw, objętych aktem oskarżenia. O-
brona bowiem chciała wyzyskać wszel
kie momenty polityczne i zatrzeć rzecz

najważniejszą, t. j . fakt zabójstwa mini-*
stra Rzeczypospolitej.

Drugie starcie obrony z przew'odni
czącym nastąpiło, gdy począł on mówić
o sprawie językowej. Przewodniczący
zapytał go, czy pragnie mówić o tej
sprawie zgodnie ze stanowiskiem sądu
(sąd żądał, aby oskarżeni zeznawali po
polsku, znając ten język doskonale).
Obrońca odpowiedział, że chce mówić
o tej spraw'ie zgodnie ze stanowiskiem'

swego klienta, wobec czego przewodni-4
czący nie zezwolił mu na uzasadniania

takiego stanowiska, jako już przesądzeń
liego.

Obrońca poruszy! w dalszym ciągtl
kwestję ,,imperjalizmu** nacjonalistów:
ukraińskich i stosunków OUN z różne-
mi państwami. I w tym momencie

w'kroczył przewodniczący, jako że śpra-
wy te nie wchodzą w ramy aktu oskar
żenia l Przechodząc w'reszcie do istoty;
sprawy obrońca twierdzi, że oskarżeni
nie mają nic wspólnego z tym zama
chem. Uważa on, że szuka się winowaj
ców, aby zaspokoić opinję publiczną,
która żądała wyjaśnienia sprawy mor
du ministra... Obrońca jest zdania, że
akt oskarżenia opiera się przedewszyst
kiem na wywiadzie. Do danych wywia
du sądy zazwyczaj krytycznie się usto
sunkow'ują, natomiast zeznania oskar
żonych, złożone w czasie śledztwa, m ogą
służyć zą d'ówód w śpra.wie'tylko wtedy,
gdy nie nastręczają żadnych wątpliwo
ści.

Adw. Herbowy przedstawia swego
klienta'Czornija, jako człowieka spokoj- ,

nego, który zajmował się tylko studjaml
prawniczemi. Twierdzi dalej, że nie da
wał on żadnej pomocy Maciejce, który
wymieniany jest jako sprawca mordu.
Osk. Kaczmarski obciążał się sam w!

śledztwie, aby wydobyć się jakoś z opre
sji. Obrońca przyznaje, że należał on

do OUN, jednak zaprzecza, jakoby za
opatrzył w broń Maciejkę i dał mu pie
niądze, celem umożliwienia mu uciecz
ki.

Obrona odrzuca myśl, jakoby spraw
cą zbrodni był nieobecny Maciejko. 'U
waża on, że sprawa nie dała dostatecz
nych dowodów na tę okoliczność.

W sprawie zarzutu, że Bandera dal

Maciejce rozkaz zabicia ministra, obro
na zaznacza, że nie ustalono okoliczno
ści, w jakich Bandera taki właśnie roz
kaz wydał. Osk. Pidhajny, źródło tej
informacji, nie -podał ani jednego sło
wa, przy pomocy którego określałby do
kładnie sytuację, w której padł rozkaz

Bandery. Obrońca wręcz twierdzi, że
zamachu na ministra nie dokonał OUN.

Przechodząc do kwestji kary, obroń'
ca zwraca uwagę, że postępowaniem o-

skarżonych kierowały głębsze przyczy
ny i że pielęgnowali oni pewne ideały.
Co do osk. Czornija obrońca wnosi o je
go uwolnienie. Dla Kaczmarskiego prosi
o łagodny wymiar kary. Co do główne
go oskarżonego Bandery obrona prosi
o uniewinniający wyrok. Nie przyznał
się on do winy. Obrona jednak prosi,
aby w razie wyroku skazującego, wy
mierzono mu karę łagodniejszą,

*
a

Przemówienie drugiego obrońcy, ad
wokata Szłapaka mniej zasługuje na

uwagę. Było ono wręcz nie na pozio
mie. Niejednokrotnie też na ustach'

Karpynea, którego adwokat ten bronił,
pojawiał się uśmiech. W konkluzji pro
sił o wyrok uniewinniający. 1

Dzisiaj w sobotę przemawiać będzie
adwokat Hankiewicz. (Rys.)

Na północy spokój
na południu przygotowanie ofenzywy.

Warszawa, 4.t. (PAT.) Na podsta
wie wiadomości z różpych źródeł PAT

ogłasza następującykomunikato sytua
cji na frontach w Abisynji w dniu 3

stycznia br.j
Nafroncie północnym niezaszłonic

godnegouwagi. Natom iast na froncie

południowym panuje wielkieożywienie.
Korespondent Reutera, który pow-rócił z

tego frontu, itejmsi, że znacznezapasy
żywności i amunicji gromadzone są w

miejscowości Lugh Ferrandi o 20 km

na południowy wschód od Bolo. L u g łi

Ferrandi jest obecnie w-ielkim obozem,

otoczonym wysokiemi murami. Na ze

wnątrz tego obozu rozłożyli się żołnie

rze,którzy są niejako zamknięciw wiel

kim kwadracie, utworzonym przez roz
maite wehikułyi samochody, uzbrojone

w- karabiny maszynowe. Żołnierze w-ło

scy j tubylczy trwają w oczekiwaniu,

pragnąc gorąco, ażebyras Desta okazał

się na tyle nieostrożnym, by wydać im

bitwę. Zarówno oficerowie,jakiżoł
nierze ożywieni są pragnieniem wałki.

Naogół przypuszczają, że w ielka o-

fenzywa włoska rozpoczęta będzie nie
bawem na tym froncie, przyczem samo
loty i czołgi m ają spełnić poważne za
danie. Armja gen. Graziani zwiększona
została z 45.969—75.699 ludzi. Ponieważ

deszcze w Somali mogą się rozpocząć
już za parę tygodni, dowództw'o włoskie
starać się będzie uzyskać do tego czasu

decydującą rozprawę. Jedną z głów
nych' trosk gen. Graz japi ma być opra
cowanie odpowiednich planów obron
nych przeciwko akcji rasa Desty na le
wem skrzydle. Główne uderzenie wło
skie m a być skierow'ane na Sassabaneh.

Według doniesień z Addis Abeby, o-

trzymąno tam meldunki rasa Nassibu,
że samoloty w'łoskie ponow'nie bombar
dowały grupy rozmaitych szczepów,
zgromadzone u źródeł w okolicach Ula-
le i Sassabaneh. Lotnicy włoscy opu
ścili się nisko i ostrzeliwali Abisyńczy-
ków z karabinów maszynowych oraz

zrzucili w'iększą ilość bomb.

Nowa tajemnicza wizyta Leopolda.
Pośrednictwo Watykanu, czy wielka pożyczka dla Wioch ?

Londyn,4. 1. (Teł. wł.). Tajemnicza

wizyta króla belgijskiego Leopolda I I I
w Londynie pozostaje w dalszym ciągu
tematem rozmaitych dociekań. P r z e d e -

wszystkiem należy przypomnieć, że jest

to już drugi przyjazd króla belgijskiego.
0 pierw-szym tygodnik francuski ,,Choc"

d o n o s ił, jż miał na celu nawiązanie per-
traktaeyj pokojowych między Anglją i

F'rancją i w owocu przyniósł propozycje
'pokojowe Hoare — Layala.

Obecnie bliższy adres Leopolda i jego

konferencje są otoczone nieprzeniknioną

'tajem(nicą. Mimo wszystkich zaprze
czeń opinjajestjednak przekonana, że

król w dalszym ciągu stara się o roz

w-iązanie zatargu abisyńskTego. Powo
dem mają być rozpaczliwe listy jego

siostry zamężnej za następcę tronu w-ło

skiego, która ma tw-ierdzić, iż sytuacja
Włochjestrozpaczliwai że nietylko dy
misja grozi Mussoliniemu, ale również

1 obalenie dy-nastji sabaudzkiej.

W jakim kierunku idą starania króla

Leopolda, trudno jest sprawdzić. Pogło
ski wskazują, że król stara się o pośre
dnictw-o Watykanu z jednej strony, a z

rlrugiej pragnie uzyskać dla Wioch

wielką pożyczkę w Londynie. Pożyczka
ta m iałaby na celu zatrudnienie we

Włoszech zdemobilizowanych mas żoł
nierzy.

Nie przesądzając celów tajemnej misji
króla Leopolda, stwierdzić wypada, że

według oceny prasy angielskiejiopinji
politycznej tego kraju, sytuacja'Włoch
jest bardzo ciężka i że n ie można się

dziwić przerażeniu, - jakiemu ulega dy-

nastja sabaudzka.

Niemcy są przekonani,
że Anglia pośpieszy Francji z pomocą.

Berlin, 4. 1. (PAT). Ogłoszone przez
półurzędową angielską ,,Press Assocsa-
tion" zaprzeczenie w'iadomości, jakoby
Francja żądała od W. Brytanji zagwa
rantowania pomocy wojskowej również
w wypadkach nie mających nic wspól
nego z konfliktem wiosko-ahisyńskim,
przyjęte zostało przez koła niemieckie
z nieukrywanym sceptycyzmem.

W artykule pióra Schaeffera, opubli
kowanym na lamach ,.Berliner Tage-
blatt", mowa jest o triumfie tezy fran
cuskiej, której właśnie przypisać nale
ży, że Londyn, stojąc wobec alternaty
wy, czy ma tę wiadomość potwierdzić,

'czy też jej zaprzeczyć, wybrał ewentual
ność drugą. Według Schaeffera również

zapewnienie, że rokowania francusko
angielskie dotyczyły wyłącznie sfery lo
tnictwa, nie pokrywają się z prawdą,
gdyż w rokowaniach tych poruszone by
ły wszystkie dziedziny pomocy wojsko
wej. Schaeffer powołuje się przytem na

oświadczenie, złożone przez premjera
Lavala ostatnio w parlamencie francu
skim, że Francja, zobow'iązała się w

myśl paktu Ligi do udzielenia nieogra
niczonej pomocy na lądzie, morzu i w

powietrzu każdemu Członkowi Ligi,
któryby uległ napaści.
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Trzecia strona.

Francja na przełomie.
Francja jest podobna do człowieka, któ

ry ma bardzo bolący ząb. Nie może go jed
nak leczyć, ponieważ trzebabyzdjąćzłotą
koronę,A na to pacjent nie chce się zdecy
dować i stosuje na tymczasem różne środki

znieczulające. Po każdym takim zabiegu,
gdy ból przejściowo znika, nazywa się, że

w'szystko jest dobrze, bo... Laval otrzymał
w parlamencie votum zaufania kilkudzie
sięcioma glosami.

Ponieważ taka metoda leczenia, ażadna
— to jedno i to samo, należy przypuszczać
zgodnie z doświadczeniem każdego, kto

miał kiedy chory ząb pod złotą koroną, że

te ,,koronkę", choćby niewiadomo jak cenną

trzeba usunąć, aby się dostać świdrem do

bolącego miejsca. Żadne płókania, choćby
ich było trzysta rodzai, jak trzysta Lavalo

wych dekretów z lata ubiegłego roku - nic

pomóc nie mogą. Złotą koronę na chorem

francuskiem gospodarstwie, to znaczy złote'

go i zbyt drogiego franka trzeba bezapela
cyjnie usunąć.

Najlepiej możemy to ocenić na cyfrach
bezrobocia. Według ostatnio opublikowanej
urzędowej statystyki, liczba bezrobotnych
we Francji, figurujących w wykazach kas

wsparć, wynosiła w ostatniej dekadzie gru
d n i a 443,238 osób, co stanowi wzrost o 8.913
w stosunku do dekady poprzedniej a 28.30S
wstosunku do tegosamegookresuzgru
dnia 1934 roku.

Francuscy przeciwnicy złotego franka

zdają sobie jasno sprawę z sytuacji. Widzą,
jak ciężar tego złota pociąga gospodar
stwo francuskie wdół, naprzekór tendencji
całego świata, wyzwalającego się wolno, nie
mniej jednak dość skutecznie, z śmiertel
nych uścisków kryzysu. Chwilowo jednak
nic zdziałać nie mogą. Bank Francji jest
zbytopchany złotem, a zwolennicy pełni na
dziei na przyszłość. Muszą więc czekać, cier
p l i w i e na wyczerpanie się obrońców i prze-
dewszystkiem cierpliwości społeczeństwa,
które nie może się doczekać polepszenia
swej doli.

Sytuacja wewnętrznoPolityczna pokryw'a
się zgrubsza z frontami walutowemi.Lewi
ca w składzie radykali, socjaliści ikomuni
ści ma większośćdo obalenia rządu, ale nie
ma jej do utworzenia nowego. Wobec zbli
żających się wyborów woli nie obarczać się
odpowiedzialnością. Ńiech lepiej rządzi La-

val pod gradami rozmaitych zarzutów,któ
re się ustokrotnią w przeddzień pójścia do
urny wyborczej.

W tych warunkach zwycięstwo lewicy
wydaje się zapewnione. Wobec konserwaty
zmu francuskiego wyborcy wyrazi się ono

zapewne tylko w małym przyroście głosów,
który jednak może mieć dostatecznie silną
wymowę, aby rządy przejść musiały w ręce

lewicy itemsamem w ręce zwolenników de
waluacji franka. Trudno sobie przecież wy
obrażać, że zwyciężą deflacjoniści, których
rady są podobne do zaleceń dentysty, pra
gnącego leczyć ząb od korzenia. , , Przetnie
my dziąsło, założymy dren, materia yfrypły-
nie tą drogą i pan będzie tak szybko i sku
tecznie zdrowiał, jak nieprzymierzająe Pol
ska, lecząca się tą metodą od pięciu la tl! -

mówi taki miły lekarz polityczny, drenując
kieszenie urzędników i płatników z pienię
dzy.Przecież takim ideom francuski wybor
ca nie przyklaśnie. Wyborcza agitacja w

imię obniżenia zarobków 1 podwyższania
podatków, jeszcze się nigdzie i nigdy nie po
wiodła.

Tymczasem jednak trzeba trzymać Lava-

la, aby za jego rządów mogło się ukazaćje
szcze z dziesięć takich sprawozdań z rynku
pracy, jak wyżej zacytowane. I dlatego, gdy
w poświątecznem głosowaniu Laval pono
wnie zwyciężyłraptem dwudziestoma głosa
mi, pojawiły się pogłoski o przyśpieszeniu
daty wyborów na marzec. Najwyraźniejpra
wica nie ma już ochoty ciągnąćwozu rządo
wy w imię zwycięstwa lewicy.

Nowe wybory zapewne tak bezpośrednio
nie zadecydują o losach franka i europej
skiego bloku złotego. Lewica nie wystawi
przecież dewaluacji jako hasła wyborczego.
Byłoby to z jej strony zdecydowanem głup
stwem. Dla mas wystarczy się schować za

sztandar robót publicznych, nieobniżenia

zarobków, zmniejszenia podatków, aby osią
gnąć w skutku poprzez deficytybudżetowe
załamanie się waluty.

Prawdopodobieństwo zwycięstwa lewicy
można również wywnioskować z nieudolno
ści rządów Lavala na odcinku gospodar
czym i z nieudolności każdych innych rzą
dów w tym kierunku, chyba, że byłyby to

rządy pułk. de La Rocąue'a z jego Krzyżami
Ognistemi, jako nowym wydaniem faszy
zmu, czy hitleryzmu. Ale to jestjeszcze Py
tanie, czy taki dyktator zechciałby zużywać
swe siły w obronie waluty, a nie zacząłby
finansować walki z bezrobociem dla pozy
skania sobie sympatji mas, jak to czyni np.

H i t l e r i zamiast bronić waluty zabraniałby
tylko mówić o jej dewaluacji.

Jeżeli szala rządów przechyli sie we

Francjina stronę iewicy może to mieć ka
pitalne znaczenie w dziedzinie polityki mię
dzynarodowej. Przedewszystkiem będzie to

ostatni gwóźdź do trumny Mussoliniego. R a 
dykali, jeśli dostana się do rządów, pójdą
ręka w rękę zAnglją iwypełnia bez mru
gnięcia oka wyrok masonerji międzynaro
dowej, która pragnie włoskiego dyktatora
postawić ,.pod stienku".

Dla polskich interesów tego rodzaju
zmiana rządów we Francji w żadnym wy
padku pomyślnaby być nie mogła. Francja,
która zrywa stosunki z'Włochami mńsi

związać się silniej zSowietami.- Czem to

grozi dla nas — tęgo bliżej omawiać nie

trzeba. Pod względem znów gospodarczym
załamanie się zachodnioeuropejskiego bloku

złota (ilolandja i Szwajcaria same się nie

ostaną) byłoby dla nas dostatecznie kłopot
liwe, tembardziej,że nasz proces zdrowienia

deflacyjnego kosztował nas niepomiernie
wiele nerwów ijestjuż prawie doprowadzo
ny do końc-a.

Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać,
że rozwójwypadków we Francji idzie bar
dzo powoli. Rezerwy kraju są ogromne, a

konserwatyzm mieszkańców nie pozwala na

wysnuwanie zbyt rewolucyjnych wniosków

na temat przyszłego ukształtowania się sy
tuacji politycznej i gospodarczej.W każdym
bądź razie jednak zbliżający się okres wy
borów i malejąca ilość głosów/oddaw-anych
za Lavalem wskazuje, że lewicazcałym
swym bagażem programowym nadciąga.

St. Strąbski.

Złagodzenie kursu
w Sowietach.

Z Moskw'y do-noszą, ż-e generalny ko
misarz bezpieczeństwa Jagoda przyjęty
został wczoraj przez Stalina na dłu-ższej
audjencji, w czasie któ-rej omówiono m.

in. sytuację wewnętrzno-poli tyczną. Sta
lin polecił Jagodzie stosowanie lago-
ctniejszego kursu wewnętrznego głównie
ze względu ną posunięcia taktyczne Ko-
minternu na terenie zagranicznym,
gdzie, jak wiadomo, Ill-cia międzyna
rodówka propaguje współpracę wszyst
kich elementów lewicowych w oeln

,,zgniecenia faszyzmu*'.
Według po-głosek, jakie w związku z

tą rozmową rozeszły się W moskiew
skich kołach politycznych, rząd sowiec
ki nosić się ma z zamiarem ogłoszenia
amnestji, która objęłaby zesłańców po
litycznych, mających wyroki nie wyż
sze, niż do pięciu lat.

Francja idzie ręka w rękę z Anglią.
Londyn. (PAT). Wieczorne gazety

londyńskie na podstawie wiadomości z

Paryża donoszą, że premjer Laval wza-

m ian za francuską gwarancję pomocy
w razie hipotetycznego ataku na W .

Brytanję ze strony Włoch, żądać miał

podobnej pomocy ze strony W, Brytanji
na wypad'ek hipotetycznego zaatakowa
nia Francji — przez Niemcy — w związ
ku z ewentualnym konfliktem austrjac-
kim. Przyrzeczona ze strony Francji
po-moc na lądzie i w powietrzu spow'o
dować może konieczność przesunięcia
wojsk francuskich z nad Renu.

*lczą ktilćimj mmatckćme...

Stara kolenda w genewskiem wydaniu.

Wzamian za zobow'iązania Francji,
które pociągfnęłyby za sobą tego rodz-aju
konieczność, W . Brytanja miałaby wziąć
na siebie zobowiązania co do bezpie
czeństwa Francji. Pisma twierdzą dalej,
że w czasie wymiany wzajemnych po
glądów, doko-nanej między obu rządami
na temat interpretacji ust. 3 art. 16-go
paktu Ligi Narodów uzyska(no porozu
mienie w drodze wzajemnych zapew
nień co do interpretowania iych postula
tów paktu w zakresie jak najszerszym,
jaki w danej chwili okazałby się ko
nieczny.

Gazety wieczo-rne piszą na podstawie
wyjaśnień ze źródeł auto-ry taty wsnych, że

premjer Lavał dał Mussoliniemu do zro
zumienia, aby nie łudził się co do stano-

wiska rządu francuskiego w tych spra
wach.

Ciy Hitler chce zgody
z żydami?

Berlin. (PAT). Ukazała się na półkach
księgarskich niezwykle interesująca bro
szura niemiecka, zawierająca pierw-szy
urzędowy ko-mentarz do ustaw norym
berskich. Autorzy wspomnianej broszu
ry, dw'aj radcy ministerstwa spraw
wew'nętrznych Rzeszy dowodzą m. in.,
że zgodnie z intencją kanclerza Hitlera

zarządzenia ustaw norymberskich mają
być środkiem do zapoczątkowania pacy
fikacji stosunków między narodem nie
mieckim i żydowskim, nie zaś środkiem
uwiecznienia nienawiści rasowych.

Może błogosławieństwo samobójcy
przyniesie panu szczęście w życiu, a

więc przyjm je — Nieznany przyjacielu
i- od

odchodzącego W ł. Kusze-wskiego.
P. S. Niech się pan strzeże podstępów

i zasadzek przedewszystkiem ze strony
Gawrońskiego i Lipszyca!1*

PAN Ł. NIE TRACI TUPETU.

Lipszyc, zwany w Klubie Sło-wiań
skim panem L., nie tracił w niedzielę
czasu. Zaraz po powrocie do miasta z

niefortunnej wycieczki taksówką na Dę
biec pod okn-a w illi inż. Kuszewskiego,
Lipszyc zabrał się do roboty. W pierw
szym rzędzie wyciągnął Wolińskiego na

kawę do kawiarni ,,Hallera" przy Al.

Marcinkowskiego (nad ranem ulubione

miejsce spotkań nocnych birbantów) i

prosił przyjaciela o wszelkie szczegóły
na temat obu wizyt Czerwca w domu
Józefiaków.

Woliński opowiedział przebieg tych
w izyt bardzo do-kładnie. Słyszał wszyst
ko, chociaż mówiono po polsku (ha —

ha — ha! z tą nieznajomością polskiego
i- to jest mój ulubiony trick — chełpił,

się ,,mistrz" Zakonu Białej Róży) wi
dział i obserwował nawet i to co działo

się wówczas, kiedy był w transie (bo po
wiadam Ci, umiem kawały robić, że na
w et Michalakównia....)

W czasie tej rozmowy Lipszyc dowie
dział się, że Józefiak zna numer telefo
nu Czerwca.

Obudzono więc Józefiaka. A potem o-

budzono również panią Górcową, która
(nawet bez szlafroka) usłyszała przez
telefon:

— Hallo. Tu policja!
— Jezus! Marja! Co takiego?
— Czy u pani mieszka niejaki Czer

wiec?
— Tak!
— Proszę powiedzieć w'szystko, ale

wszystko, co tylko pani wie o nim...

Po tej rozmowie Lipszyc był rozczaro
w'any.

— P hi! Jakiś tam eks-studencina...
A dalej:
Do południa Lipszyc odszukał p.

Franciszka na post-oju dorożek pod
,,Continentalem". Groźbą i tupetem wy
dobył od niego szczegóły ,,afery" z' zam
knięciem w izdebce dorożkarskiej, rolę
Czerwca w tej sprawie itd.

Przyszedł coprawda do wniosku, że

,,eksstudencina" niewiele zawinił w tem

uwięzieniu jego i Cybulskiej, ale mimo
to nie przestał pałać zemstą.

— W każdym razie muszę dla rew'an
żu zamknąć tego gagatka na 24 godziny,
choćby dlatego, że dałem słowTo W oliń
skiemu.

PopołucJrniu natom iast odbył Lipszyc
dłuższą konferencję z Gawrońskim,
złożył ,,Wielkiemu Mistrzow'i" walne

sprawozdanie ze swych, niestety, niepo
wodzeń i po powzięciu wspólnych posta
nowień zatelefonow'ali do inż. Kuszew'
ski-ego.

Otrzym ali przez telefon odpow'iedź, że

inżyniera niema. Na dalsze nagabywa
nia, zapewnienia, że mówi przyjaciel
i t. d., dziewczęcy głos powiedział przez
telefon, że inż. Kuszewski nagle zmarł.

Ta wiadomość podziałała, jak prąd
elektryczny na obu głównych dyktato
rów Klubu Słow'iańskiego.

Po ożywionej wymianie słów Lipszyc
otrzymał katego-ryczny rozkaz, że ma

natychmiast jutro zrana odebrać od Mi-

chalakówny papiery, dotyczące inż. Ku
szewskiego.

— Odebrać za w'szelką cenę! Przecież
to kopalnia złota! - dokończył sw'ój
ro-zkaz ,,W ielki Mistrz" Gawroński.

KŁOPOTY TRZECH WDÓW.

Najbardziej wstrząsające wrażenie w'y
warł nagły zgon inż. Kuszewskiego na

jego żonie. Małżonkowie nie byli sta
dłem szczęśliwem. Przez długie lata
dzieliła jch p-rzepaść wzajemnego nie
zrozumienia i dysbarmonji. Usiłowa-

nem samobójstwem męża (i to przez po
w'ieszenie na haku w miejscu, gdzie w i
siał jej obraz) była pani Kuszewska tak

przerażona i tak głęboko poruszona, że
nie potrafiła zdobyć się na trzeźwe my

ślenie o bolesnym fakcie. To, że mąż u-

marł śmiercią naturalną z powodu uda
ru serca (coprawda w tak niezwykłych
oko-licznościach), sprawiło jej pew'ną ulgę
w duszy, znękanej i przeżarte-j długo-
Ietniem borykaniem się z wolą niebo
szczyka.

Otrzymała w spadku list, który ją po
cieszył i przepraszał. List ten wyciskał
jej łzy z oczu, ilekroć w ciągu nocy z

niedzieli na poniedziałek go czytała. W

liście poza słowami pożegnania i prośby
o przebaczenie zawarty był nakaz: ,,Zau
faj w zupełności p. Czerwcowi, który ma

odemnie prawo rozporządzania wszyst-
kiem, co posiadam".

To polecenie nieboszczyka było dla

Kuszewskiej zagadką, którą siliła sie
nadaremnie odgadnąć w ciągu długich
godzin i bezsennej, przepłakanej i po
nurej nocy.

- Skąd to nagłe zaufanie do zupełnie
obcego człowieka? Dlaczego nawet w

chwili śmierci Władek nie miał do mnie
zaufania? — pytała w myślach zgnębio
na wdowa.

W poniedziałek rano, gdy jeszcze
wszyscy spali zmęczeni czuw-aniem i

boleścią, do w illi zawitała pięknie wy
strojona dama.

Przedstaw'iła się Kuszewskiej jako
Reszkowska, śpiewaczka, i w oględnych
niezmiernie uprzejmych słowach cią
gnęła (jak się ciągnie coctail przez
słom kę:)

(Ciąg dalszy nastąpi).
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(Refteisie pa - sylweółwwe,
Chwała Bogu, że rok 1935 jest już poza

Karni! Nie potrzebujemy go żałować. Roz
maicie bywało w owym roku, ale najmniej
było w nim słońca — i wiary.

W Sylwestra ~ i dorocznym zwyczajem
Ł- nie było najmniejszej ochoty, by siedzieć
w domu. Coś człowieka gnało do tych roz
bawionych tłumów, wyjących, ,,śpiewają
cych" zrzadka dyszkancikiem, strzelających
na wiwat z pistoletów i... butelek.

Najchętniej wolałbym usiąść w kąciku
j'akieikawiarni i przy czarnejkawuńci cze
kać na godz. 21.Próbuję wejśćdo pierwszej
z brzegu. Drzwi zamknięte, a przez okna bi
ją światła wszystkimi woltami. Napewno
^urzędują". a nie wpuścili.

Idę do drugiej kawiarni. Też zamknięta.
- Panie, czy to plajta?- pytam portie

ra.

- Kawałek dalej — odpowiada uprzej
Brie, wskazując w str'onę Placu Wolności.

Esplanada?
Tak.

No patrzcie, plajtą! Trzeba iść zobaczyć
Przecież to sensacja! Będę pierwszym, któ
ry ógłosi, że-,,Esplanada" tak się'cieszyła
powodzeniem i ogłosiła upadłość i zrobiła

się masa. taką najmodniejszą, bo upadło
ściową.

Podchodzę do ,,Esp!anady". Drzwi, natu
ralnie, zamknięte. Światła są, nawet więcej
niż zazwyczaj. Orkiestra rżnie oberka, je
szcze w-eselej, niż w dniu wypłaty.

- Panie portier - zwracam się do zna
nego mi z widzenia jegomościa czy to tu

plajta?
- Tak jest. Toć pan widzi akurat do

brze, że plajta. Spytaj pan posterunkowego,
to panu powie.

~ Acha - mów'ię do siebie, obliczając w

m yśli ewentualną wierszów'kę - - jestem
źródła wiadomości. Policjant napewno mi

powie, dlaczego największa kawiarnia w

samego Sylwestra zrobiła klapę.
Idę wprost do posterunkowego, trochę

naukos.

- Tak się nie idzie! -

. woła zdała po
sterunkowy, czyniąc pałka w uowietrzu ta
jemniczy zygzak.

Przecież tramwaje już nie kursują -

usprawiedliwiąm się.
- To nic nie szkodził
- Więc właśnie dlatego, że nicnieszko

dziidę przez ulicę trochę inaczej, niż za

,,białego dnia".

- - Jakoś pan taki filozof,to płaćpanzło
tówkę. ..

- Czy 'zaraz? .Może IfepJef 'popierwszym?
Posterunkowy ,,morus", bo sądząc, że je

stem ja:k wielu innych podchmielony, daro
w'ał rni tym razem karę za nieprzepisowe
Przejście przez ulicę.

- Ja tylko chciałem się dowiedzieć
wskazałem na ,,Esplanadę" - czy tam jest
plajta.

- A pan skąd? Zprowincji?
- Z Poznania.

I Pan nie wie, że tnwszędzie(w tern

miejscu zrobił palką zawijasty okręg) ~

jest plajta?
- - Co pąn mówi? — zacieram ręce, czu

jąc. dobry interes z powodu ewentualnej
wierszówki. ~~ Wszędzie plajta? Od kiedy?!

Chciałem wyciągnąć legitymację praso
w'ą i prosić o wywiad w sprawie masowej
plajty~ jto tak nagłej, akurat na ,,kaso
wego" Sylwestra! W' tei chwili nadjechał
konny policjant i kazał mi się ,,rozejść", bo

tamowałemprzydługa rozmów'ką z pieszym
policjantem - ruch publiczny.

Zmieszałem się z tłumem, który mnie

,,zaniósł" pod ,,Esplanadę". Ta fala łudzi -

tłumaczyłem sobie, to nie ten zwykły syl
westrowy fuch, ale może zaw'ierucha, podo
bna dotejpamiętnejsylwestrowej w r. 1925,
kiedy t'o wszystkim kupcom powybijano
szyby w oknach. Będę czekał. Może będzie
nowy interes z pow'odu: — naocznyświad-k
zajść sylwestrowych. Wierszówka murowa
na na całą kolumnę!

Ponieważ przez długi czas nie mogłem
dosłyszeć brzęku szkła, w 'róciłem do badań
w sprawie plajty.

Kilku dobrze ubranych panów' — widzę
- wspina się na palcach i usiłuje wejrzeć
do wnętrza rozbawionei kawiarni.

- Przepraszam - mówię do jednego z

nich - czy tu naprawdę plajta?
~ Plac Wolności? Tak.

Nieoto mi chodzi. Słyszałem, że

,,Esplanada" ogłosiła upadłość i dlatego
drzwi...

-

. Drzwj zamknięte, bo jest przepełnie
nie. a nowych gości nic chcą już wpuszczać.

Przeprosiłem za nieporozumienie i przez

długj czas .byłem
'

naprawdę... smutny. Nie

Z powodu utrąconej perspektywy zarobku

wierszówki, ale dlatego, że nie progiem zro
zum ieć dlaczego (PlacWolności uchodzi na
wet u przedstawicieli władz za...plajtę.*

Owszem, mogło tak być jeszcze do nie
dawna. gdy powstanie wielkopolskie nie

miało uznania u pewnych sfer - gdy te

sfery chciały powstanie27grudnia okrzy
czeć przed historją jako nic nie znaczącą

nruchawkę".
W ub. roku, w rocznicę pow'stania W'iel

kopolskiego, bawiłem w pewnem m ieście

powiatowom. dokąd zagnała m nie służba

dziennikarska. Po uroczystościach zgroma
dzili się wszyscy czołowi przedstawiciele
miejscow'ego społeczeństwa w kawiarni.. Był
sędzia, był dowódca garnizonu, był lekarz

powiatowy, byli kap(tan i porucznik —

; w i z y s c y rdzenni Wielkopolanie, Każdy z,

nich niejedną kroplę krwi stracił w wal
kach powstańczych. Sam pułkownik odzna
czył się wybitnie jako sierżant na froncie

leszczyńskim. Rocznicę zakropiono. W pew'
nym momencie pułkownik stanął na krze
śle z kielichem w ręce i zawołał:

- Niech żyją hocki-klocki powstańcze!,..
Śmiem twierdzić, że toast pułkownika

wyrażony był bez przekonania. Ale podaję
to dla przykładu, jakie nastroje panowały
jeszeze przed rokiem, nawet wśród samych
powstańców, którzy w obawie o utratę Chle
ba stawali się więcej gorliwymi przeciwni
kami Wielkopolan, niż ci,którzy potworzyli
jakieś tam idiotyczne ,,kluby zwalczania

Wielkopolan".
Oj! A działy się na terenie Poznania

. istotnie arcyciekawe historyjki. W arto so-

|bie to przypomnieć,gdy już jesteśmy w no
w-ymrokuiwnowym—daBóg— okre
sie.

Po zwolnieniu ze stanow-iska wicewoje
wody p.Kanckiego, który doznawał formal
nie manii prześladowczej na tle uprzedzeń
do Wielkopolan, do Warszawy wyjechała
jakaś delegacja Związku Rezerwistów, skła
dająca się wyłącznie z ludzi zpoza Wielko
polski. by uprosić w rządzie.dla p. Kauckie-

go jakąś nową posadę —- koniecznie w

Wielkopolsce. Ale p. Kauckj wykończył się
właśnie głów'nie z powodu niewłaściwego
traktow-ania powstańców wielkopolskich -

i delegacja wróciła z kwitkiem.

Ręka rękę myje... Sądzili panowie dele
gaci^ że p. Kaucki na nowem stanowisku

będzie mógł nadal ,,swoich" wspierać. Za
pomnieli widocznie, żc niejeden taki gorli
wiec zjechał z wysokiego stanowiska w wo
jewództwie na zwykłego kierownika w nic

nie znaczącym Powiecie...

Mimo żelaznej ręki naszych ministrów

jest jeszcze dużo takich gorliwców-, popiera
jących w-yłąeznie ,,swoich". Np, w takim

Funduszu Pracy. Kierownik tej instytucji
godzinami targuje się o pół grosza (dosłow
nie!) z paniami, które wydzielają obiady
dla bezrobotnych. Dla biednych niema gro
szy,Sąnatomiast złote, krociowe złote z te

go samego Funduszu Pracy dla Zw. Pracy
Obyw, Kobiet, dla Kwiązku Strzeleckiego i

innych, tego pokroju stow-arzyszeń. Warto

zajrzeć do ksiąg Funduszu Pracy,.. Warto,a
byłaby rewelacja podobna do tej, którą wy
kryto w-związku zp,Kauckim.

Szły pieniądze na rozmaite, niepotrzebne
rzeczy - a na ulicach padali z głodu lu
dzie! - Nie Psy, nie bite przez woźniców

konie, ani wróblęta -- ale ludzie! TJkorono-

w-aniem tych ciekaw-ych, a najokropniej
szych tragedyj - była śmierć bezrobotnego,
od kilku dni głodującego zecera. Znaleziono

gow samą wigilję Bożego Narodzenia,
zmarzłego w lasku golencińskim!....

Smutny był ten stary rok w grodzie
Przemysław-a .

Wierzymy jednak,żebędzie inaczej. No
wą erę dla Wielkopolski i jej stolicy jak
gdyby rozpoczął naczelny wódz nrrnii pol-
kioj — gen. Rydz-Śmigly.Przyjechałdo Po
znania, przemów-ił z tego donieclaw-na po
gardzanego Placu 'Wolności do Wielkopolan
- i uścisnął serdecznie dłoń powstańca.

Niczego nie obiecywał, nikogo nie pocie
szał — ale my, tu w Poznaniu, czuliśmy
jego serce, zrozumieliśmy, że zjawił się na
reszcie ktoś, kto chce Wielkopolsce napra
wić przez innych wyrządzone krzywdy,

I dlatego wierzymy w lepsze dni — iw

zwycięstwo uczciw-ości!

Józef Lubicz.

Po zmianie gabinety hiszpańskiego.

W rezultacie długotrwałego przesilenia w Hiszpanii Premjer Valladares zdołał utwo
rzyć rząd. Na zdjęciu nowy premjer rozmawia z dziennikarzami po zaprzysiężeniu

przez prezydenta republiki Zamorę.

Polaey na Kasznbaeh, w Ziemi Bylowsklel.
W jednym z ostatnich numerów ,,Gazeta

Olsztyńska" zamieszcza koresp-ondencję z

Płotowa (wioska kaszubska w powiecie by-
tow-skim), rzucająca charakterystyczne
światło na położenie Polaków na Kaszu
bach i stosunki za kordonem.

Autor korespondencji opowiada barwnie

o zabiegach władz ąiemieckich, organizują
cych na terenie Płotowa związki, kursy dla

kobiet, dla dziewcząt pozaszkolnych, stowa
rzyszenia chłopów i t. d ., oświadczając iro
nicznie, że na terenie Płotowa wszystko
już jest, brak tylko gimnazjum i uniwer
sytetu. Korespondent płotowski stwierdza,
że często się mówi, iż element Polski (92%
ludności) Płotowa jest ,,ma.łowartościowy"

jednocześnie wydaje się olbrzymie sumy,

aby element ten za wszelką cenę wynaro
dowić!

W dalszym ciągu korespondencji z Pło
towa autor omawia ciekawe i rzucające
charakterystyczne światło zajścia, jakie
m iały miejsce w okolicznych wioskach. W

Osławej Dąbrowie np. siostra ze Studzie
nic zabroniła dzieciom Polskim mówić po

polsku, grożąc im więzieniem, W kłopotli
wej natomiast sytuacji znalazł się pro
boszcz jednej z sąsiednich wiosek, który
zaprosił dwóch księży na misję - jednego
Polaka, drugiego Niemca. W czasie m isji
okazało się, że zebrani masowo spowiadają
się u księdza Polaka, nikt natomiast nie

chce się spowiadać po niemiecku. Ksiądz
Proboszcz! rad nie rad, m usiał oświadczyć
zebranemu ludowi, że misjonarz Niemiec
rozumie po polsku, nic umie tylko wygło
sić Dolskiego kazania i p-rosił o korzystanie
z usług niemieckiego księdza,,.

Watykan ostrzega przed Sowietami
Cifta del Vatieano, 3. 1. (PAT.) 0-

mawiając zerwanie stosunków między
Urugwajem i Związkiem Sowieckim,
,,Osservatore Romano" pisze: Komu
nizm kontynuuje swą podziemną pene
trację, prowadzoną po cichu, lecz nie
ubłaganie. Mimo wszystkich iluzyj ge
newskich co do nawrócenia bolszewic
kiego baranica, któremu przyznano k a
tedrę pacyfizmu w Lidze Narodów, Mo
skwa pracuje na wszystkich szeroko
ściach i dhiflGściaeJi globu ziem skie

go. Wszelkie przeprowadzanie różnicy
między trzecią międzynarodówką a rzą
dem sowieckim zakrawa na farsę, w

Związku Sowieckim polityka rządowa
nie może iść drogami odrębnemi od po
lityki Kominternu.

Słuszności takiego punktu widzenia
dowodzi kronika wydarzeń ostatnich

czasów, m. in. rewolucja w BrazyJji i

spisek W Urugwaju, który miał rozsze
rzyć się na całą, Amerykę łacińską i

propaganda we Francji i Hiszpanjr,

dco im utiadóMćlcl.
- Wydalony z Belgfi alchemik Dunikowski

przenieść zamyśla swoją ,,fabrykę złota do

Polski. (Nareszcie!).
— Anglicy przygotowują piątą zrzędu wy

prawę na szczyt góry Everesta, w Himalajach.
— Negus wysiał skarb Me-nelika, wartości

półtora miljarda franków w złocie, do jednego
z banków francus-kich na przechowanie.

Rząd niemiecki zniósł zakaz wywozu ma-

terjału wojennego do Rosji Sowieckiej.
- 160 b. oficerów carskich, których rząd

turecki postanowił wydalić, zwróciło się do

rządu francuskiego o udzielenie im prawa po
bytu we Francji, lecz pozwolenia nie otrzymali.

-

. W wypadkach automobilowych zginęło w

Angłji w roku ubiegłym 6521 osób, a 218798

odniosło rany.

Kto zjada najwięcej ćhSeba?
Najwięcej chleba zjadają ludy ro

mańskie, przedewszystkiem Francuzi

Francuz przeciętnie, a u siebie normató

nie, zjada i razy tyle chleba, co Anglik,
a dwa razy tyle, co Niemiec. Tam jest
chleb jadany przy obiedzie i przy kola
cji. W Holandji chleb podaje się bar
dzo cienko krajany, jak u nas np. szyn
kę. W Anglji chleb podaje się w kost
kach, wielkości naparstka. Rosjanie,
Turcy i Grecy jedzą mało chleba. My,
Polacy należymy do konsumujących
wiele.

Z ZAGADNIEŃ ROLNICZYCH,

Po macoszemu...
Pokrzywdzenie województw zachodnich przy

udzielaniu pożyczki na spłaty rodzinne.

Sprawa spłat rodzinnych stała się w ostat
nich latach jedną z najdotkliwszych bolączek
ludności wiejskiej. Z powodu kryzysu gospo
darczego spłaty rodzinne stały się nierealne.

Jakie są skutki tego? Młode dziewczęta wiej
skie nie mogą wychodzić zamąż, młodzi męż
czyźni,nie mogą usamodzielnić się, bo na zago
spodarowanie po-trzeba pieniędzy, a tych pie.
niędzy dzisiaj niema. Wprawdzie pieniądze są.

ale.,, na papierze. Niejedna dziewczyna, nieje
den chłopiec ma zapisane na hipotece pienią
dze, jakie ma otrzymać od brata czy siostry,
która objęła i gospodarzy na gospodarstwie
ojcowskiem. Jednakże pieniędzy tych wydo
stać nie może, bo siostra czy brat nie jest dziś
w stanie, mimo najlepszych chęci, wypłacić
spadkowego działu, zwłaszcza, jeśli ten dział

wynosi kilka tysięcy złotych,

^Sprawą spłat rodzinnych zajęło się ostatnio

Ministerstwo Rolnictwa i Reform. Rolnych. Za

jego staraniem Państwowy Bank Rolny otrzy
mał cztery miljony złotych, z prz-eznaczeniem
na udzielanie pożyczek dla właścicieli i współ
w'łaścicieli małych gospodars-tw, dla uskutecz
nienia spłat rodzinnych. Pożyczki, z których'
najniższa W'ynosić może 1500 zł są bardzo tanie,
mianowicie oprocentowane są po półtora pro
cent w stosunku rocznym. Spłata przewidzia
na jest w ciągu lat 25 i to w półrocznych ra
tach. Warunki są więc dość dobre.

'K to otrzyma tą pożyczkę? Pożyczki na

spłaty rodzinne udziela'ne będą rolnikom, jłósią*-
dającym gospodarstwa o powierzchni od 5 do

15 hektarów (20 do 60 mórg) we wszystkich
województwach z wyjątkiem... W ielkopolski,
Pomorza i śląska(!!???).

To wyłączenie Wielkopolski, Pomorza x

Śląska jest wprost niezrozumiałe. Nie możemy
wyjść z podziwu nad term że ciągle jeszcze'
krzywdzi się dzielnice zachodnie. Dlaczego
tak się dzieje? Czy czynniki miarodajne są
dzą może, że w tych dzielnicach nie ciążą mai

rolnikach s-płaty rodzinne? Czy też uważa się
ppproMu, że w tych dzielnicach położenie rolni
ctwa jest tak dalece lepsze od położenia rolni
ków w innych dzielnicach, że rolnicy w nich nie

potrzebują pożyczki na spłaty rodzinne? Tak

sądzić może tylko ten, który nie zna stosunków

gospodarczych w kraju! Ogólnie wiadomo, że

rolnicy wielkopols-cy i pomorscy znaleźli się w

okresie kryzysu w położeniu niezwykle cięż-
kiem J naginają sfę pod ciężarem różnych
świadczeń podatkowych (rolnicy w innych dziel*

mcaeh płacą o wiele niższe podatki) i s,porecz-

nych, Susza zeszłoroczna i tegoroczna w dziel
nicach zachodnich wyczerpała wszelkie możli
wości na wsi.

Byłoby bardzo pożądane, ażeby czynniki
miarodajne, a zwłaszcza p. minister Poniatowski

usunął w najbliższej przyszłości tą krzywdę,
wyrządzoną rolnictwu wielkopolskiemu, pomPlv
skiemu i śląskiemu, (w)
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Sdyby nauce pozwolić na lekkomyślne harce.

Jafskie
POMARAŃCZE

są wszędz
O ile pragniesz naprawdę soczystej pomarańczy - 2qda| pomarańczy JałstteJ.-PomOrań-

cze Jafskie sq pełne iyclodajnego, niezwykle orzeiwia|qcegó soku. Sok tego Jatsklego
owocu, skqpanego w słońcu, oczyszcza organizm, utrzymwle młodzieńczą cerą- I aęhranlg
przed dolegliwolclaml zimy.
Co wpływa na nlezwykłq dobroć tycjł wyIqlFofvo cTu2"?ęji ROtn a rtfS ffS f ł

Bydgoszcz, 5 stycznia.
Niewątpliwie nauka wyświadczyła

już dużo dobrego ludzkości. Przecież

gdyby nie genjalne pomysły ludzi nau
ki nie mielibyśmy dziś nic, albo prawie
nic. Nie mielibyśmy pociągów, samolo-

24512

tów elektryczności, surowic i szczepio
nek, armat szybkostrzelnych, radja, ło
dzi podwodnych, telefonu, telegrafu i

gazów truj'ących. Mielibyśmy za to tyl
ko chleb.

Dzisiaj" chleb mógłby być także, ale

stoi temu na przeszkodzie również na
uka. Mianowicie wspaniały rozwój na
uki ekonomji dał ludzkości zupełnie no
we perspektywy gospodarcze. Naprzy-
kład w Ameryce pali się zboże, w Byd
goszczy zapałki, w Brazylji topi się ka
wę, a w Rumunji pomarańcze — wszę
dzie zaś bez wyjątku miljony ludzi cho

'dzą głodne, gdzieniegdzie zaś nawet z

głodu umierają.
Nauka jest potęgą. Zmienia wygląd

świata, rewolucjonizuje obyczaje. Dzię
ki nauce góry przestały być niedostęp
ne, oceany i morza nie są w niczem

groźniejsze od jakiegoś stawku rybne
go w dobrze prowadzonem gospodar
stwie wiejskiem.

Niema to jednak jak nauka. We

wszystkich dziedzinach życia daje się
odczuwać jej bezkompromisowy triumf.
Jak ostatnio rozwinęła się dzięki zasto
sowaniu najnowszych zdobyczy nauko
wych kryminalistyka? Ile pomysło
wych imprez zbrodniczych notują kroni
ki policyjne i sądowe? Poprostu rozsze
rzają się granice świata do sfer, dostęp
nych dotąd tylko fantazji autorów po
wieści kryminalnych.

Albo wojna. Pomyślmy tylko: daw
niej parę tysięcy ludzi musiało w żelaz
nych zbrojach ciężko pracować, aby
przy dużych wysiłkach i sprzyjającem
szczęściu pozostawić na pobojowisku
kilka trupów. A dzisiaj wystarczy je

den karabin maszynowy, bomba lotni
cza, a lud się wali setkami jako snopy

przy żniwach. Gdy się zaś jeszcze wpro

wadzi w obieg trochę gazów trujących,
to ekonomja czasu, pracy i pieniędzy,
potrzebnych do zabijania jest naprawdę
zdumiewająca, i niedługo może już ta

mechanizacja śmierci postąpi tak dale
ko, że wystarczy nacisnąć jakiś właści
wy guzik, a cały naród w tempie przy-

śpieszonem, bez zbytniej fatygi i bez

bólu, przestanie istnieć. Wtedy skończą
się napewno wojny. Nie będzie się miał
kto i z kim bić. A pacyfiści całego
świata - którzy uważają, że wysiłek
ludzkości, zużywany dotąd na zbrojenia
i wojny, powinen być poświęcony bez

reszty nauce — choć w ten sposób
przez ostateczny triumf nauki zwyciężą.

Jak dotąd, wykazaliśmy chyba bez
apelacyjnie, że nauka i jej gigantyczny
rozmach twórczy jest matką szczęścia i

wszelkiej pomyślności. Jednak i nauka

może mieć czasem potknięcia o skut
kach groźnych i wręcz przerażających.
0 jednem takiem odkryciu naukowem,
którego zastosowaniu w praktyce trze
ba jak najenergiczniej przeciwdziałać,
chcemy właśnie parę słów gorzkich, a

sprawiedliwych powiedzieć.
,,Gott strafe England!11 - chciałoby

się zawołać za cesarskiemi Niemcami,
albowiem rzecz ta, w miarę straszna,
dokonała się w Anglji. Już to Anglja
w ostatnich czasach nie ma szczęścia w

interesach. Nic jej się nie klei, nawet

b. ministrowi Hoaremu nie chce się
skleić nos, złamany lekkomyślnie na

szwajcarskiej ślizgawce. Jednak jego
następca — minister Eden jest młody
1energiczny, dlatego też liczymy na nie
go, że nie dopuści do publicznego użyt
kowania wynalazku, dokonanego ostat
nio w jednym z londyńskich laborato
riów.

Otóż znalazł się podobno taki wścib-
ski lekarz, który tak długo grzebał w

różnych świństwach, aż wynalazł suro
wicę, zmuszającą jednym zastrzykiem
do mówienia prawdy i tylko prawdy.
Pakuje się poprostu we właściwy ośro
dek mózgowy dobrze wysterylizowaną
igłę, zapuszcza się odpowiednią mikstu
rę i już człowiek jest kaleką na całe ży
cie. Kaleką, bo wyobraźmy sobie, że

znajdzie się ktoś w dzisiejszym świę
cie, kto organicznie nie będzie znosił

kłamstwa, i wyobraźmy sobie dalej, że

takie szczepienie będzie przymusowe i

że wszyscy ludzie będą sobie m ówili

prawdę w oczy.
Co to będzie, co to będzie?
Żeby zwrócić uwagę, komu należy,

na zbliżające się niebezpieczeństwo i

wogóle kataklizm, jakiego nie zna je
szcze historja, pofolgujmy choć na chwi
lę fantazji.

Świat bez kłamstwa...

A więc najpierw — życie prywatne
Żona mówi prawdę mężowi, mąż nie o-

kłamuje żony. Nie okłamuje, bo nie

może, surowica mu przeszkadza. Przy
znaje się do wszystkiego, dostaje po gę
bie raz i drugi, wreszcie nie może wy
trzymać, na coś się decyduje — kata
strofa, zbrodnia, albo coś jeszcze gorsze
go.

W biurze, w urzędzie państwowym:
Fachowy urzędnik mówi wprost, co my
śli o swoim przełożonym, który dłategc
tylko dostał się na swoje stanowisko, te

w czasie wojny światowej widział raz z

bliska przejeżdżające tabory legjonowe
i jest obecnie zasłużonym ,,niepodległo
ściowcem11. Urzędnik mówi prawdę
klientowi, klient się odwzajemnia tem

samem urzędnikowi. Awantura, kry
minał. Załamuje się cała drabina biu
rokratyczna. Niema czem zapełniać u-

rzędowych papierków, niema poco od
bywać inspekcyj i wizytacyj, niema zaco

brać diet, stają się zbędnemi setki wyż
szych urzędników, zapełniających obec
nie różne ,,biura personalne11i najbar
dziej tajemnicze referaty do specjal
nych (— i jakże specjalnych!) poruczeń.
Wreszcie członkowie ,,Legjonu zasłużo
nych11przestają deklamować o swojem
,,państwowotwórczem11 posłannictwie, a

przyznają się poprostu, że chodzi im

tylko o koryto.

Skończą się raz na zawsze zawodowi

działacze społeczni. Bo i co będą mó
wić bliźnim? Prawdę? Tego się tak

chętnie nie słucha i za to się przede-
wszystkiem posłem ani radnym nikogo
nie wybiera. Skończy się Sejm, skoń
czy się rząd! Żeby to mócprzewidzieć, co

się wogóle nie skończy? Nie będzie o

czem pisać w gazetach, radjo zamilknie
na wieki, mężowie stanu przestaną u-

dzielać wywiadów, a wojewodowie nie

będą mówić w noworocznych orędziach,
że podobnie jak dotychczas nie będą o-

ceniałi ludzi i zjawisk według znaków

partyjnych, czy brygad, ale nadał sza
nować będą uczciwe przekonania i po
zytywne wartości.

Największą jednak plajtę ogłosi
wszelka dyplomacja i polityka między
narodowa wogóle. Dzisiaj jeden Musso-
lini mówi wyraźnie, co myśli o Lidze

Narodów, a już widzimy, co się dzieje.
Wyobraźmy sobie teraz, że szczerze roz

mawiają minister Eden z premjerem
Lavalem, albo że kanclerz Hitler i mini
ster Beck wymieniają wzajemne myśli

z okazji podpisania polsko-niemieckiego
paktu o nieagresji... Wyobraźmy sobie
i czemprędzej otrząśnijmy się z ponurej
wizji.

Życie już dzisiaj jest skomplikowa
ne, a co dopieroby się stało, gdyby na
prawdę surowicę przeciw kłamstwu za
cząć z całą bezwzględnością i skrupu
latnością stosować?

Lepiej o tem wogóle nie myśleć. A

tego niewczesnego wynalazcę trzeba

zapakować w balon i wysiać bezpowrot

nie w stratosferę. Niech wie, że nauka
też musi mieć granice przyzwoitości...

(hak.)

Zasieki z drutu kolczastego na granicy
polsko-niemieckiej.

Od kilku miesięcy oficerowie straży
granicznej na Górnym Śląsku wraz z

oficerami niemieckimi przeprowadzają
prace regulacyjne granicy państwa, w

miejscach zatartych, oraz prace nad

wytyczeniem granic naturalnych, jak
rzeki i jezjora. Na miejscach tych zbu
dowany jest płot z drutu kolczastego
dwumetrowej wysokości. Przy płocie
znajdują się zasieki z drutu kolczaste
go. Prace te mają na celu uniemożliwie
nie przemytu.

Najsmaczniejsze i najzdrowsze są: (10 32i) _. . . .

irlemoniady iwody podgórskie u .
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BlasKiicienieKultury polskiej

Trzeba zrobić bilans. Zestawić skrupu
latnie najpoważniejsze aktywa i pasywa,

zastanowić się nad saldem. W dziedzinie

kultury taki bilans jest trudniejszy niż w

każdejinnej.Tu nie operujemy wartościami

tak dokładnie wymiernemi, perspektywa
czasu zmienia kwalifikację faktów, a straty
i zyski różną — zależnie od warunków —

mają wymowę.

Pytanie pierwsze i zasadnicze: czy po
szliśmy naprzód, czy na trudnej drodze o-

statecznego krystalizowania naszego obli
cza kulturalnego osiągnęliśmy jakieś wi
doczne i konkretne sukcesy?

Raczej nie. Rok1S35niebyłrokiemzwy
cięstw. Nie byl nawet rokiem faktów o

większem znaczeniu, ani o dynamicznej
prężności.Porażka w prawdziwejiuczciwej
w'alce nie jest tak bolesna, jak rezygnacja
z ambicyj i dążeń,jak bierność i apatja.

WPolscenicsięniedzieje! — wołał J.
EmilSkiwski, mając na myślito, że nasze
go życia zbiorowego nie ożywiają wielkie

idee, wytyczające drogi przyszłości.
W Polsce nic się nie dzieje! Pokolenie

dojrzale jest' zmięte wojną, zmęczone ner
wow'ą szarpaniną lat powojennych, pozba
wione optymizmu i wiary w przyszłość.Po
kolenia, które jest odpowiedzialne za naszą

aktualną rzeczyw'istość, nie staćjuż na two
rzenie haseł atrakcyjnych i przedewszyst
kiem — wielkich.

W Polsce nic się nie dzieje! Ale czy dziać

się będzie? Czy mianowicie młode pokolenie
będziemiałocodopowiedzenia?To jest nv-

tanie najważniejsze, a pozytywna odpowiedź
na to pytanie jest jedynym blaskiem u-

biegłego roku.

Bo młodzi idą. Na szerokiej platformie,
wolnej od dotychczasowych uprzedzeń poli
tycznych i od klasyfikacyj partyjnych, kry
stalizuje się nowa, zdrowa i silna myśl.Ńa
gruzach zbankrutow'anego materializmu od
radza się idealizm. Wszystko przemawia za

tem, że przyszłość Polski wesprze się o gra
nitow'e podstawy idei chrześcijańskiej i na
rodowej, które - wiecznie żywe i wiecznie

świeże - skupiają młode pokolenie.
I to właśnie w Polsce się dzieje. I może

za rok z tego względu można będzie obraz

kulturalny i dachowy Polski nakreślićw

jaśniejszych barwach, niż obecnie zrobić io
nam przyjdzie.

Załamaniemi**

eiatągxacgi Ikui tu/rag.
Ostatnie dwa lata. Poprzedzające okres,

z którego obecnie chcemy zdać sprawę,przy
niosły kulturze polskiej akcję b. premiera
Jędrzejewicza. Trzeba przyznać, że Jędrzo-
jewfcz (Janusz, bo drugiego, Wacława wo-

góle nie można brać poważnie) mial w'ielki

zamiar. W ielki w swojej szkodliwości...

Chęć przetworzenia całej zbiorowej du
chowości polskiej, zainicjowanie Ł zw, wy
chowania państwowego, etatyzacja kultury
— to wszystko załamało się ostatecznie. R u 
iny szkolnictwa zdyskwalifikowały system,
W'szelkie poczynania i dzieła ,,kulturalne"
nie przetrw'ały swego twórcy.'

Rok 1935 byl rokiem szczęśliwej, choć i

tak zbyt późnej likwidacji jędrzejewjczow-
skiej gospodarki. Wprawdzie spustoszenia
są zbytwielkie, abymócje w kilku miesią
cach wypełnić wartościową treścią, w każ
dym jednak razie początek został zrobiony.

I dlatego z rokiem 1936kultura polska w'stę
puje w okres raczej pomyślniejszy.

Ż poszczególnych tworów' Jędrzejewicza
P o l s k a Akademia Literatury zeszła do naj
właściwszejroli. Stała sie niewyczerpanem
źródłem humoru i radości. Historja z,,wa
wrzynami" ma jednak i tę przykrzejszą
stronę, że wszystkie te nieprawdopodobnie
nieodpowiedzialne igraszki dokonywały się
za pieniądze, wzięte z kasy państwowej.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatral
nej,które zmonopolizowało w swoich rękach
teatry w'arszawskie i przyczyniło się zdecy
dowanie do obniżenia poziomu życia teatral
nego w Polsce, zbankrutowało moralnie i

stoi wobec nieodwołalnej ruiny materjalnej.
T.K.K.T.niemajużdziśobrońcypożadnej
stronie barykady.

Pozostał jeszcze Kadea-Bandrowskl, nie

będziemy jednak złymiprorokami, jeślipo
wiemy, że dnijego hadętej wielkości są już
policzone. Zbyt wielka jestjego wina wobec

kultury polskiej, aby można było przejść
nad nią do porządku.

*

Kultury nie można robić na rozkaz -

przeciw całemu społeczeństwu i w'brew lo
gice. Tę prawdę uprzytomnił już chyba
wszystkim rok 1935.

ffSazsśagne afg-ogyl

Biteo'ssinas'ęf.

Literatura polska jest w impasie. Sza
moce się, szuka i Ciągle nie wie, czego chce.

Najzewnętrzniejszą oceną sytuacji litera
ckiej będzie stwierdzenie, że nasza literatu
ra jest w'yraźnie ndonaamkobiet". Kobiety
piszą najwięcej i -- co W'ażniejsze — ko
biety piszą najlepiej. Dowód: prawic wszy

stkie nagrody przypadły ostatnio kobietom.

Nagrody państwowe otrzymały kolejno Ma-

rja Dąbrowska, Kazimiera Iłłakowiczówną
i Zofja Nałkowska. Nagrodę m. Warszawy
dostała Pola Gojawiczyńska, nagrodę m.

Wilna — Wanda Dobaczewska, nagrodę m.

Krakowa — Aniela Gruszecka-Nitschowa.

Jedynie ,,nagroda młodych" przypadła
nłezasłużenie Jalu Kur(kowi. Jeśli chodzi o

Jalu Kurka, to jego twórczość jest jaskra
wym przykładem drugiej znamiennej cechy
naszei literatury. Mianowicie: rzeczowość,
autentyzm, triumf reportażu. J alu K u re k tę
sezonową koniunkturę wykorzystałdo ma-

ximum. Jego ostatnia powieść pt.: ,,Woda
wyżej"jest reportażem z katastrofalnej po
wodzi w Małopolsce, reportażem ustępują
cym zresztą wielu sprawozdaniom dzienni
karskim. Literatura reportażowa była też

największą pozycją na naszym rynku wy
dawniczym.

Trzeci rys charakterystyczny — to moda
nachłopów.Hasło: chłopi idą, było realizo
wane nietyle konsekwentnie, ile pretensjo
nalnie. Nieliczni tylko pisarze zdołali się
zdobyć na uczciwe podejście do wsi.

Za najciekawsze dzieła literackie ubiegłe

go rokuuważamy: ,,Granicę" — Nałkow
s k iej, ,,Orkę na ugorze" — Jana Wiktora,

,,Drogęprzezwieś" — W incentego Burka,

,,WędrówkęJoanny" — Szelburg-Zarembiny,
, , Rubikon" - Nowakowskiego.

Podkreślić jeszcze trzeba, te szkodliwy
monopolna opinjęliteracką,będący w aren
dzie ,,Wiadomości Literackich", został po
derwany przez powstanie reprezentującego
żywe wartości tygodnika ,,Prostozmostu".

Sztuka wuatimmcie czag
na masrtwum gsunfocie?

Na to pytanie lepiej nie odpowiadać. Le
piej wskazać, te jednak coś się robi. Żemi
mo trudnych warunków twórcy polscy nie
ustają w pracy.

Muzyka odniosła dużo sukcesów na tere
niezagranicznym- Zawdzięcza to przede
wszystkiem sięgnięciu do najistotniejszych
pokładów melodyj ludowych — do muzyki z

ducha narodowej. Paderewski,Szymanowski
i Nowowiejski— to ciągle nazwiska czoło
we. Młodzi dopiero na horyzoncie, więc też

i nagrody przypadły najzasłużeniej Karolo
wi Szymanowskiemu i Feliksowi Nowo
wiejskiemu. Do ożywienia ruchu muzyczne
goprzyczynia się działalność ,,Polskiego Ra-

dja" i ,,Ormuzu".
Plastycy uginają się pod ciężarem po-

prostunędzy.Prawdziwy rozwój notujemy
w sztuce stosowanejiw grafice. Za najważ
niejsze wydarzenie w tej dziedzinie sztuki

uważamy ukazanie się miesięcznika ,(Arka
dy", przynoszącego zaszczyt naszej grafice.

Szeroka popularyzacja wiedzy ścisłe;
stała się koniecznością. Postęp osiągnięty
w szeregu dziedzin jest tak wielki, że wła
ściciel bardzo dobrze zdanej przed dwudzie
stu laty matury może mieć w wielu wypad
k a c h wrażenie, że jego świadectwo pocho
dzi z epoki kamienia niegładzonego. C z y

nie wystarczy choćby przypomnieć, że ra-

djo i telewizja są rzeczywistością, a przed
ćwierć wiekiem czytało się o nich w powie
ściach fantastycznych jak np. w słynnej a

dziś kompletnie zapomnianej ,,Świat w ro
ku 2000".

U podstawy najbardziej rewelacyjnych
odkryć w dziedzinie fizyki stoi rozwój
optyki czyli nauki o świetle. Niegdyś wiel
ki Newton przypuszczał, że światło składa

się z drobniutkich cząsteczek i stworzył
t. zw . teorję korpuskułarną. Późniejsze do
świadczenia obaliły teorie Newtona i kaza
ł y n a m wyobrażać sobie światło jako ruch
falowy.Teorja ta miała wszelkie cechy słu
szności za wyjąt'kiem jednego słabego
punktu: nie umiała powiedzieć w czem się
świetlne drgania rozchodzą. Hipoteza ist
nienia jakiegoś cudownego eteru, którybył
doskonale sprężysty nie będąc materialny,
nie zadowalała ludzi nauki, jako typowe
naciągnięcie naszej wyobraźni do potrzeb
sztucznej konstrukcji myślowej.

Nowoczesna optyka zmierza do celu

dwoma drogami. Zakła-da, że światłoJest
ruchem cząsteczek i jest jednocześnie ru
chem falowym. Poczciwy eter wydaje się
znacznie mniejszem zagrożeniem podstaw
elementarnej logiki, niż twierdzenie, że

jedno i to samo możebyć raz tem, adrugi
raz czemś zgolą przeciwnem.

Z horyzontów, jakie się przed nami o-

twieraja wspomnimy tylko o stosun'ku mię
dzy materjąienergią. Uważaliśmy je za

rzeczy zgoła różne. Jeżeli jednak światło

uznamy za zjawisko materjalne, to musimy
uznać tem samem materję za, inną postać
światła. Dojdziemy wówczas, idac konsek
wentnie za starą teorją Newtona, do twier
dze n ia , że wszechświat jest utkany ze świa
tła! Inaczej można również powiedzieć, że

wszechświat jest tylko energją, jeśli wszy
stkie przejawy energji można sprowadzić
do przejawów materialnych...

Do książek otwierających nam wprzy
stępny sposób drogę do tak zawrotnych

ferspektyw zaliczyć można na pierwszym
miejscu ,,Świ-atło" Sir Williama Bragga,
laureata Nobla z dziedziny fizyki. Książka
ta nosi właśnie wymowny podtytuł:
,,Wszechświat jest utkany ze światła"!

Znakomity uczony angielski dzięki przej
rzystości i jasności wykładu zasłużył sobie

na drugą nagrodę Nobla z pedagogiki.
Książka jego jest obliczona w sam raz dla

ludzi, którzy się akurat tyle uczyli fizyki,
że dziś z niei nic nie pamiętają. Odświeża
nam ona wiadomości od początku w formie

miłych i wspaniale ilustrowanych opowia
dań. Liczne kolorowe itablice pozwalają
nam podziwiać cuda, jak zdziałać może

światło.

Prace Bragga wydała biblioteka przy
rodniczo naukowa ,,Maihesis Polska", jak
z-awsze z największą pieczołowitością i sta
rannością. Niektóre tablice są prawdziwem
dziełem sztuki. Skład główny wydawnictw
tej biblioteki, liczącej już dziś kilkanaście

tomów, zna-jduje się w Bydgoszczy w księ
gami Gieryna.

S.S..

Ogólnie więc o odwrocie mowy racsel

niema.A zmartwegopunktu chyba w naj
bliższym czasie wszystko się ruszy. Musi
się ruszyć. ____

^

ttromiRa teatwalma.
Najbliższe plany repertuarowe Teatru

Miejskiego w Bydgoszczy z a w ie ra ją w

styczniu świetną komedję Zygmunta Przy'
bylskiego ,,Wicek i Wacek", w którejznaj'
dą pole do popisu najwybitniejsze siły ak
torskie z Heleną Czechowską, Ireną Pasz
kowską, dyr. Stomą oraz Rewkowskim i

Szyndlerem w rolach tytułowych. Poza

tem w styczniu wejdzie na scenę operetka
,,Gejsza" i w'idowisko dla młodzieży ,,Dziei
ci kapitana Granta" według słynnej powie-t
ści Verne*a.

W lutym mają pójść Fredry ,,Śluby pan

nieńskie" oraz cieszącą się wszędzie powo
dzeniem ,(Szesnastolatka". Z operetek ~

,,P iękna Risetta". W marcu — tragedja
Słowackiego ,,Balladyna" i Offenbacha MOr-

feusz w piekle".
Z opery warszawskiej. Opera warszaw'

ska przygotowuje na początek stycznia wy'
s'tawienie opery Żeleńskiego ,,Goplana" z

Adą Sari, Fedyczkowską i Szczepańska w

rolach głów'nych. W przygotowaniu jest też

balet Różyckiego ,,Pan Twardow'ski" w no
wej inscenizacji i z nowemi dekoracjami.
W dalszych planach jest w'ystawienie bale
tu Glucka ,,Orfeusz i Eurydyka" oraz ope
ry Ryszarda Straussa ,,Elektra".

Z wystawy w Muzeum Miejskiem.
Zenon Kononowicz: Sosna sadzona ręką

Marszałka Piłsudskiego w Żułow'ie.

Me'mmilka Be
Leon

Chama",
powieść

Kruczkowski autor ,,Kordjana i

,,Pawich piór", przygotował nową

z życia W'spółczesnego.
Wystaw'a książki sowieckiej na Litwie.

W Kownie otwarto wystawę książ'ki sowiec
kiej pod protektoratem ministra spraw za
granicznych, m inistra oświaty oraz posła
litewskiego wrMoskwie. Wystawa trw'ać bę
dzie przez miesiąc.

Zgon propagatora literatury polskiej na

Węgrzech. W Budapeszcie zmarł prof.
Janos Tomscanyi, literat i działacz społecz
ny. Zmarły położył wielkie zasiugi na polu
popularyzacji kultury polskiej na Wę
grzech. Wśród mnóstwa artykułów, studjów
i szkiców, pośw'ięconych Polsce, do najw'y
bitniejszych dzieł oryginalnych śp. prof.
Tomscanyi'ego należy książka p. t . .,Pol
ska". Zmarły przełożył na język w'ęgierski
wiele najcenniejszych dzieł polskiej litera
tury, wśród nich ,,Chłopów" Reymonta. Za

ten ostatni przekład uzyskał nagrodę pol
skiego Penklubu. Ś.p .prof. Tomscanyi od-

Reforma ortografii polskiej
obejmie szereg ważnych zmian.

W Krakowie odbyło się III posiedzenie
Komitetu Ortograficznego Polskiej Akade
miiUmiejętności. Rozważano tylko sprawy

rozpatrywane już przez specjalne komisje
i uchwalono następujące zasady:

1. W narzędhiku i miejscowniku nazw

miejscowych, zakończonych na e, a odmie
niających się przymiotnikowo, stosuje się
w zgodzie z ich formalnym charakterem

przymiotnikowym, ogólnoprzymiotnikowe
końcówkiym(-im), a więc np, w Zakopa
nym, w Wysokim Mazowieckim, w Sierzpu-
tym,w morzu Bałtyckim. To samo stosuje
się do odmieniających się przymiotnikowo
rzeczowników na -e: skoro czosno i komor
ne mają w dalszych przypadkach: czesne
go, komornego, to w narzędniku i miejsco
wniku należy pisać: oczesnym,komornym;
poza nielicznemi źyjącemi należy tu trochę
wyrazów starszych, jak podymne, poradlne,
mostowe, kopytkow'e itp. Natomiast zmie
niono uchwalę co do przysłówków złożo

nych zprzyimka i narz. lub miejsc, zaim
ka: zgodzono się, by te skostniałe wyrazy

zachowały obowiązujące w dotychczasowej
pisowni -em; a więc wtem,potem,przede
wszystkiem.

2. Ustalono szereg dotychczas wątpli
wych wyrazów, w których się ma pisać:
a)o, np. dorożka, wymowny, w których ó
np. róść, spódnica, w których wreszcie do
wolnie nP. kościółek, dzioba, b ) ą , e np.

brąz,kolęda, a w których om,on,em,en,
np. kalendarz, c ) s, sz, ś, n p . musztarda,
sztaluga, muskul, skandal, ślę, ślub, d ) c a ł y

szereg innych jednostkowych.
3. Ustalono szereg bardziej spolszczo

nych na eja, jak aleja, i mniej spolszczo
nych, jak idea, kamea. Dopełniacz 1 mn.

ma sięw obu grupach pisać -ei, tak tych
idei, jak tych epopei.

4.Na wniosek komisjigraficznej uchwa
lono jednomyślnie zarzucić oznaczenie li
czebników porządkowych przez dopisywa-

znaczony był komandorią orderu Odrodze
nia Polski. 1

Społeczeństwo Polskie wpowstaniu po-
znańskiem w 1848 roku. Nakładem Towa
rzystwa Naukowego Warszawskiego ukaza
ła sie źródłowa rozprawa historyczna Ste
fana Kieniewicza p. t . ,,Społeczeństwo pol
skie w powstaniu poznańskiem 1848 roku".

Autor rozpatruje ruch powstańczy w Wiel-

kopolsce z r. 1848 jako jeden z etapów w

wewnętrznym rozwoju i w postępach samo-

wiedzy społeczeństwa polskiego, usiłuje dać
obraz udziału w powstaniu poszczególnych
stanów i jednostek, wreszcie zaznacza

zmiany organiczne, które ruch ten za sobą
pociągnął. Autor posługuje się przeważnie
źródłami zpierwszej ręki, na które składa
ją sie akta instytucyi polskich i władz za
borczych, korespondencja prywatna, prasa
oraz druki współczesne i pamiętniki. Roz
prawę dopełnia obszerne streszczenie w ję
zyku francuskim.

nie końcówek, w którym to zakresie panu'
je taki chaos, jak w żadnym innym. Piszą
np. i to nieraz w tem samom piśmie, 3go
lub 3ego lub 3-gó lub 3-ego, albo w 2-ej lub

2-giej (co ma oznaczać drugiej) it.d. bez

żadnego systemu. Jedyna zasadą, mogącą

tu wnieść porządek jest oznaczanieliczeb
ników porządkowych przez kropkę po
cyfrze, co zresztą dziś obowiązuje, ale czę
stoniejeststosowane.A więc np. w 4. sze
regu, do 5. stopnia i t. p .Niepotrzebna jest
kropka: a) po cyfrach rzymskich, używa
nych m. in. na oznaczanie wieków; np. w

XVI wieku: b)tam gdzie absolutnie nie za
chodzi wątpliwość jak w datach np. 20

kwietnia 1854 r.

5. N i e m a l ukończono redakcję przepisów
interpunkcyjnych.

Nie osiągnięto jeszcze zgody co do bar
dzo ważnej sprawy pisowni ilub jw róź-
nyoh pozycjach wyrazów obcych, typu die
cezja. Nie wpłynęły też jeszcze do Komite
tu wnioskiKomisjigrup wyrazowych codo

pisania łącznie lub rozdzielnio, choć w tej
sprawie doszło już do pewnego porozumie
nia,

Pomimo różnych przeszkód Komitetspo
dziewa się doprowadzić Pracę do końca
przed latem.
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,,Wieszcz" odwudziestuczterech palcach
Z wierzeń i zabobonów kaszubskich.

W Karwieóskich Biotach nad otwartym
Bałtykiem powiła niejaka Dettlaiiówna
dziecko, mające Po 6 palców a obu rąk i
nóg,czylirazem24palców.Skłonny do za
bobonów lud tej części wybrzeża twierdzi,
że narodził się nWieszcz", rodzaj zmory. Za

,,wieszcza" uważane jest dziecko, które ro
dzi się w czepku. Ponieważ jest to wypa
dek na Kaszubach niesłychanie rzadki, nie

dziwnem więc jest, że nowonarodzony
,,wieszcz" jest na ustach wszystkich. Prze
powiada mu się zdolności ,,wieszcze", to

jest jasnowidzenia i przepowiadania przy
szłości, poza tem uważa się go za dziecko

szczęścia. Lecz pośmierci nie będzie miało
spokoju, o ile nie zostaną wykonane pewne
zabobonne praktyki. Podobno najskutecz
niejsze jest obecnie chronić je przed urze
czeniem.

W Kościerzynie na Kaszubach i okolicy
lud twierdzi, że aby pies nie ,,szalał1*i ni
gdy nie Pogryzł swego pana lub domowni
ków, znakomitym środkiem ma być danie
mu w dniu wigilijnym z każdej potrawy
postnej odrobinę jedzenia. T e g o rodzaju
środek zapobiegawczy ma wpływać cały
rok korzystnie dla psa i chronić przed
wścieklizna. Zdaniem ludu, pies w noc wi
gilijną widzi i odczuwa dusze, które o pół
nocy pojawiają się w obejściu. Trzeba

wówczas stąpać ostrożnie, by jakiej duszy
nie zdeptać.

W okolicy Kartuz panuje ciekawy oby
czaj snucia wróżbzmałychkijków. Dziew
częta o zmroku gromadzą się na końcu wsi

iwraz z chłopcamibiją kijkami o drzewa

lub ploty, przyczem nasłuchują odgłosu, z

której bowiem strony echo dojdzie, z tej
strony zjawi się narzeczony. Ponieważ ude
rzenie kijkami odbywa się na końcu wsi,
a chaty stanowią doskonale odbicie dla e-

cha, panuje zwykle radość wśród dziew-

Zgon ambasadora niemieckiego
w Paryiu.

Ambasador Rzeszy w Paryżu Roland Koster

zmarł w wieku lat52.

cząt, że narzeczony pochodzić będzie z ro
dzinnej wsi. Chłopcy zaś odliczają paliki
płotowe. Wygląd dziesiątego Palika jest de
cydujący dla wyglądu przyszłej wybranki
s e r c a . Odliczanie palików odbywa się po-
ciemku.

W połowach szprotów na morzu pol-
skiem, rybacy niejednokrotnie w wyszuki
waniu ławic tych rybek, kierująsięobser
wacją lotów dzikiego ptactwa morskiego
np.mew,kaczekitp. Ptaki żerują na mo
rzu, większe ich skupienia są nieomylnym
znakiem, że odnalazły ławicę szprotową, z

czego korzystają rybacy i kierują swoje
statki w tym kierunku, gdzie ptactwo nad

wodą krąży. Ptakibowiem dokładnie wska
zują, gdzie ławica się znajduje i w jakim
kierunku prze.

W okolicach Pucka, w Żelistrzewie, Rzu-

cewie, Osłaninie, Rewie, Połczynie i Darz-

lubiu istnieje obrzęd, który w innych okoli
cach Kaszub jest już na wymarciu, tak

zwanego , , wymuszania1' urodzaju. P o l e g a

on na owiązywaniu drzew lub bieleniu.

Czynność tę uskutecznia się w noo wigilij
ną, a dokonuje się jej przy odgłosie dzwon
ka i wymawianiu odpowiedniej formuły.

Nieoczekiwany zw rot w procesie
o zabójstwo prezydenta Obregona.
Wiedeń. (KAP). Wiedeńska ,,Reichs-

post" podaje, że całe społeczeństwo M e
ksyku jest niebywale poruszone nieo
czekiwanym zwrotem, jaki po blisko

dziesięciu latach nastąpił w procesie o

zabójstwo prezydenta Obregona, o śmierć

którego oskarżono, jak wiadomo, sfery
katolickie, przedewszystkiem moralnego
jakoby inspiratora ohydnej zbrodni, 'ks.
Jimeneza. Ostatnio ks. Jimenez wypu
szczony został z więzienia, okazało się
bowiem, że rozkaz zabójstwa wydał nie

przy jednoczesńem Wycechowa
przed nabyciem małowartościowych żarówek. Widniejąca na wszystkich Osra*

m ówkach- , f g ) pieczątka informuje nabywcę o ilości wydzielanego światła przy

m a ty m zużyciu prądu w watach. Nie może być za m wątpliwgśęi, M rą
tarówkę nalety nabyć.

Osramówki-|j|j
dają tanie Światło le/unwckMakówek HHt

m m m m

kto inny, jak tylko sam b. prezydent
Calles, który potem cynicznie pierwszy
kroczył za trumną, Mordercy Obregona
Toralowi, którego zresztą później ska
zano na śmierć, polecenie zabójstwa za

opłatą 20 tysięcy pesos udzielił mini
ster pracy Morones...

Nie katolicy zatem byli autorami
zbrodni i straszliwej walki wewnętrznej
w Meksyku, lecz ci, co stanęli wówczas
u steru rządu tego nieszczęsnego kraju.

Zorganizowane rolnictwo
a monopole państwowe.

Wołyńska Izba Rolnicza przedłożyła
m iędzyministerjalnej komisji następują
ce postulaty w sprawie działalności mo
nopoli państwowych:

Monopol solny: N ależy obniżyć cenę
soli jadalnej oraz soli do inwentarza.
Wskazanem jest wprowadzić wolną
sprzedaż soli. Na skutek wysokich cen

soli, konsumcja jej bardzo znacznie spa
dła. Poza tern koncesjonowane punkty
sprzedaży soli są miedcstateczne i z te
go powodu duże tereny są całkowicie

pozbawione możliwości zaopatrzenia się
w sól. Należy przestrzegać zasady opa
kowania soli w worki, lniane i konopne.

Monopol tytoniowy: Stosunek Mono
polu Tytoniowego do plantatorów wybi
tnie fiskalny. Na skutek częstych zmian

rejonów plantacyj tytoniu, plantatorzy o-

bawiają się czynić poważniejsze inwe
stycje, co- zkolei wywołuje restrykcję ze

strony władz Monopolu. Należy zapew-
Miić obecnym plantatorom stałość plan
tacyj i wymagać inwestycyj w grani

cach obecnych możliwości finansowych
rolnictwa. Pył tytoniowy, używany do
Walki ze szkodnikami, winien być roz
prowadzany do tego. celu w sposób mmiej
skomplikowany — bezpośrednio i miej
scowych punktów skupu tytoniu, po ce 

nach, pozwalających szersze jego sto
sowanie.

Monopol zapałczany: Należy obniżyć
cenę zapałek, bowiem obecna (5 g r za 24

szt.) u(niemożliwia całkowicie używanie
zapałek na wsi.

Cukier skażony: Cena cuk'ru skażone
go dla żywienia koni i dokarmiania

pszczół jest zbyt wygórowana. Poza tem

procedura przy uzyskiwaniu tego cukru

jest stanowczo zbyt skomplikowana.
Należy obniżyć ctinę cukru skażonego i

uprościć znacznie procedurę jego uzy
skiwania, Postulaty te są najzupełniej
uzasadnione.

::— !

Z KOMPOZYTORAMI OSTROŻNIE.
Pewna kiepska śpiewaczka, adoratka

Ryszarda Straussa, spotkała go pewnego

razu w towarzystwie. Wdzięcząc się do nie
go, opowiadała mu, że w ubiegłym tygo
dniu dała koncert, na program którego
składały się tylko jego utwory. Za wieczór

ten otrzymała tysiąc marek.

Na to Strauss: ,,Wobec tego ma pani te
raz pieniądze, by się uczyć śpiewu..."

SzGBCfo-mait
(NOWELA).

Cieszyli się ludziska w Markowicach, że

Trzy Króle tak się ładnie latoś pokazały,
i te dwa święta krześcijanom w podarku
przyniosły.

Mały wielki robiłprojekty iplany na te

dni świąteczne ,,ostatkami" nazwane wedle

tego, że na nich kończy się okres świąt
gwiazdkowych.

Największe larum u Mentalików było. W

drugie święto miały się odbyć zaręczyny Igi
— iedynaczki Mentalików, z gospodarzem
Stanisławem Szyszką - 40-letnim wdowcem

z którego córką Iga przyjaźniła się na u-

mór.
Ale — wiadomo — człowiek strzela, a

Pan Bóg kule nosi.

Siedzą oto nasi Mentalikowie nad kartą,
którą im listowy przed chwilą doręczył i

debatują.
Karta jest od Igi,która na Sylwestra po

'jechała do ciotki pod Poznań,itera wejpi
sze im oto, źe na Trzy Króle się nie stawi.

Palec ma spuchnięty i ząb ją boli — przy
jechać nie może.

- Widzisz!? - Mosz tero! - szarpała
się Mentalikowa w stronę męża. Nic ji nie

mówisz nigdy, Pogłade ji dajesz — tero

patrz, co nom ten skrzocik narobił!

Ojciec Igi pomyślał sobie właśnie, u-

śmiechnięty chytrze, że większego ,,skrzoci-

ka", jak ongijegośliczna Bronka, chyba nic

było na świecie, i że córka to jei poprawne

wydanie. Pomyślałteż ito. że w ich domo-

wem życiu, święta gwiazdkowe stoją zawsze

pod znakiem osobliwych wydarzeń.

Czytelnik może pamięta dzieje owej
Bronki, zadurzonej w Izajaszu Królu - jej
skryty afekt do Wawrzyna Mentalika -

ową ponocną eskapadę na pasterkę do mia
sta, kiedy too mało jej doauta nie wciągli
handlarze żywym towarem.

Siedzą teraz i rozmyślają. Jemu stanęły
w pamięci pełne uroku czasy zdobywania
względów przekornej, łobuzerskiej Bronki,

a jej te cztery tuczne gęsi, wiszące wej u

bląga w stodole i ta kupa placków. Kto to

wszystko poje tera — kto?! Choćby się zmo-

w iny odłożyło do zapust,, ale co z tym ca
łym kromem zrobić? Gęsi już od tygodnia
przygotowane wiszą żeby skruszały. Nic nie

poradzi, jeno je upiec musi...

Zaczęła myśleć głośno i na inny temat
— ten ,,stokroć ważniejszy".

— CoSzyszkatera powi na to wszystko?
— Co ma powiedzieć.Pecie ón wi dobrze,

że Iga sobie zniego nic nie robi...
— Iz nos tysz nie. A zwłoszczo z ciebie,

cośji tak cugli puszczo! od maleńkości i tak

żeśjom rozbisurmanił.Bo — żebyto smar-

kolpowiedzioł tak, abo tak, ale nie. Ino so
bie kpiny ze wszystkiegu robi, wiency nic.

Ona i z nami i ze Szyszkom w ślepom bob-

kę gro...
— Tak mówisz ,,w slepom bobke"! Pecie

jak dziewczyńciu nóż do gardła przykło-
dośz...

— Matko Bosko! Jo Idze nóż do garła?
Jaki nóż?!

— Pecie ji wcionż zapowiadosz, że jak za

Stacha nie pudzie, to musi do klasztoru

wstompić...
— Nu to co... Abo jedno, abo drugie sic

stać musi, bo nom ten dzioblik na glowe
wlizie. Szyszka sobie z niom do rade — ni-

ma strachu!Bo to jita zresztom źle byńdzie
u takiego bogocza? Mój Boże...! Pu tuzina

chustek do nosa ji na gwiazdkę podarowoł
- gwiazdora z cukru — gramofon... We-

ronka ji sie ta smucić nie do... Świodczom
sie od małości — mogom sie dali świod-

czyć... Wawrzuś kochający! Pudziesz do nio-

gu i mu powisz co i jak. O spuchnientym
palcu mu ta nimożna godać, ani o zymbie.
Powisz mu, żeIga zapolynie 'nyrków rr- ab';
że w zapusty to już na amyn... Zmowiny i

wesele razem sie zrobi...
— Zaświć ino lampę — tam ktoś puko.
— Adyjojuż od chwilibez okno na nich

patrzę - wyndrusy dwa...

Wzięła sie dolampy, w którą trzebabyło
nafty nalać.Mentalik wyjąłz sakiewki pię-
ciogroszówkę i poszedł do sieni drzwi od-

ryglować.
Jeszcze gospodyni nie zdążyła lampy za

palić, gdy mąż jej wrócił, prowadząc za so
bą owych dwóch wendrusów, co tam tak

pokornie czekali pod progiem na zmiłowa
nie oczu pani gospodyni.

— O nocleg proszą. Idom do famieliji
pod Nakło.

Mentalikowa obrzuciła ich spojrzeniem i

zadecydowała: Musiał się tam Wawrzyn u-

pewnić co za je'dni,kiedy ich do izby wpro
wadził...

Zapaliła lampę i sprawdziła, że chłopcy
na oko porządnie wyglądają, ale widać, że

nie bogate, bo młodszy po starszym ubranie

nosi...

Starszy - przystojny, sympatyczny mło
dzieniec, lat może 24, zrobił na gospodyni
bardzo dobre wrażenie — młodszy, najwy
żej szesnastoletni, przeciwnie. Oczy trzymał
wbite w jeden punkt, gembe robił taką ja
kąś, nidośmiechu nidopłaczu. Zdawałjej
się znajomy jakiś — musiała go już raz

gdzieś widzieć - może na targu w mieście-

Mówili mało. Starszy odpowiadał na za
pytania gospodarstwa bardzo grzecznie i

rzeczowo, młodszy nie mówił nic.

Dobrze mu z oczu nie Patrzy — nie -

zadecydowała w duchu gospodyni — już o-

na ich do alkierza nie weźmie...

Zauważyła, że wendrusy raz po raz trą
cają się łokciami i chichocą, gdy im się zda-

wa, że nikt na nich.niepatrzy, a oczamito

ten starszy temu młodszemu raz Po raz ja
kieś znaki daje...

Wąwer mówił,żebyich w alkierzu prze
nocować, ale ona nie głupia. Podziśdzień

famielijantom nimożna zawierzyć, a skąd
takim wendrusom! Okradom, i goń zaś

wiatrpopolu — lepi ostrożnym być.Da im

kolację i niech idą do stodoły, na siano...

Robijajecznicę i rozmawia z mężem.
— Wawrzuś kochający! Idź do tegu Sta

cha — iclź!... Ja sie zabiorę i popieke te

gyńsi, a ty idź. Mu tam po dobroci wyłóż to

com ci mówiła, i powiedz, że najdali na po
łowie lutygu sie na zapowiedzie da. I niech

jutro przydzie na kolacyjom — na pieczo-
nom gyńś...

Wendrusy sio najadły': dali im dwie koń
skie dery do okrycia — Mentalik zaprowa
dził ich do stodoły — przyniósł do izby gęsi

które tam wisiały, i poszedł do Szyszków.
W jakieś trzy godziny po tem, gdy za

pach pieczonej gęsiny rozchodził się dale
ko po wsi, a dziewczyna służebna była po
słana na pocztę z listem do Igi, gospodyni
przypomniała sobie zostawiona w stodole

wanienkę, która była jej potrzebna.
Poszła po nią. Poszła, i zobaczywszy le

żące na bojewicy tobołki wendrusów, wie
dziona ciekawością, chciała do nich zajrzeć
dyskretnie. Wendrusy o tem nie mogły wie
dzieć, bo spały w sąsieku — zajrzała w je
den — harmonika. Zajrzała w drugi i o

mało nie krzykła w głos — w tobołku po
składane ładnie, leżały sukienki i kabatek,
który Iga, do ciotki jadąc, miała na sobie.

Struchlała.

Matko Boska! Abo jom okradli tam u

ciotki, abo napadli gdzie na drodze i obra
bowali... Przecie jom i zamordować mogli!

Matko Najświętsza! To może złodzieje —

może zbójniki! Tu policja potrzebna!
Na pół żywa z przerażenia, zastanawiała

się co zrobić...

Innego nic zrobić nie można, ino trzeba

ich zamknąć na fest, żeby nie uciekli...

Poszia do domu, przyniosła potężną kłó-

dę, założyła ją w okucia wrótnii zamkła na

klucz.

Co teraz robić? Nic, ino musi czekać

cierpliwie na powrót męża. Pecie nimoże

mu tego iść powiadać do Szyszki.
Gdy Wawer usłyszał cojego żona za od

krycie zrobiła, złapał się za głowę.
Oczywiście, żo skoro świt, po policję jo

dzie...

Gdy policjant, rano, groźnie wkroczył do

stodoły, oczom jego przedstawił się wido
czek całkiem nieoczekiwany.

Nabojewicy - w całej krasie urody i

wdzięku, stała znana mu dobrze - ,,półdja-
blem" we wsi nazywana — jasnowłosa Iga
— jedynaczka Mentalików, i przeczesywała
falistą,bujną czuprynę przed ręcznem zwier-

ciadeł'kiem, które pokornie trzymał przed
nią starszy z dwu wczorajszych ,,wendru
sów".

Na gromkie zapytanie w imię prawa,

gdzie jest .,ten drugi łazęga", Iga, nie Prze
rywając sobie miłego zajęcia, odpaliła w po
ważnym tonie:

- Ten drugi łazęga, toja, a ten pierw
szy, to mój narzeczony.

(Ciąg dalszy na stronic 8-mej).
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N ap isa ł: ^dzisiaw- Katx~%auwcski

wracali na Sicz- śmierdzącyjak ziniej

Moskwa w nocy.
Tym razem byłem w towarzystwie pa

ni A(nieli K.

Zdecydowaliśmy szybko program. Do

północy posiedzimy w ,,Nationalu", po

północy będziemy tańczyć w ,,Metro
polu".

Szalona okazja.

— Nie'ch pan będzie przygotowany na

duże wydatki. ,,National" — powiedzmy

skromnie,50 rb. a w ,,Metropolu" kola

cja z winem na dwie osoby mi.nimum

80 do 100rb.

— Z prawdziwą,przyjemnością wydam

jeszcze więcej, byle tylko potańczyć w

,,burżuazyjnym" Metropolu sowieckiego

państwa.

Rubli miałem dó djaska i trochę. Nie

żałowałem boitak nic mi z nichpo

przekroczeniu sowieckiej granicy, a

zresztą do kolekcji moich podróży bra

kowało mi właśnie Moskwy, by prze
mierzyć Europę od Uralu aż po Gibral

tar.

,,National" - jestto sobie taka lepsza

cukiernia, ale daleko jejjeszcze do wy
glądu -np. cukierni pod ,,Orłem" w Byd
goszczy.

Publiczność — sami cudzoziemcy. Tu

właśnie podano mi ową kawę, o której

tak tkliwie pisałem na początku tego

reportażu.

Usługują dziewczęta.

Gospodarstwo, z przed stodoły, zostali

zaproszenido wnętrza jako świadkowie.

Oniemieli.

Iga!... Gdzieś ty warkocze podziała! —

wrzasła Mentalikowa, załamawszy ręce.

Iga skoczyła, wyciągła z tobołka półme
trowe bicze złota i położyła je matce u stóp.

- Tusą—o...
Policjant dusił się od śmiechu.
— To rodzice nie poznali córki?
- Anu nie! Pecie kuczme miała dycht

czornom — brwie czorne dyby jakie cyga.ni-
sko — prendzy by sie człowiek śmierci spo-

dzioł!
Teraz dopiero wiedziała, do czego wen-

drusy wczoraj gorącej wody chciały...
- A pan co za jeden? — indagował po

licjant obcego wszystkim młodzieńca.

,,Pan" sięgnął do kieszeni po legityma
cje. Iga tymczasem wyręczyła dokument,
nie pomijając ,,uwag nadzwyczajnych".

- To jest somsiad moi ciotki — gospo
darz Piłkowski Wacław - mój narzeczony.

Sie kochamy dali jak rok.

Policjant siląc się na powagę, przejrzał
papiery Piłkowskiego, i kalwakata potoczy
ła sie ku domowi.

- A pan co na to?!— próbował się obu
rzyćMentalik.dointruza zwracając pytanie.

Młodzieniec pocałował w rękę ojca Igi i

wyjąkał pokornie:
— Ja... ja nic... bo to jestprawda.
— Co jest ,,prawda"? To, żepan sie na

Ihszukaństwa puszcza?
— Nie... owszem... ja sie chce z panną

Igą żenić,., nawet bardzo chętnie...
Mentalikowa podrzuciła głowę.

- Chętnie czy nie — inny rady nima

teroz..

Zkolel Iga podrzuciła głową.
— Wiem comatula na myślimajom, ale

to nie prawda... Jak byłam honorna, tak

bynde. ale Wacka nie poniecham...
Wpadła dodomu — nastawiła gramofon,

ł porwała do tańca wchodzącego w drzwi

policjanła.
Mentalikowa znowu załamała ręce:
— Anu, co my tera z tom Szyszkom zro-

biemy!
- Pójdziemy go na wesele prosić - szak

Wacuś?

Policjant — gdy go puścił ,,skrzocik"
Mentalików, mruknął pod nosem, ubawiony
szczerze całym tym wy-padkiem:

— No... Temu Szyszce, to ja pierwszy
powinszować pójdę...

Samo ładne buziaki, upudrowane i

podmalowane.

Na niewielkiem podjum gra orkiestra

złożona z 5 osób. Rzępolą tak straszli

wie — że ażuszybolą. Dziwię się mo

cno, bo przecież Rosjanie mają ,,dryg"
dotańcaido muzyki.

Ktoś się puszcza w tany między sto
likam i.

Najczęściej słychać język akigielski i

francuski. Nastrójtaki sam jak w wa

gonie restauracyjnym. Nikt się nie

śmieje, nikt nie dowcipkujejak to się

zwykło robić przy pół-czarnej.

Uciekamj- .

National stanow-czo w-pędza w żyły ja-

Typy obywateli sowieckich.

kiś rozpaczny smutek życia bez treści.

Na ulicy naogół pustawo.

Ruchliwa w dzień, Moskwa zamiera

prawie zupełnie w mocy'.

Ci co nie śpią, to albo cudzoziemcy

szukający wrażeń, albo'teatromani.

Okna kamienic połyskują ślepemi

otworami, w których nurza się poblask

księżyca.

Noc jasna i mroźna.

Otulamy się w kołnierze i biegniemy

praw'ie, do... Metropolu.

Stanąłem na progu jak w-ryty!
Co za przepych!

W środku głównej salibasen i fontan

na.

Na podjum pyszna orkiestra, coś ze

20 osób, śpiewacy i pieśniarki.

Złoto kapie ze ścian i sufitu, który, gi
nie gdzieś hen wysoko.

Na sali dużo gości.

Wszystkie języki św-iata i w-szystkie

rasy.

Metropol! — Co za słuszna nazw-a dla

tego zbiegow-iska języków i kolorów

skóry.

Jak najczystsze srebro wpadły w ten

gwar słowa mojej przewodniczki:
— Tu drą skórę z cudzoziemców.
— Jest i za CO'.

— To tak na pierw-szy raz, a potem

wszystko się sprzykrzy i w-yziera z tego

bezdftima nuda i wieczna tęskniąca za

czemś nieokreśionem melodja pieśnia
rek i tych ottam...

Wskazała na orkiestrę.
— Proszę butelkę w-ina.

-

, Ile?

— Najtańsze 17 rb. butelka.

— Proszę o owoce. Kolację myo

trzeciej.
— Dobrze.

Kelner nie skłonił się.
Odszedł z taką samą pow-agą jak i

mdszedł. Nie można spotkać tu uniżo-

lości. Kelner czy Stal11— rów-ni towa

rzysze — cóż dopiero jakiś tam ,,zgniły

burżuj".
Grzeczność w Z.S .R .R .kosztujebar

dzo, bardzo drogo. Jak nikt nie widzi,

za .suty napiw-ek ,,ruskij chachot" wali

czołem w- tw-ój but jak za cara batiusz
ki, ale to się dzieje bez świadków —

(chociaż nawet nikt tego nie pragnie).

Wytworni są tylko — w - ojskowi i a-

genci Inturista, Pierwsi z nałogu mun

duru, drudzy - nic dziwnego — ,,ino-

straney" lubią ludzigrzecznych i za to...

płacą ,,walutą".
* *

tir

Przypomniała mi się nagle rozmowa

Jaźwina z Karczewskim z ,,Chorągwi na

Dachu" (Jerzego Ostrowskiego).
— A w-y Polacy zaw-sze pany!
— Niby jak?
— Tak. Szlachta wasza chce w-olności

dla siebie, żeby lud gnębić. Nic wy lnie

rozumiecie postępu, demokracji. Nosicie

się z waszym honorem jak kura z jaj
kiem. Jak w nowymfraku: żebykto nie

zawalał. A ruski człowiek to cały, nagi

człowiek. On szczerze wszystko. Wy tak,

jak stara panna, co obwiesza się koron
kami i żaljej tego, choćjuż to nie pa
suje, choć ono stare, zniszczońe ijejjuż
nie do tego stroju.

- - U was natomiast (odrzekłKarczew
ski) nawet inteligent jest chamem. Po-

skrobać go - wylezie chłop. Z rozko

szą wraca do' pierwotnego stanu. Obleje

się w'ódką, wytarza w- błocie. Tak jak

zapoVożcy. W pięknych (zrabowanych)

ubiorach włazili w dzieżę z dziegciem i

wyszli.Ubrano waswmarynarki, mun

dury, trzewiki — alepod tem została
czerwona rubacha. Wy tak lubicie roz
bierać się ze wszystkiego i zostać w niej,

Aunas—każidychłop—topan. Że

byście znali naszego chłopa! Arystokra
cja. Np .przy zaręczynach,przy ceremon

iach, swatainiu — oo za subtelność.

— U nas równość w arystokratyźmio
— u was w chamstwie.

Słow-a te miały dla mnie, noszącego z

niebywałą dumą imię Polaka — wielkie

znaczenie.

*

Z estrady przyleciało do nas na opa
rach wina, jakieś tango. Ktoś śpiew-ał,
ktoś in,ny z orkiestry wtórował.

— Zatańczymy?
— Chętnie.
— Bo wie pan, że jeśli pan dobrze

tańczy zrobipan furorę. Bolszewicy o-

gromnie obserwują cudzoziemców i...

naśladują. Mają wprawdzie wspaniałe

balety, ale nie znajdzie pan w Moskwie

ani jednego nauczyciela nowoczesnych

tańców.
— Czyżby aż tak?

— Nie, tylko ludzie nie mają na to

pieniędzy. |

Przy sąsiednim stoliku usiadły fortan-

cerki.

— Fortancerki w Moskwie?

,,MOJA NATASZA1'.

— Tak... z G. P . U . (oddział w-ywia
dowczy) rzekła do mnie szeptem p. A -

niela.

— Fcrtancerka z G.P .U . Fiu... fiu...

w-esoło co?

.

— Bywa itak.

— Ale piękne bestje!

— I nie głupie, tylko 'nie radzę zawie
rać znajomości. Kosztowne i niebezpiecz
ne.

G.P.U. — wpadłopo raz pierwszy na

mój trop. Zwąchali, że jestem dzienni
karzem. Widocznie zbyt nieoględnie fo

tografow-ałem i robiłem notatki.

Jakożnieomyliłem się.OczyG.P .U .

pożegnały mię dopiero w Niegorełoje.

Około czwartej lokal pustoszeje.

Wyszliśmyi mv.

Naprzeciw stał rząd taksówek, tak

beznadziejnie obdartych i poszarpanych

jak dusza sowieckiego obywatela.

Moskwa tonęła w zupełnym mroku,

przecinanym od czasu do czasu św-ia-

tłem latarni.

Dziwnie i głupio czuje się człowiek

wśród tych murów czteromiljonowego
miasta.

Minęliśmy Czerwo-ny Plac.

Tam w Mauzoleum leżały cicho zwło
ki Lenina.

— Czy długo będą tam leżały?
— Czy ieh nie wysadzi w powietrze

znowu jaka bomba nowej rewolucji?

— Nie zmyje świeża fala krwi?

— Nie Zmiecie ,,wiatr z zachodu"?

— Zresztą byłoby to obojętne, bo

Czerwona Prubaszka lubi jak się ją

płazuje knutem białym czy czerw-onym.

,,Wsiorawno"!

,,Wal w mordu" ,,Horyłka" i Naple-
wat.

Zamk(nąłem drzwi sw-ego pokoju za

sobą. Spojrzałem w okno. Na ulicy po

bruku pełgało św-iatło latarni.

KREML,
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Największa świętość Abisynji
Kościół św. Marii z Syjonu.

O e f własneg/o korespondenta - wysłannika,
Z końcem grudnia 1935 r.

' -s/
.

MMMMw ij klasy- i niej cenie- naraty
na raty za got.

typ 121—Z na prąd zm. Zl 170. - Zl 153. -

typ 123-Z ,, ,, ,, (dla szkół, świetlic i t. d) Z ł 210.— Z l 189.—

Specjalne warnnki sprzedaży za Pożyczkę Narodową.
Z powodu całkowitego wyprzedania odbiorników E C H O M 3M —Z i S EC M IO

'MS'B —SM z magazynów fabrycznych będziemy w możności wykonywać obecnie napływa*
jące zamówienia na odbiorniki ECHO 131—Z dopiero od dnia 10. I . 1936 r., a na odbiorni
k i EEHO 131— B (bateryjne) od dnia 15. 1. 1936 r. Jednak odsprzedawcy nasi we wszystkich
miastach powiatowych posiadają jeszcze niewielki zapas odbiorników ECHO 13 1-B 1 są
w możności dostarczyć je Szanownej Klienteli.

Sprzedaż: B JĄCZKOWSKI, Gdańska 23 oraz

P Z T Fafisfwewe Zakłady Tele- i Radiotechniczne
109) 'ą%'W affssaw le, Grochowska26/34.

Dostać się dó kościołów Aksumu, a w

szczególności do czczonego powszechnie
kościoła św. M arji z Syjonu, jest dla

kogoś, kto nie należy do duchowieństwa

koptyjskiego, rzeczą niemal równie tru
dną, jak dla chrześcijanina — dostęp
do Mekki. Kapłani abisyńscy I fana
tyzm Indności strzegą dostępu do tych
świętości z taką bezwzględnością, że
nawet ekspedycja naukowa Littmanna,
jedyna, jaka za specjalnem zezwoleniem

Negusa i z poparciem Wilhelma II je
szcze przed wojną światową dokonała
xv Aksumie sensacyjnych poszukiwań
archeologicznych - nawet ona nie mo
gła opisać dokładnie wnętrza świątyni
Marji z Syjonu, gdyż członkowie jej byli
tu dopuszczeni tylko raz jeden na k il
kanaście minut i to jedynie do pierw
szej, mniej ważnej części gmachu. Żad
ne fotografje ani rysunki wnętrza świą
tyni nie istnieją, nikt bowiem nie uzy
skał dotychczas pozwolenia na robienie

zdjęć lub rysowanie, a zaryzykować to

bez zezwolenia — byłoby dosłownie
równoznaczne z narażeniem życia.

Okupacja włoska, jak dotychczas, nic
w tym stanie rzeczy nie zmieniła. W ło
si, znając dobrze potęgę i wpływy ko
ścioła narodowego w Abisynji, są nie
zmiernie radzi, że kościół ten zachowuje
się w stosunku do nich lojalnie, a na
wet — jak to miało miejsce właśnie w

Aksum - oddaje się pod ich opiekę -

otaczają teraz wszystko, co z tym ko
ściołem ma jakąkolwiek styczność, naj
gorętszą życzliwością i protekcją (ofia
rowali nawet świątyni Marji z Syjonu
sumę 5.000 talarów, co równa się około
60.000 lir) i nie myślą nawet wtrącać się
do jego spraw wewnętrznych. Nie chce-

cię w'puszczać Europejczyków do w'a
szych kościołów' — mów'ią w'ładze wło
skie — to nie wpuszczajcie i Bńg z wa
mi. Bądźcie tylko w stosunku do nas

lojalni i pomagajcie nam, to dla nas

stokroć ważniejsze. Takie jest stano-

xvisko władz włoskich i daremnie było
by liczyć na poparcie z tej strony przy

pokonywaniu trudności, robionych przez
miejscowe 'władze kościelne.

To też do świątyń aksumskich do
stać się można jedynie drogą uzyskania
życzliwości i zaufania miejscowych ka
płanów', piemotnych, brudnych i zaco
fanych, a jaką drogą najłatwiej życzli
wość tę uzyskać, o tem zbędne byłoby
pisać szczegółowo. Faktem jest, że za
ufanie to uzyskałem i byłem wewnątrz
świątyni św. M arji z Aksumu, aczkol
wiek oczywiście nie we w'szystkich jej
budynkach i częściach.

Bo owa prastara i otoczona nimbem

'takiej sławy świątynia, nie jest jednym
gmachem, lecz całym ich kompleksem,
wśród nich nie brak nawet kilku je
szcze kościółków. Za święty i nietykalny
uważany jest cały t. zw . teren ś'wiątyn
ny lub raczej zewnętrzny jej dziedziniec,
bardzo obszerny i gęsto zabudowany,
otoczony resztkami walącego się muru.

Mieszkańcami tego terenu mogą być wy
łącznie kapłani, cljacy, mnisi i ,,dokto
rzy" (debtera).

Teren świątyni - azylem
dla przestępców.

Ten śwdęty teren podlegał od wieków
i podlega aż do obecnej chwili specjal
nym prawom i posiadał niebywałe przy
wileje. A więc w'łasność kościoła
oraz duchownych, znajdująca się na

nim, była absolutnie nietykalna, naw'et
dla cesarza — i nie mogła być obciążo
na żadnemi podatkami ani opłatami.
Dalej — jeśli przestępca, ścigany przez

prawo, zdołał dostać się na ten święty
teren, był dopóty nietykalny, dopóki tu

przebywał. Więcej — o ile był to na
wet morderca, któremu groziła kara

śmierci, to jeśli udało mu się dotrzeć do

północnej dzwonnicy i uderzyć w dzwon
~ głowa jego była uratowana.

Kobietom, osłom, mułom (poza jedy
nie w'yświęcanym corocznie t. zw . m u

łem Najświętszej Marji Panny), dostęp
nietylko do budynków kościelnych, ale
nawet na ,,święty teren", był najbez
względniej w'zbroniony. I oto podczas
naszej obecności w świętem mieście tra
dycja ta, obserwowana dotychczas w

ciągu tyłu w'ieków' z całą bezxvzględno-
ścią, została chyba po raz pierwszy od
czasu istnienia świątyni, złamana. Znaj
dująca się w naszem towarzystwie
dziennikarka francuska, korespondent
ka ,,Illustration", a więc kobieta, prze-

Aksum, Kapłani kościoła Św. Marji
z Syjonu.

kroczyła progi świątyni. Ale to było je
dynie niedopatrzenie ze strony xvładz

włoskich, możliw'e tylko w pierwszych
dniach okupacji i zresztą gorzko póź
niej odpokutowane, jako że incydent
ten m iał bardzo nieprzyjemne następ
stw'a i oparł się nawet o najwyższe wła
dze.

Na tymże samym dziedzińcu ze
wnętrznym wnosi się niewielki, prasta
ry kościoł przed wezwaniem ,,Czterech
Zwierząt" oraz porozwałaiie leżą na

ziemi szczątki tronów biskupich i sę
dziowskich, które świadczą o teni, że tu

właśnie na tym dziedzińcu, musiały być
odpraw'iane najuroczystsze n abożeń-

stwa, co zresztą uwzględniwszy po
wszechne zamiłow'anie kościoła abisyń-
skiego do urządzania tego rodzaju uro
czystości pod gołem niebem, przed ko
ściołami — jest niemal pewne. Nie brak

poza tem na tym dziedzińcu xvyrainyeh
śladów jakichś pradawnych budynków,
które niegdyś musiały tu bezwątpienia
istnieć. Jakiś fragment kolumny, w'y
stający z ziemi, jakieś nawpól zagrzeba
ne kamienie, stanow'ią z całą pewnością
część większej całości — zdradzają nie
w'ątpliwą obecność prawdziw'ych skar
bów archeologicznych pod ziemią. Nie
stety dotychczas nie mogło być mowy
o jakichkolw'iek systematycznych po
szukiw'aniach w tem świętem miejscu.

Dziedziniec wewnętrzny ma formy
regularne i widać, że stworzony został

podług jakiegoś określonego planu ar
chitektonicznego. Łączą się z nim w

kierunku północnym trzy małe dzie
dzińce, gęsto, zabudowane. Węhodzi się
na ten dziedziniec przez masywną wie
żę wejściową, jak zresztą do większości

kościołów' abisyńskich. Wew'nątrz bra
my drzemią dwie stare, bronzow'e arma
ty zdobyte. Przed nią, jak to byw'a
w ARsum,~ gromada odrażających, trę
dow'atych żebraków.

Monumentalne, szerokie scnody pro
wadzą z dziedzińca xvexvnętrznego ku
samemu kościołowi. Użyto do ich bu
dowy wielkich bloków kamiennych, zktó-

rych niektóre przynajmniej pochodzą
napewno z porozbijanych obelisków. U

szczytu schodów — znow'u mur, tym ra
zem doskonale zachow'any, typowy m ur

forteczny, zakończony z dwóch stron

czworokątnemj dzw-onnicami.
Sama świątynia nie ma nazewmątrz

żadnej z cech charakterystycznych sty
lu abisyńskiego. Przeciwnie, xvidać od-

razu, że stworzyły ją ręce Europejczy
ków. Nie trzeba zapominać, że świąty
nia w swej dzisiejszej postaci pochodzi
z wieku XVII, kiedy odbudowana zosta
ła z pomocą Portugalczyków, po odpar
ciu najazdu muzułman. W swej pier
wotnej formie, przed zburzeniem, była
podobno zupełnie inna, daleko obszer
niejsza i, jak twierdzą kronikarze, nie
zwykle bogata i piękna.

Front kościoła, który zobaczą Czytel
nicy na załączonem zdjęciu, posiada
troje wielkich wrót, zaokrąglonych u

góry i zakrytych w większej części ko
lorow'ą kratą drewnianą. Nad niemi,

pośrodku, błyszczy metalowa kula, a na

niej — krzyż koptyjski. Pozostałe trzy,
ściany prezentują się od zewnątrz su-;

rówó, forteczriie,-'ze"~sweińrRilRóma za
ledwie okienkami bocznemi, porozmie-
szczanemi zupełnie dowolnie. lf-r '

Wnętrze świątyni xvidziałem tylko
częściow'o, a przytem jest ono tak skąpo
oświetlone, że trudno zorjentować się w

szczegółach. Opiszę przeto tę św'iętość
Abisynji częściow'o tylko na podstawie
własnych obserwacyj, częściowo zaś —

zgodnie z tem, co opowiedzieli mi ka
płani.

Co opowiedzieli kapłani?
Naprzód w'chodzi się tedy do przed

sionka, niemal zupełnie ciemnego, od
dzielonego kotarą od głównej nawy ko
ścioła. Na ścianach - naw'pół zatarte

malow'idła, których niepodobna obej
rzeć dokładnie, pułap dość niski, z gru
bych, miejscami zmurszałych belek. W

głównej części kościoła panuje również

półmrok. Kilka wysoko umieszczonych,
niexvielkich okienek bocznych w'pu
szcza skąpe św'iatło. Jesteśmy w części
kościoła, zw 'anej ,,miejscem św'iętem'**
Ma ono 9—12 m w'ysokości i podzielone
jest na trzy nawy czterema potężńemi
kolumnami, po dwie z każdej strony.
Pułap jest także i tu z mocnych, drew
nianych belek. Na lewo dostrzegam w

półmroku coś w rodzaju bramy trium
falnej, wzniesionej z kamiennych blo
ków', mającej 5—6 metrów wysokości.
Składa się ona z trzech łuków, nad każr

dym łukiem połyskuje metalow'y krzyż.
Do części ołtarzowej kościoła, t zw.

,,miejsca najśw'iętszego", nie zostałem

dopuszczony, gdyż tego zaszczytu nie

dostąpił dotychczas, zdaje się, żaden

Europejczyk, Jak w'e wszystkich ko
ściołach abisyńskich, ściana z malow'i
dłami zastępuje tu ołtarz. Jest ona za
kryta kotarą starą, zniszczoną i brudną.
Zmieniać tej kotary jednak nie w'olno,
gdyż jest to ,,świętość".

Wiem, że ściana ołtarzowa w ,,miej
scu najświętszem", szczelnie zasłonięta
kotarą, pokryta jest malowidłami reli-

gijnemi, typowo abisyńskiemi, naiwne-
mi w swym ludowym prymityw'izmie.
Trzy malow'idła na prawo przedstaw'ia
ją: Matkę Bożą, Aniołów i Świętych
(zawsze jeden obraz pod drugim), trzy.
zaś z lewej strony -- św. Jerzego pa ko-

Ciąg dalszy na stronie ISTeji,Aksum , Procesja na stopniach kościoła Św, M s r ji z Syjonu.
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Zbrodnia w tramwaju*
Porucznik zastrzeli! swego kolegę.

Bukareszt, W Bukareszcie rozegrał się
wwozie tramwajowym ostatnio straszny
dramat.

Porucznik Cartereanu strzelił do por.

Mircy Muchy z rewolweru służbowego. Mor
derca oparł lufę rewolweru o plecy kolegi
i oddał strzał,który był śmiertelny.

Niezatrzymany przez nikogo, morderca

udał się następnie do żandarmerii i prosił
0 aresztowanie. Tak Cartereanu, jak i jego
ofiara, należeli do najzdolniejszych oficerów

garnizonu stołecznego.
Na temat mordu krążą niezwykłe pogło

ski, które centralizują się dokoła osoby da
my z najwyższej arystokracji rumuńskiej.
W każdym razie niezrozumiałe jest, że por.
Cartereanu strzelił do swego rywala ztyłu
1w obecności wielu pasażerów.

Tragiczne zajście wywołało w stolicy ol
brzymią sensację.

Rury wodociągowe z papieru.
Rury' papierowe wykazały już nieje

dnokrotnie większe i lep-sze właściwości
od żelaznych. Okazują się bardzo opor
ne na rcfczę, przeciwko kwasom, związ
kom solnym i t. p . Są złymi przewodni
kami dla prądów elektrycznych i ważą
o l/g mniej od żelaznych. Rury papiero
we są fabrykowane w ten sposób, że
ro-lki zwykłego papieru przepuszcza się
p-rzez pewnego ro-dzaju kąpiel w rozczy-
nie asfaltowym, przyczem pod ciśnie
niem spe-cjalnych przyrządów powstaje
rura stata. W jednej z fabryk takich
ru r zbudowano wodo-ciąg, który do-sko
nale pełni swoją rolę.

W najpiękniejszem mieście świata.
Sao Sebastiao Rio de Janeiro.

(Korespondencja własna 99DxSennSkaBydftgosłiieęfo6i).

storał, krzyż, bugię i srebrny dzban do
Lavabo.

Jej właściciel w roku 1904, Wł-och A-

brano Eberle rozpoczął pracę w nędznej
chacie przy złotnictwie, a dziś jest po
siadac-zem p-otężnej fab ryki o wartości

materjału w sumie 123 milj. konto. Co
za wyścig pracy! Włosi są tu zresztą
znani ze swe-j pracowitości i zamożno
ści. Gdy Włoch się czego chwyci, to pra
cuje jak koń.

Zko-lei widać wyroby bławatnic-ze,
beczki piwa i wina, cygara i t. d. i t. d.

Chcąc wszystko zobaczyć w tym jednym
p-awilonie, trzeba było obejść 4 km. W

pawilonie zagranicznym odznaczają się
szczególnie wyroby z Urugwaju.

W pawilonie rolnictwa: ryż, kawa,
herbata, jedwabniki... W małych wo
reczkach zebrane są z-biory p-rzeważnie
wybitniejszych rolników, jak Kap-usta,
Wróbel, Mucha, Reszke, Szulc...

Mówię do mego kolegi: też tych Szul
ców to jakby kto po-siał po świecie, tyle
ich się wszędzie rozpleniło.

Zwiedzamy następnie pawilon Para
na, Minas, Pe-mambuco, Sao Paulo, Pa
ra, Amaz-ones i Rio de Janeiro. I wkoń-
cu wesołe miasteczko, podobne do po
znańskiego z P. W . K. i tylko nie takie

,,kark-ołomne'*. 1

Z największem uznaniem wyrażają się
wszyscy zwiedzający wystawę. A jednak
nie dorównała ona naszej ,,Pewuce".

Dość poważnie się różnią między sobą
pawilony. Każdy ma swój' styl, piękny

Wysokopienne palmy królewskie w ogrodzie
botanicznym.

a o-zdobny. W arto było zwiedzić tę wy
stawę, aby mo-żna było wyrobić sobie

pojęcie o postępach i potędze całej Bra 
zylji.

Panuje tu bowiem gorączka postępu
,,Uraa febre de crescer", jak się sami

wyrażają. Wszystkie stany pracują zgo
dnie dla dobra Brazylji.

Warto byłoby je-szcze zwiedzić pawilon
sztuki. Lecz z powodu ograniczonej ilo
ści czasu zadowoliłem się jego wyglą
dem zewnętrznym. Wśród 43 dużych sal
rozmieszczono dzieła sztuki. Wszystkie
niemoralne obrazy znajdują się w je
d'nej sali. Przy drzwiach tej sali stał

stróż, nie wpuszczający dzieci, innym
zaś oznajmiał co się tam mieści. Szko
da, że tak nie uczyniono w Poznaniu.

Ks. Krauze.

Ilekroć mowa o najpiękniejszej stolicy
świata Rio de Janeiro, niepdobna wprost
uniknąć slów pełnych zachwytu i en
tuzjazmu. Mamy tu wszystko: zaciszną
zatokę w kształcie cudnego luku, opasa
na wieńcem fantastycznych skal; cuda

lądu i wody, przejasnych dni i gwieździ
stych nocy, ciszy fal czy ryku wichury.
Nie brak tu palm, pinij, cyprysów, kak
tusów. Rosną tu wszelkie podzwrotniko
we owoce w hojnej obfitości. Radaby du
sza tu stale zamieszkać i używać. Ten

czarowny zakątek świata krasą swoją
urzeka ludzi, swoim wpływem odradza i

rozwesela. Wiosna króluje tutaj pra
wie ciągle. Dużo ciepła i powietrza. Tem

się też tłumaczy co-raz większy zjazd tu
rystów. — Najpiękniejsza plaża na

świecie, p-ierwszorzędnie urządzona, po
ciąga całe Rio.

Auto unosi m nie po pierwszorzędnie
wyasfaltowanej i zabudowanej av. Rio
Branco. M ijam główny teatr artystycz-
nemi freskami ozdobiony, gmach parla
mentarny, kina, okazały dom przyjęć za
granicznych przedstawicieli państw, po
tem serpentynową, wąską ulicą S. The-

Najpiębniejsza plaża na świecie.

rezinha w górę. Co za cudow(na pano-ra
ma!

Rio rozłożyło się pomiędzy wzgórzami.
Domki przyczepione jakby do pagórków.
Od Paineiras kolejką zębatą na Corco-
vado (710). Mimowoli zgina człowiek ko
lana i pochyla czoło. Chrystus z wycią-
gniętemi rękami zdaje się mówić do cie
bie: ,,Jam jest droga, prawdą i życiem.
U mnie znajdziesz ukojenie i radość".
Zbawiciel chciałby cię przycisnąć do
łona. Sam pomnik, dzieło gigantycz
nych rozmiarów, ma 36 m. wys. z piede
stałem, waży około 1.200 tonn. Twórcą
modelu jest p. P . Lewandowski. Jakaż
t u cisza!

M iał słuszność Goethe pisząc, że na

wierzchołkach panuje spokój. Morze jak
lazur, góry jak szmaragdy, powietrze
jak w niebie, słowem przecudnie, bajecz
nie, romantycznie!

Przyjedź a przekonasz się. Powiesz:

poco mam tak daleką drogę odbywać,
przecież i na Giewoncie jest taki sam

widok... Pięknie! lecz wejdź wprzódy
n a jego. szczyt, a sam siebie nie poznasz!
Po-minąwszy to, Giewont nie może kon
kurować z Coreovadem. I dziwne, że

właśnie kraje te, najbardziej kato-lickie

wyraz temu dają, stawiając na najwyż
szych swych szczytach godło Chrystu
sowe...

Piękną, serpentynową autostradą zjeż
dżam po zboczach góry Tijuca (Tiżuka).
Las dziewiczy stoi w pie-rwotnej swej
szacie. Z rozkoszą n urza się wędrowiec
w gąszczy borów. Potężne konary drzew,
pookręcane istnemi linami wicin, two
rzą jedną nieprzebytą cąłość. Omotane

młodą zielenią krzaki, wybiegają z po
chyłości gór i nachylają się zalotnie tuż

nad głową pożeracza pięknych wido
ków... Stalowy nasz rumak przystanął
w cieniach bambusów. Wchodzę w

mro-czne, od świata odcięte wąwozy.
Wśród skał, o formie wężowej, ciągnie
się ścieżka, zda się nieludzką chyba w y
deptana stopą. Nic już w ,tych stronach
nie zwiastuje nam ruchliwej stolicy.
Widać tylko od czasu do czasu małe
drewniane domeczki, ukryte w cieniu

palm i gąszczy...

Stopniowo ukazują się brzegi Atlanty
ku. Droga ciągnie się tuż nad woda
mi oceanu. Malowniczy to obraz. Z

jednej strony wyniosłe góry pokryte
egzotycznemi drzewami, z drugiej gro
źne fale morza. Staję. Schodami ka-

miennemi jakby w ocean prowadzące,
zstępuję do t., zw. ,,Gruta da Impressa".
Ciekawą tę grotę kazał zbudować śp.
król belgijski Albert. Czasami fala, jak
wąż wślizguje się i przewala po kamie
niach aż do wnętrza groty.

Jadąc dalej, coraz częściej m ijam pię
kne w ille i gmachy... Dojeżdżam do im
ponującego ogrodu botanicznego, ze

swoją piękną bramą, pochodzącą je-

.oj ciec zaś jego to Hiszpan, musiał się
chcąc nie-chcąc nauczyć po polsku przy
żonie. Ksiądz ten pracuje w kurji me
tropolitalnej, m ówi d-obrze po polsku.

Wchodzimy przez monumentalną pię
kną bramę. Na fro-ncie widać nap-is 1835
Rio Grando 1935. Z prawej strony domi
nuje pawilon Sao Paulo. Imponująco
przedstawia się Avenida główna, obra
mowana 22 flagami różnych państw. Z

le-wej strony na drugiem miejscu powie
wa godło hitlerowskie.

Pierwszy z brzegu pawilon, rzucający

TAJEMNICA PIĘKNYCH RĄK ,

na słarannem ich utrzymaniu. Przed wyjściem na po*
i na noc należy natrzeć ręce udelikatnia jqcy m i wybie*

Kremem Prałatów, przenikajqcym w tkqnkl skóry,

Rio de Janeiro rozłożone między wzgórzami.

szcze z czasów (cesarskich. Wysoko —

pienine palmy królewskie biorą mnie
w swe ramiona. Jest ich 134, o średnicy
1 m., wysok. zaś 25 m. Istne kolumny
świątyni, tworzą długi przepiękny kory
tarz...

A więc, jak widzimy, Rio jest naj
piękniejszą stolicą na świecie! Jesteś
może Sz. Czytelniku ciekaw daty histo
rycznej tego miasta? - W r. 1565 w

marcu założono pierwsze fundamenty
pod gmachy urzędnicze, kościoł i schro
nisko. Dziś liczy 1.796.000 mieszkańców.
Właściwie całowita nazwa tej stolicy
brzmi: Sao Se-bastiao Rio de Janeiro.

WYSTAWA
w krainie palm i pinjorów

w Porto Alesre.
Z końcem grudnia 1935.

Dla orjentacji podam Czytelnikowi
krótki szkic geograficzny.

Brazylja dzieli się na 20 stanów,
mniejwięcej jak Polska na województwa.
Lecz jeden taki stan, równa się prawie
całej naszej Ojczyźnie. Np. Rio Grand
do Sul w którym właśnie otwarto wy
stawę, posiada 283,615 km. kwadr. (Pol
ska 388,390 km. kwadr.) . Stan ten leży
na samym krańcu Brazylji w poi. czę
ści; sąsiaduje z Urugwajem i Paragwa
jem. Stolicą stanu jest Porto Alegre.

W tern mieście otwarto wystawę dn.
20 września, mającą trwać do 1. I . 1936
roku. Uroczystego otwarcia dokonał gu
bernator stanu generał Flores da Cun-

ha, przy udziale co wybitniejszych
współpracowników.

Brazylja obchodzi w tym roku stule
cie swego samodzielnego istnienia.
Przedtem znajdowała się pod panowa
niem Portugalji. Co w tem 100-leciu
zdołano dokonać, wyprodukować, nowe
go stworzyć, to tu wszystko umieszczo
no. Oprowadzał mnie po tej wystawie
Ks. kan. Jan And. Peres. Sympatyczny,
ten księżyna pochodzi z matki Polki,

Szosa nadmorska wije się wśród prze
pysznych widoków.

bryki maszyn kuchennych, dalej piękne
wyroby kościelne, potem złote kielichy i

monstrancje. Jedna z fabryk sprezento
w ała pierwszemu biskup-owi nowopo
wstałej diecezji Caxias (Kasias) złoty pa

się zaraz w o-czy, jest najobszernie-jszym
i najpiękniejszym z całe-j wystawy.
Prawdziwy pomnik pracy i energji ludz
kiej. Wszystkie wyroby pochodzą tyl
ko z samego stanu R io Grandę- d-o- Sul.
Cóż tam można zobaczyć? Wszystko:
broń, porcelanę, łóżka, marmur, medy
cynę, sarkofagi, cytry i instrumenty
wszelkiego rodzaju, kołdry, książki nie
mieckie, angielskie, '(po-lskiej n ie zoba
czysz), narzędzia rolnicze, 3 dzwony
bronzowe z dźwięcznym akompainjamen-
tem dominanty, za 23 ko'nto (7.000 zł.);
różnego k alibru wagi, nędzne samoloci
ki, w niczem nie mogące dorównać z

polskiemi, 3 obok siebie konkurujące fa-
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ZGDYNIiWYBRZEŻA.
REPERTUAR KIN:

CZARODZIEJKA. Najlepsza polska komedja
nManewrjr miłosne'*.

MORSKIE OKO: ,,Anna Karenina" z Grotą
Garbo i Fryderykiem Marchera. Nadprogram,

BAJKA: Napad 'na Kongo' czyli ,,Bosam.
bo '. Bogaty nadprogram.

NADMORSKIE: Wiedeńska komedja p. t .

nA'Udjencja w Ischlu" z M artą Eggerth.
POGOTOWIA:

Pogotowie lekarskie dla nagłych wypadków
tel. 12-49 i 22-12.

Wypadki pożaru i inne tel. 17-08.
Lekarz dyżurny — teł. 12-40,

Telefon nr. 14-69 posiada przedstawicielstwo
,,Dziennika Bydgoskiego'* w Gdyni, ul. Staro
wieyska 19.

M iejskie Zakłady Elektryczne - tel. 29-67.

Lekarzy domowych wzywać: przed połud
niem do godz. 11, po południu do godz. 18.

Gabinet komendanta i kancelarja tel. 20-22,
Dyżury nocne od godz. 20 do 8 rano pełnią:

dla okręgu obejmującego Chylonię, Demptowo,
Cisowo, Dębogórze, Rewa, Mosty, Mechlinki,
Dwór — dr. Dobrowolski; dla okręgu Kol.
Obttiże, Kol. Oksywie, Stewart. Nowe Obluże
dr. N . N .; dla Oksywia — dr. Tamaszunas; dla
Rumji, Zagorza, Redy, Ciechocina, Łęczycy
Kosakowo, Stelanowo, Piwoszyno i Suchy

i Kazimierza - dr. Bogucki
Z dnyem l stycznia br, redakcję dzia

łu gdy^skieęjo objął p. red. Wasilewski.

Z rynku owoców południowych- Dnia 7 bm.
o gjOdz. 13 w hali Aukcyj Owocowych (nabrze
że łrancuskie) wystawi się na sprzedaż aukcyj
ną; pomarańcze hiszpańskie i mandarynki hisz
pańskie, pomarańcze palestyńskie i pomidory.

Ze Związku Weteranów, Członkom, eym.
'patykom i przyjaciołom Związku Weteranów

powstań narodowych R. P. 1914-19 podajemy
do wiadomości, iż dnia 5 stycznia br. o godz. 15

frmklualnie
w lokalu ,,Bagatela" przy ulicy

ląskiej (gmach Kolejowej Kasy Emerytalnej)
odbędzie się wal-ne zebranie miejscowego koła.
W zro st ilo ś c i odbiorców Miejskich Zakładów

Elektrycz'nych w Gdyni i kosztowny podarunek.
Gwiazdka 1935 roku zaznaczyła się założeniem
10.000 licznika ^irzez Miejskie Zakłady Elek

tryczne w Gdyni, Zaledwie czteTy miesiące
temu, bo we wrześniu br., 9000 odbiorca został
tradycyjnym zwyczajem obdarowany podarun
kiem przez M. Z. E., które w ten sposób upa
miętniają ciągły wzrost swojej instytucji. 10.000

odoiorcą są państwo Dałeccy, zamieszkali przy

Okres od Nowego Roku do TrzechKrdli
na Kaszobach.

'Tak nad brzegami- otwartego Bałtyku jak
ró w nie ż w głębi Kaszub okres od Nowego Roku
do Trzech Króli jest zazwyczaj bardzo ciekawy,
gdyż dowodzi wielkiej żywotności obyczajów
kaszubskich, Chłopcy codziennie z zapadnięć
ciem zmierzchu poprzebierani w różne stroje
obchodzą domostwa i pieśniami, recytacjami a

nawet przedstawieniami bawią mieszkańców
wybrzeża. Tworzą oni kilka grup maszkaro-

wych, a zbliżanie się ich zapowiada głośne
dzwonienie oraz basowy top ,,brumbasa" to jest
beczki obciągniętej skórą. Składają oni po
winszowania wierszowane lub je śpiewają. Ży
czenia zazwyczaj wygłasza chłopiec, jeżdżący
na drewmianym koniu. Zanikający już zwyczaj
chodzenia z szopką, obecnie zaczyna znowu

wracać. Chłopców chodzących z szopką nazy
w ają tu ,,rogalami'*.

Cały ten okres pomiędzy Nowym Rokiem
'a Trzema Królami na całych Kaszubach nazy
wają ,,psią skórą'* t. j. dni leniwe, bez pracy.
Okres ten przedewszystkiem dla rolników jest
czasem odpoczynku i sąsiedzkich odwiedzin.

Rybacy również nie przedsiębiorą żadnych
większych wypraw na morze a ograniczają się
tylko do połowów przybrzeżnych.

Kto wygrał dolarówkę?
Wynik ciągnienia 4% premjowej pożyczki

doiarowej eerji.III z dnia 2. 1. 1936.
Dolarów am, 12,000 wygrał nr. 569074.
Po doi. am. 3.000 num ery 1387208 1026326.
Po doi. am. 1.000 numery 127227 1298745

762764 37821 1371207 468220 1386489.
Po doi. am. 500 numery: 982227 446512

370359 335761 56542 381386 109483 405215
529719 809389,

Po doi. am. 100 - numery: 569823 991694
193451 591590 1385665 490590 487389 11352
707194 206638 367802 386917 944524 5S13!
1326356 1058932 827649 716702 549260 635602
509792 1256511 1057468 543222 909715 660059
1335740 792822 1347173 342643 928168 1003589
164577 1481974 1131695 49906 1427687 116611
1099426 75700 1155580 1350044 338820 952048
1:27492 1024148 205266 1204187 1229632 1372002
513883 1008761 1343972 834405 567755 451779
141989 491860 494554 488888 270955 966678
585279 390737. 980695 721972 845043 1001204
699234 1174163 740640 1002490 1238909 85250
181175.

ZMARLL

fi. p. Czesław Malinowski, b. wicedyrek
tor i prokurent 'Tow. ,.Vesta". w Poznaniu

fi. p, Henryk Kother, nauczyciel, w Pa-
szewie.

fi. vi. Elżbieta Milewska, w Poznaniu,
fi. p. Antoni Mrówka, w Zieleniu pod

(Trzemesznem.

ni. Świętojańskiej 139, którzy również mogą po
szczycić się elektrycznym upominkiem. Upo
minek ten ze względu na wyjątkową okazję
jest wysokiej wartości; p. Dalecka ku swemu

zdumieniu ujrzała się właścicielką kompletnej
kuchni elektrycznej z piekarnikiem wraz z kom
pletem specjalnych naczyń do gotowania elek
trycznego.

lll

Stałe połączenie z portami południowo-ame
rykańskiemu Linja żeglugowa Gdynia—Ame
ry ka uruchamia stalą żeglugę pasażersko-towa-
rową z Gdyni do portów Ameryki południowej:
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos
Aires i Victoria. Stałą komunikację na nowej
linji pełnić będzie transatlantyk ,,Pułaski", prze
niesiony z linji północno amerykańskiej. Pierw,
szy rejs ,,Pułas'kiego" odbędzie się 28 lutego
br. i od tej pory statek ten kursować będzie re
gularnie w odstępach dwumiesięcznych.

Przyjmując życzenia noworoczne korpusu
konsularnego, prezydent senatu Greiser wygło
sił przemówienie, w którem oświadczył m. in.,
że stosunki z Polską oparte są na przyjaźni
ł obustronnem zaufaniu oraz wspomniał źę w

roku ubiegłym udało się do'prowadzić drogą
bezpośrednich rozmów do zawarcia rozmaitych
porozumień i umów między Polską a Gdańskiem.

Gdynia na progu r. 1936.
(Z m owy noworocznej Komisarza Rządu).

Bilans naszej wspólnej pracy w Gdyni w ro
ku ubiegłym jest dodatni, w bilansie tym niema
żadnej fałszywej pozycji. Nagromadziliśmy i

wypracowaliśmy wiele własnych walorów, któ
re życie w tem eksponowanem osiedlu pchają
naprzód i na zdrowych, realnych podstawach
je fundują.

Nim sformułuję dla Panów wzajemne życze
nia noworoczne, pragnę przedtem oznaczyć
kilka haseł, które określać będą prace, jakich
w nadchodzącym roku dokonać lub rozpocząć
musimy. Zaznaczam, że hasła te są nakazem
życia naszego i '

są zalecone przez włodarza
Ziemi Pomorskiej pana wojewodę Stefana Kir-
tiklisa.

Otóż:

Pomorze posiada dobre i wypróbowane tu -

piecfwo; kupiectwo to musi zacząć w Gdyni ro
bić interesy.

Rolnictwo cierpi na rynek zbytu, mało
zwłaszcza w północnych powiatach Pomorza
inwestuje i produkuje, cierpi nędzę zwłaszcza

po wsiach kaszubskich. Musi rolnictwo zwró
cić swe kroki do Gdyni, bo Gdynia, to duży
i chłonny rynek dla ich produkcji.

Reorganizacja mleczarni, wybudowanie rzeń-
ni i targowiska, wybudowanie hali -targowej -f -

to pierwsze ośrodki i pierwsze elementy w Gdy
ni dla rolników. Izba Przemysłowo Handlowa,
Izba Rolnicza i większe miasta pomorskie muszą
być do tej akcji zwerbowane, a posłowie po
morscy, a zwłaszcza z okręgu gdyńskiego i gru
dziądzkiego mają wdzięczne pole pracy.

Przypływ ludności do Gdyni
jest chaotyczny.

W roku 1936 musimy zacząć ten niezorgani-
zov. any przypływ zahamować. Pracą otrzymy
wać będzie przedewszystkiem zarejestrowany
robotnik i robotnik posiadający lęgitymaaję eks
pozytury Funduszu Pracy w Gdyni. Ponieważ
ruch budowlany w Gdyni w roku 1936 będzie
ja k obecnie to ocenić można, większy aniżeli
w r. 1935, chociaż ruch ten w roku ubiegłym
był rekordowy, przeto zwiększony dopływ ludzi
do pracy musi być zorganizowany i dostępny
przedewszystkiem dla świata pracy z obwodu,
należącego do gdyńskiej ekspozytury Fu'nduszu

Pracy, Współpraca przedsiębiorców budowla
nych, organizacyf robotniczych i władz musi
nastąpić, bo inaczej stworzą się warunki dla
,,sfinksa" naokoło Gdyni, wytwarza się wielkie

skupisko ludzkie, które żyjąc, względnie wege
tując z dnia na dzień, powoduje niebezpieczeń
stwo dla tej eksponowanej placówki, jaką jest
Gdynia.
Mieszkańców Gdyni musimy zacząć zamieniać

na obywateli Gdyni,
a dok'onamy tego przez kwalifikację i stabili
zację obecnych mieszkańców. Rzemiosło, k u
piectwo, przemysł, urzędy — winny obsadzać
wolne miejsca, czy placówki u siebie przede,
wszystkiem przez mieszkańców Gdyni. Przy
świecać nam w inno prześwia-dczenie, że wiecz
nie zarobków w Gdyni nie będzie stanowił tylko
przemysł budowlany oraz praca robotnika por
towego. Powoli narastają i- narastać będą war
s ztat pracy, chodzi o to, aby w tych warszta
tach pracy otrzymali przedewszystkiem zajęcie
ci, co od szeregu lat, znosząc dolę i niedoję
w budowaniu Gdyni udział biorą. Stanowią oni
element wypróbowany, reprezentują bardzo
ważny i rzadki rys, bo radość z uczestniczenia
w dokonywaniu wielkiego dzieła, są tem pierw-
szem pokoleniem, które Gdynię buduje kosztem

własnych zsrobków, wygód i wogóle nieraz

ludzkiej egzystencji. Tak, jak ten entuzjazm
jest wykorzystywany, ląk z drugiej strony, ci
co entuzjazm ten łeprezentuią. winni być naj
pierw wynagrodzeni. Jest to bardzo ważna pra
ca i tej pracy wszyscy już od roku 1936 winni

się imeć w imię tego, że wszyscy jednakowo
Donosimy odpowiedzialność za to, co robimy,
jak robimy i jakie, jako pierwsze pokolenie,
budujące Gdynię, torujem y drogi.

Świat urzędniczy
w swej masie jest w Gdyni w bardzo trud
nych warunkach. Koszty utrzymania w Gdyni
są wyższe aniżeli w innych miastach, a czyn
sze mieszkaniowe pochłaniają prawie 50 proc
pensji, przeciętnie uposażonego urzędnika; je 
żeli do tego doliczy się wysokie opłaty za

kształcenie dzieci i wyższe ceny za ubranie,
to stwierdzić musimy, że przed Gdynią bronią
się urzędnicy rodzinni, a kawalerowie uważają
się za pokrzywdzonych, gdy przydziela się ich
do pracy w Gdyni. Uposażenie funkcjonariuszy
publicznych musi być wyższe, aniżeli w innych
dzielnicach kraju.

W roku nadchodzącym
skończyć musimy całkowicie z odrębnością

portu i miasta.
Hołdowanie zasadzie wyłączności portu i miasta

Zbrodnia za zbrodnia
Korupcja wśród policji i w magistracie chicagoskim.

Z Chicago nadeszła wiadomość o no
wej zbrodni, która łączy się z zamordo
waniem posła etanowego Pregnano i re
daktora Liggetta. Sprawozdawca jedne
go z dzienników chicagoskich, Brown,
ogłosił na łamach swej gazety w'iado
mość, iż posiada doku'menty stwierdza
jące, iż obie powyższe zbrodnie zostały
d'okonane na tle politycznem , gdyż obaj
zamordowani zbyt dożo wiedzieli o ko
rupcji wśród policji i w magistracie, W

noc sylwestrową w chwili gdy Brown
w towarzystwie żony wychodził z pew'
nego lokalu, nadjechało jakieś auto, z

którego posypał się grad kuł z karabinu

maszynowego. Brown padł irupem, a

żona jego odniosła ciężkie rany. Auto

zatrzymało się na chwilę. Jakiś męż
czyzna wyskoczył i wyrwał z kieszeni
ubrania Browna jakiś p'apier, poczem
auto szybko odjechało zanim nadbiegli
policjanci.

W Nowym Jorku studenci w'szystkich
uniw'ersytetów opublikowali wezwanie

do młodzieży akademickiej w Stanach

Zjednoczonych, aby podjęła zbrojną wal
kę z bandytyzmem. Odezw'a głosi, ze

młodzież amerykańska musi zmyć pla
mę hańbiącą, która padła na Amerykę
po ucieczce Lindbergha. W wyniku tej
odezwy studenckie kluby sportow'e przy
stąpiły już do ćwiczenia młodzieży w

strzelaniu i w innych rodzajach wa-lki.

może doprowadzić do poważnych niebezpie
czeństw, tak na tle bezpieczeństwa w ścisłem
tego słowa znaczeniu, jak I na tle zdrowotnem,
Nie możemy spokojnie patrzeć tylko na skupia
nie się na około Gdyni masy ludzkiej, ju t obec
nie dochodzącej do cyfry 80.000, nie możemy
konstruować planów inwestycyjnych osobno dla
m ia i'a a osobno dla portu. Po koniecznem
nasileniu inwestycyjnem portu, miasto dopądrić
musi port.

Wspólnota interesów portu ł miasta musi

być naszem hasłem.

W roku 1936 otrzymamy

ogólny plan rozbudowy W ielkiej Gdyni.
Plan zabudowy Gdyni, to dyspozycja pracy na

kilka pokoleń naprzód, a jeżeli idzie o dzień

GRPŹŁICł
PŁUC

Jest nieubłagalną i coroeanie; nic

robiąc różnicy dla pici, wieku i stanu pociąga bardto
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, broncbitu,
grypy, uporczywego męczącego kaszlu i t p. stosują

lekaize , , Balsam Trikolan-flga"
wydzielanie się plwocipy, usuwa kasicl*

Ponowne ufortyfikowanie
Helgolandu.

Paryż. (PAT). Berliński korespondent
,,La Liberte** donosi, iż wyspa Helgo-land,
która odgryw'ała ważną rolę przed wiel
ką wojną, obecnie została ponownie n-

fortyfikowana, tak aby mogła służyć
nietylko za bazę morską dla okrętów
wojennych, ale także t dla hydroplanów.
Iłełgoland został teraz zaopatrzony w

artylerję przybrzeżną, która składa się
z dalekonośtiyeh dział oraz dział prze
ciwlotniczych.

dzisiejszy, to troska, ery to, co dzisiaj czynimy,
jest celowe i powiązanie z przeszłością, i

przyszłością.
Budujem y wielkie osiedle, stwarzamy co

dziennie komórki życia w tem osiedlu.

Widzę tutaj cały świat gdyński, widzę przed,
stawicieli wszystkich komórek życia gdyńskiego;
serdeczne Panom składam życzenia pozostań a

nadal w tem napięciu pracy jak dotychczas,
i zadowolenia ze swej pracy!

Rząd, któ ry mam zaszczyt tutaj reprezento
wać, poprze i w nadchodzącym roku wszelkie
słuszne postulaty i dobre poczynania-

(Fw%ypo źrzy.
iRok stary chociaż potępiany,
Jakoże lepszej nie wniósł zmiany.
A owszem życiu zadał rany —

Nowemu stw'orzył podbudowę
|Na życic i nadzieje nowe.

Początek masz - to masz połowi.

|Potężny głaz cofnięto z drogi:
jWszak ulgi doznaliśmy błogiej,*
(Gdy BB utraciło rogi.
Wprawdzie odgadnąć rzecz niełatwa.
Czy się nie skręci nowa dra twa,

jKtóra nam spokój znów zagmatwa.

Lecz można ufać hipotezie,
Ż'e"'już po' Brześciu i Bcrczie
Groźniejsze licho nie W'y'lezie.
Amnestia - to jak glos z Betlejem;
Rząd nowy chce być dobrodziejem —

Może się przy nim i ogrzejem!?

Czy z tei czy z tamtej patrzeć strony -

,Polska, jak ugór znawożony,
Czeka na słońce, deszcz i plony.
By tylko nie wyrosły chwasty,
Gdzie spodziewany kłos sumiasty!
Bo przecież było dość omasty:

Bolesnych obcięć góra cała,
Podatków różnych moc niemała,
I dw'ie pożyczki ludność dała!
Jeżeli kw iatki owoc wróżą,
A słow'a sa tą czy'nów różą.
To tych słów-kwiatków było dużo:

Ministrzy się wypowiedzieli.
'

O! jakże słodko! Jak anieli.
Gdzieżbyśmy w szczerość wątpić śmieli!'?

Mój Boże! Taki Mussolini
Na suchych piaskach Abisynji
N-adzieje swoim ziomkom czyni,

A przecież ponoć w'ierzą Włosi,
Że z piasków zysk im się wykiosi.
Czemu? Bo tak Benito głosi.
A Hitler! Jakież tydy-rydy -

Wymyśla na obmierzłe żydy. --

I wierzą w wodza Germanidy.

Baldwiny, Benesze, Lavale
Też m aja posłuch wcale, wcale,
Choć los budują na kabale.
Wszak tam w Egipcie coś się rucha...
A z nami Czech zadziera, jucha!
Zaś Francja w sankcjach taka krjlcha...

Bądź co bądź to są tańce gejszy'*-
Tymczasem u nas grunt pewniejszy;
Nie tak rozległy, lecz źyzniejszy.
Kolonie, wojny, zwycięstw serje —

To ja uważam za loterię.
Zwykle źle kończą sie brewerje.

Ja smacznie wtedy jem za Stołem,
Gdyną w'ypracował elileb z mozołem
Na własnej glebie własnym wołem.
W Polsce na własne widzę oczy,
Jak obywatel — wół roboczy
W jarzmie stękając, kornie kroczy.

Niech tylko — kto tych wołów gazda
Dowód solidnych plonów raz da,
A nie bez skutku woła: - Jazda!
Gdy tylko bicz nad w'ołem śmiga,
A z pracy jego marna figa,
Wól wie, że go się na rzeź ściga.

iTyle mu bierze się obroku
Tak się go źga z każdego boku,
A tak sie ludzi rok po roku.
Że mu od żalu zeschła grdyka,

IA w' serce myśl rozpaczna wnika:

Lepiej dać kark pod nóż rseźuika! —
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Nocny dyżur lena,s.u pełni z dnia 4 na 5

bm. dr. Nowakowski, Aleje Sienkiewicza 2;
z dnia 5 na 6 bm. dr. Sikorsiki, Solankowa 58;
z dnia 6 na 7 bm, dr. Woyciechowski, Solan
kowa 60.

Nocny dyżur pełni do soboty 11 bm. apteka
,,Pod Lwem".

Pogotowie ratunkowe: Dniem tel. 507, nocą
276.

Pogotowie pożarnicze tel 618.

Bibljoteka miejska czynna Jest codziennie od

godz. 17 do 18, w soboty od 17 do 19.

REPERTUAR KIN:

Słońce: ,,Poszukiwaczki złota".

Stylowy: Flip i Flap w filmie ,,Poco pra
cować".

Świt: ,,Pożar nad Wołgą” .

Kino Mątwy: ,,Sobowtór królewski".

Program obchodu 17 rocznicy oswobodzenia

Inowrocławia. Dnia 5 stycznia br.: godz. 12:

Marsz szlakiem powstańca kujawskiego, start

i meta przed magistratem. Godz. 18: Capstrzyk
po ulicach miasta orkiestr 59 pp. i kolejowej.
Godz. 18,30. Zapalenie ogniska na Rynku przez

prezydenta miasta oraz apel poległych. Godz. 19:

Zaciągnięcie wart honorowych przed grobami
poległych bohaterów na cmentarzu przy Ruinie,
przed Magistratem oraz tablicą marszałka Pił
sudskiego przy Al. Sienkiewicza. Dnia 6 stycz
nia br.: Godz. 7,30: Hejnał z wieży kościoła

Matki Boskiej. Godz. 10,30: Uroczyste nabo
żeństwo w kościele Matki Boskiej. Godz. 11,45:
Modlitwa przy grobach poległych bohaterów

na cmentarzu przy Ruinie oraz składanie wień
ców. Godz. 18: Akademja w sali Teatru Miej
skiego.

Wpadł pod koła pociągu, 17-letni Józef

Zwierzykowski z Jaksie, gminy Rojewo, wybrał
się na kradzież węgla kolejowego z pociągów.
W chwili wskoczenia na jeden przez stację
Jaksice biegnących pociągów, wpadł pod koła

wagonu. Ofiarę tragicznego wypadku przewie
ziono natychmiast do szpitala powiatowego.
Stan jego jest bardzo groźny wskutek upływu
krwi.

PAKOŚĆ. Nominację na członków Rady
parafialnej otrzymali z arcykurji w Gnieźnie na
stępujący pp. St. W . Tretyn, Ł. Marderward z

Piechcina, aptekarz Zawadzki, Leon Antczak,
Brzuszkiewicz właśc. majętności Piechcin i Wł.

Buchholc.

— Bojkot żydów. W 'okresie przedświątecz
nym przeprowadzono zcałą energją walkę zhan
dlem żydowskim. Zauważyć jednak trzeba, iż

właśnie urzędnicy polscy popierają żydów. W i
docznie nie doceniają grożącego niebezpieczeń
stwa. W ub. wtorek ostatniego grudnia nieznani

sprawcy zasmarowali żydom firmy i umieścili

różne napisy na murach, wzywając mieszkań
ców miasta i okolicy do bojkotu żydów.

— Śmiertelny wypadek przy pracy. W le.

sie majętności Krotoczyn pod Pakością podczas
wyrębu lasu zatrudniony był robotnik Jan

Czerniak z Krotoszyna. Przy odcinaniu gałęzi
spadł on z wysokiej brzozy głową na obalony
pień, ponosząc śmierć na miejscu.

— Uroczystość gwiazdkowa. W ub. niedzie
lę K. S . M żeńskie urządziło swoją doroczną
gwiazdkę. Na program złożyły się deklamacje
itp. Zarząd Stronnictwa Narodowego obdarzył
wszystkich bezrobotnych Kolegów darami w na-

turaljach.

KRUSZWICA. Dźwiękowe kino ,,Ziemowit"
wyświetla film p.t . ,,Malowana zasłona" z Gre-

tą Garbo. W sobotę o 20, w' niedzielę o 18

i 20, w poniedziałek o 20.

— Znowu kradzież w śródmieściu. Po kilku

dokonanych ostatnio kradzieżach w tut. mieście,
grasująca bezkarnie szajka bandytów włamała

się do zakładu fryzjerskiego p. Leszczyńskiego
przy Rynku, gdzie nie bardzo się jednak obło
wili, bo zabrała tylko 1 maszynkę do strzyżenia

i pozostałe w kasie 25 gr. Na szkodę dyr. ban
ku p. Tomaszewskiego złodzieje wtargnęli do

chlewa i zabrali kilka kur i kaczek. Podobnej
kradzieży dokonano również u p. Prusinowskie
go. Sprawców dotąd nie ujęto.

— Fala kradzieży w okolicy. Jak w mieście,
tak i w okolicy Kruszwicy grasują bezkarnie

złodzieje. Ostatnio złoczyńcy dostali się do

chlewa rolnika Marcinkowskiego w Karsku i

zabrali tucznika. Z obory wiejskiej na szkodę
robotnika Czarneckiego w Rzeczycy wyprowa
dzili złodzieje najlepszą krowę. Dalej próbo
wali rabusie dostać się do chlewa robotnika

M. Gralaka w Popowie, lecz podczas ,,roboty"
zostali spłoszeni. Energiczne śledztwo trwa.

— Zebraniu kółka rolniczego w Chełmcach

pod Kruszwicą przewodniczył p. dr. Trzciński

z Gocanówka. Omawiano sprawę klęski posu
chy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cy
wilno-prawnej wynikłej z wypadków w rolni
ctwie i szereg spraw fachowo-rolniczych.

ŻNIN. Na ślubnym kobiercu. W kościele

parafialnym w Wenecji pod Żninem został po
błogosławiony związek małżeński pomiędzy p.

Mnrkiewiczówną z Żnina a p Woźniakiem Lud

wikiem z Leszna. Nowożeńcom na nowej dro
dze życia ,,Szczęść Boże".

— Osobiste. P . Kazimierz Maciolek z Po-

dobowic pow. Żnin uzyskał na Uniwersytecie
Poznańskiem dyplom magistra praw.

— Nieszczęśliwemu wypadkowi uległ syn

rolnika Madaja w Piotrkowicach. Zatrudniony
u ojca przy krajaniu sieczki, upadł na bojewicę.
Przywołany lekarz dr. Halka z Damasławka

kazał natychmiast przewieźć nieszczęśliwego do

szpitala pow. w Żninie, gdzie musiano go pod
dać natychmiastowej operacji.

— Wielki pożar, W zabudowaniach majęt
ności Jadowniki-Bielskie pod Żninem wybuchł
wielki pożar. Pastwą płomieni padła stodoła,

śpichrz, stąjnia, wozownia, koń i młockarka.

Straty wynoszą prz.eszło 60 tysięcy zł. Ener
giczne dochodzenia prowadzi policja.

ŁABISZYN. Osobiste. W drugie święto
Bożego Narodzenia został pobłogosławiony
związek małżeński pomiędzy rolnikiem Felik
sem Wudzyńskiem, a córką rolnika Hertą Gu-

zówną, sam, w Oblelewie. Młodej parze

,,Szczęść Boże".

— Z sądu. We wtorek, 31 grudnia odbyła
się sprawa karna przed tut. sądem przeciwko
właścicielowi domu p. Bratkowskiemu Józefowi
z Łabiszyna o wykonanie samowolnej eksmisji
na bezrobotnym Janie Buczyńskim, za co ska
zany został na podstawie art. 251 k. k . na 1

tydzień aresztu oraz ponoszenie kosztów postę
powania. Zpowodu zaśpodeszłego wieku oskar
żonego i dotychczasowej niekaralności, sąd za
wiesił wykonanie kary na przeciąg 2 lat.

— Sprzeniewierzenie, Syn rolnika, Józef

Książek, zamieszkały w Obielewie powiatu szu
bińskiego, pożyczywszy sobie roweru od sąsia

da Marcina Pyzalskiego, udał się do Byd
goszczy. Tam, napotkawszy bliżej mu niezna
nych osobników, wdał się z. nimi w rozmowę
i jednemu z nich rower ten sprzedał za cenę

20 zł i pieniądze te przetrwonił. Sąd skazał go

za ten czyn na karę 3 miesiące aresztu, (m)

SZUBIN.OpłatekK.S.M .M .IŻ.wSzu
binie. W Nowy Rok Katolickie Stowarzyszenia
Młodzieży męskiej i żeńskiej urządziły uroczy,

sty opłatek w sali Domu Polskiego, W miłym
nastroju wśród licznych urozmaiceń przy dźwię
kach doborowej orkiestry bawiono się do

późnej godziny.

— Hojny dar na kościół. Parafja szubińska

od dłuższego już czasu stanęła przed bardzo

trudnem zagadnieniem. Kościół, wobec zwięk
szenia się liczby wiernych, okazał się za mały.
Postanowiono kościół powiększyć, zachowując
najstarszą część — prezbiterjum. Były pro
boszcz ks. Klemens Zieliński uzyskał już plan
rozbudowy kościoła. Praca jednak napotykała
na wielkie trudności. Obecnie nowy proboszcz
ks. adm. Stanisław Gałecki przystąpił z całą
energją do zrealizowania dawniejszego postano
wienia. Praca przebudowy kościoła jest prze
widziana na dłuższy okres czasu. Starania ks.

proboszcza Gałeckiego już uzyskują wielkie

zrozumienie i poparcie. Ostatnio hojny dar

złożył dyr. Fabryki Wapna w Wapiennie pod
Barcinem p. Leon Kwiatkowski, który przy
rzekł dostarczyć wszelkie wapno gratisowo, ja
kie będzie potrzebne przy budowie. ,,Bóg za
piać".

-- : ; ~r\, ,;.r- .. V-- .

ORIGIHALPIGUŁKIzCHI NINA
wPROSZKU pńrnuyGRYPIE

MOGILNO. Nieustanne kradzieże w okolicy.
W Krzekatowie do mieszkania p, Bindera usi
łowało się włamać kilku złodziei, zostali jednak
spłoszeni strzałem rewolwerowym przez właści
ciela. Zdołali oni jednak zabrać z placu bu
dowlanego większą ilość desek dębowych i

zbiec. Rolnikowi Ziemkemu w Dąbrowie skra
dziono z chlewa 30 kur, 8 gęsi i 5 indyków.
Z pasieki Buczkowskiego w Włostowie skra
dziono ul z pszczołami.

— Osobiste. W marcu br. obchodzić będzie
parafja mogileńska 40-letni jubileusz kapłański
swego duszpasterza ks. prob. Brodowskiego,
piastującego swe stanowisko w tut. parafji od

r. 1896.

— Jarmark. W dniu 14. bm. przypada w

Mogilnie jarmark na inwentarz żywy t. j. ka
nie, bydło i świnie. Spęd bydła dozwolony.

— Zakończenie starego roku. Pożegnanie
starego roku odbyło się w ub. r . skromniej ani
żeli w latach ubiegłych, chociaż ruch na uli
cach do północy był dość duży. O godz. 6,15
wieczorem w kościele poklasztornym odprawił
nabożeństwo dziękczynne ks. prob. Brodowski,
a kazanie wygłosił ks. O 'barski. Po nieszporach
wierni odśpiewali ,,TeDeum" i adorowali Najśw.
Sakrament do godz. 21. Świątynia nie mogła
pomieścić wszystkich wiernych, co najlepiej
świadczy o pobożności mogileńskich parafjan.
Ci, którzy pragnęli zakończyć wesoło stary rok

i powitać nowry, pośpieszyli na zabawę do Do
mu Katolickiego, gdzie bawili się Rezerwiści,
oraz do ,,Monopolu" gdzie w miłym nastroiu

odbywała się zabawa właścicieli domów. W

Nowy Rok świątynie zapełniły się znowu tłu
mami wiernych, którzy zBogiem rozpoczęli rok

1936.

— Obchód 17 rocznicy oswobodzenia miasta

i powiatu, W Nowy Rok zorganizowało Tow.

Powstańców i Wojaków uroczysty obchód 17-cf

rocznicy oswobodzenia miasta i powiatu mogi
leńskiego. O godz. 9 rano zorganizowano po
chód, który udał się do kościoła pokłasztornego
na uroczyste nabożeństwo, 'odprawione przez Ics.

prob. Brodowskiego. Po nabożeństwie odbył się
raport powstańca, poczem udały się poczty
sztandarowe na cmentarz, gdzie na grobach bo
haterów powstania złożono wielki wieniec.

— Gwiazdka w Rodzinie Kolejowej. Stara
niem zarządu Rodziny Kolejowej na czele z p.

Stelmaszykiem urządzona została w sali ko.

lejowej gwiazdka dla dzieci kolejarzy. Przy
choince zebrała się dziatwa z rodzicami, śpie
wając przy wtórze orkiestry kolendy. Gości

powitał p. Stelmaszyk, zaw. stacji, a w imieniu

gości przemówił ks. Obarski. Następnie gwia
zdor obdarzył dzieci podarkami w postaci sło
dyczy.

NAKŁO. Oszust. Pod koniec ub. tygodnia
zjawił się w mieście osobnik, podający się za

sekretarza zarządu majętności Śmielin i legity
mując się jako Wieliński. Osobnik ten odwie
dzał tut. piekarzy i rzeźników i zawierał umo
wy na większe dostawy towarów. Uradowani

nakielscy rzemieślnicy gościnnie podejmowali p.

,,sekretarza", udzielając mu nawet gotówkowych
pożyczek. Jeden jednak z zainteresowanych
mając pewne wątpliwości, zadzwonił do zarządu
majętności Śmiehn i dowiedział się, że on jak
i jego towarzysze zostali oszukani. Obłowiony
,,s ekretarz" szybko się ulotnił.

—- Wizytę w tutejszej prywatnej hurtowni

Monopolu Spirytusowego złożyli jednej z ostat
nich nocy złodzieje. Łupem ich stały się butel
ki z alkoholem, wartości zgórą 400 zł. Prawdo
podobnie złodzieje zostali spłoszeni, gdyż nie
które skrzynie otwarte, zostały nienaruszone.

Policja poszukuje amatorów taniej monopołówlu.

CHEŁMNO. Jubileusz 251ecia istnienia

przedsiębiorstwa znanego kupca chełmińskiego
p. Filarskiego, W ub. środę obchodził znany

i bardzo ceniony w sferach obywatelskich mia
sta Chełmna kupiec p. Filarski 25-lecie istnie
nia swego przedsiębiorstwa. Skromna ta uro
czystość rozpoczęła się dziękczynnem nabożeń
stwem na intencję jubilata, które odprawił ks.

wik. Felchner. Jak wybitnem zaufaniem oraz

sympatją cieszy się w całem społeczeństwie
chełmińskiem jubilat, świadczy liczny udział

przedstawicieli poszczególnych organizacyj, w

tem uroczystem święcie jubileuszowem, którzy
bądź osobiście, bądź drogą telegraficzną składa
li jubilatowi życzenia gratulacyjne. Do łańcu
cha życzeń i nasza Redakcja się przyłączą, ży
cząc naszemu długoletniemu czytelnikowi w

dalszem prowadzeniu ze wszechmiar solidnego
przedsię'biorstwa, doczekania się w radości,
szczęściu i zdrowiu złotych godów. ,,Ad multos

annos". (Im )

— Zjazd osadników powiatu chełmińskiego.
Onegdaj o godz, 11 przed poł. zagaił prezes

pow. sekcji osadniczej P. T . R . p. Patuła obra
dy zjazdu osadników, witając na wstępie p. sta
rostę Białego, dyr. Państw. Banku Rolnego
Narbuta z Grudziądza, zastępcę naczelnika woj.
wydziału finansowo.rolnego p. inż. Bagniewskie-
go, inż. Zycha, prezesa wojew. sekcji osadn. b .

posła Rząsę, naczelnika Urzędu Skarbowego p.

Bombińskiego,dyr. K .K .O .pow. chełm. p.Mo-
czyńskiego i licznie zgromadzonych członków.

Zdając sprawozdanie z rocznej działalności, pod
kreślił prezes, że zarząd brał udział w zjazdach
wojewódzkich i 3 razy odbył swoje zebrania.

Instrukor p. Pigłowskj załatwił 400 przeszło
spraw, interwenjując niejednokrotnie osobiście

u władz. Po odczytaniu porządku obrad wygło
sił przemówienie prezes wojew. sekcji osadn.

p. Rzęsa, który przedstawił ogólne wytyczne
gospodarczej polityki ministra Poniatowskiego,
trudności, na które realizacja jego poczynań na
potyka ze strony silnie zorganizowanego prze
mysłu kartelowego, zwrócił się następnie do

zebranych z apelem, by zorganizować się w

swej reprezentacji i tem samem stworzyć mi
nistrowi tak o sprawy rolnicze dbałemu silny
front poparcia, fundament w jego zamierzaniach.

W wyniku przeprowadzonej nadzwyczaj ożywio
nej, rzeczowej i poważnej dyskusji, zgromadze
ni wrysunęli na światło dzienne ogólne bolączki
osadnictwa pow. chełm., skrzętnie notowane

przez przedstawicieli poszczególnych resortów

celem ich rozpatrzenia. W odpowiedzi na po
szczególne żale odpowiedział wyczerpująco dyr.
BankuRolnego p. Narbut oraz p. starosta Biały,
który również życzliwie ustosunkował się do

postulatów osadnictwa; Na zakończenie p. pre
zes Rzęsa złożył zjazdowi życzenia spełnienia
wszelkich postulatów w przyszłym roku. Wo
bec wyczerpania porządku obrad, zamknął pre
zes Patuła pierwszą część zjazdu, dziękując
przedstawicielom, władz za łaskawe przybycie
i życzliwe ustosunkowanie się do spraw osadni
ctwa. Po5 min. przerwie każdy z pp. naczelni
ków w swoim resorcie udzielałkażdemu z osad
ników indywidualnych wyjaśnień po przedsta
wieniu odpowiednich dowodów, czyli po pierw
szej części odbyły się t zw. roki osadnicze.

Podkreślić dodatkowo należy, życzliwe ustosun
kowanie się zebranych osadników do władz

skarbowych, a w szczególności do naczelnika

Urzędu Skarbowego p Boirbińskiego. któw mi
mo że krótko urzęduje, umiał sobie zjednać
taktem, niezwykłą wyrozumiałością i sprawiedli
wością w sprawach skarbowych przez częsty
objazd na terenie pow. chełmińskiego ogólną
przychylność i życzliwość.

fygiMfaiifggtfiz.

Nocny dyżur pełni a'pteka ,,Pod Łabędziem",
Rynek, tel. 1242.

Bibljoteka publiczna w w illi ,,Tusia" czynna

codziennie od godz. 15-19 za wyjątkiem nie
dziel i świąt.

Telefon nr. 1294 posiada przedstawicielstwo
,Dziennika Bydgoskiego" w Grudziądzu, uL To

ruńska 22.

REPERTUAR KINs

Apollo: ,,Zaproszenie do tańca".

Gryf: ,,Czterech i pół muszkieterów".

Orzeł: ,,Eskimo".

Kalendarzyk teatralny*

Niedziela, 5.bm. godz. 20: Rewja noworocz
na Pocztowego Przysposobienia Wojskowego.
Ceny miejsc od 40 gr.

Wtorek, 7. bm. godz. 16s ,,Staś lotnikiem"

przedstawienie Teatru Ziemi Pomorskiej dla

dzieci i młodzieży szkolnej. Ceny miejsc od 20

groszy.

Wtorek, 7. bm. godz, 20: ,,Madame Sans

Gene", świetna komedja Wiktora Sardou w

wykonaniu Teatru Ziemi Pomorskie(j. Ceny
miejsc od 54 groszy. Zniżki 30 proc. ważne na

wszystkie przedstawienia z wyjątkiem popołud-
niówek szkolnych.

Pokłosie nocy sylwestrowej. Jak już po
krótce zanotowaliśmy, Nowy Rok w Grudzią
dzu witany był bardzo wesoło. Publiczność

bawiła się w przepełnionych kawiarniach, re
stauracjach, na salach balowych i po domach.

Na przekór kryzysowi pił każdy, kto mógł i ile

mógł, jak gdyby ostatni dzień starego roku był
świętem monopolu spirytusowego. To też po--

licja zanotowała sporo wypadków spowodowa
nych nadmiernem spożyciem alkoholu, a w

areszcie wylądowało aż 13 osób za opilstwo i

gorszące awantury uliczne.

W rozdziale kredytów budowlanych — Gru
dziądz zawsze kopciuszkiem. Bank Gospodar
stwa Krajo'wego ogłosił w tych dniach listę
miast, które w nadchodzącym sezonie budowla
nym mają korzystać z jego kredytów. Na liście

tej m. in. figuruje Gdynia z sumą 3.500 .000 zł,
Tcruń — 350 .000 zł i Grudziądz — 175.000 zł.

Odnośnie Pomorza, społeczeństwo tegoż woje
wództwa nie ma żadnych zastrzeżeń, co do

wysokościkredytów dl'a Gdyni, która niewątpli
wie, jako jedyne miasto portowe Polski, musi

się rozbudowywać, nię skarży się również, jako
by Toruń dostał za dużo, ale natomiast stwier
dza stanowczo, że Grudziądz dostał za mało.

Mimo różnych prób i złośliwych usiłowań, Gru
dziądz,jest i pozostanie gospodarczą stolicą Po
morza, stąd też kredyty na cele budowlane

musi mieć bezwzględnie wystarczaiiące dla jego
potrzeb. Nie wątpimy, żc czynniki zaintereso
wane postarają się o zwiększenie tej mikrosko
pijne: dawki.

Zmiana lokalu Ligi Morskiej f Kolonfalnef.

Dzięki uprzeimości i wielkiej życzliwości dla

spraw morskich i kolonjalnych p. prezydenta
miasta Włodka, oddział Ligi Morskiej i Ko
lonialne; w Grudziądzu uzyskał na swoją siedzi
bę loka! w Ratuszu, pokój 209, dokąd też prze
niósł z Domu Pracy dla Państwa swoje biuro

z dniem 1 stycznia 1936 r. Dyżury urzędnika
L. M . K . odbywać się będą w tymże lokalu

codzie'nnie od godz. 10 do 12 (oprócz niedziel

i świątl.
Nagły zgon bezdomnego młodzieńca. Ub.

nocy do domu noclegowego nrzy ul. Ks. Bud
kiewicza zgłosił się 23-letni Edmund Rodowskl,
bez stałego mmi'sca zamieszkania. Młody czło
wiek z ledwością trzymał się na nocach. Pod
czas spisywania personalii nagle zasłabł, a od
stawiony do szpitala mieiskiego w drodze zmarł.

Dyżurny lekarz stwierdził zgon na udar serca,

spowodowany głodem i długotrwałem wycień
czeniem.

Krwawy wybryk tajemniczych napastników.
Na ul. Hallera przy wylocie ul. Dro^a Lakowa

kilku nieznanych osobników napadło 23)letniego
Albina Galla IBracka 191. Napastnicy wszczęli
z Gaiłem bóikę, w trakcie której zadali mu

znienacka niebezpieczna rano nożem w plecy
w okolicy lewej łooatki. Rannego odwiozło

'pogotowie do szpitala miejskiego, a za taiem-

niczymi napastnikami zarządziła pościg policja.

Lekkomyślny szofer. Tak nazwać trzeba

kierowcę samochodu Jana Rosickiego (Hallera
nr. 22), który nie przestrzegając przepisów o ru
chu kołowym, najechał na jadącego rowerem

Fritza Biełitza (Narutowicz(a 29). Protokół spi
sała policja.

Pasażerowie na gapę. Na dworcu przytrzy
mał posterunkowy dwóch 'osobników za jazdę
koleją bez biletu. Obydwóch osadzono w aresz
cie. Przytrzymano również trzech niebezpiecz
nych złodziei poszukiwanych za różne kradzie
że mieszkaniowe i włamania.

Ofiara hazardu. Jest nią robotnik Jan Kra
siński, zamieszkały w Płocbcinku pow. świec
kiego. Podczas odbywającego się 'ostatnio tar
gu na terenie rzeźni mie(jskiej, Krasiński pozwo.
lił się^ wciągnąć w oszukańczą grę t. zw . ,,trzy
karty", przegrywając w ten sposób 30 zł. Je
szcze raz sprawdziło się przysłowie o Polaku

mądrym po szkodzie.

Zuchwałe włamanie do apteki Pod Orłem.

N ewyśledzeni dotąd sprawcy włamali się do

gabinetu apteki Pod Orłem (ul 3 Maja) i skradli

sakiewkę damską z zawartością 170 zł gotówki,
obligacją 100 zł potyczki inw estycyinei, dowo
dem osobistym i różnemi kwitami. Sakiewka

była własnością zatrudnionej w aptece Pod Or
łem farmaceutki p. Małgorzaty Zalewskiej (Naił-
górna 51),
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ŻNIN. Porządek nabożeństw. Z dniem 1
stycznia został wprowadzony nowy porządek
nabożeństw kościelnych w niedzielę i święta, a

mianowicie: I msza św. 'o godz. 7, II msza św.

0 godz. 8,30, III msza św. o godz. 9,45, IV msza

św. o godz. 11,30.
— W s p a n ia ły obchód powstania wielkopoL

skiego. W dniu 1 stycznia obchodzono uroczy
ście 17tą rocznicę powstania wielkopolskiego.
Punktualnie o godz. 11,15 zebrały się na rynku
miejscowe stowarzyszenia na czele z Towarzy
stwem Powstańców Wielkopolskich, Przy
dźwiękach orkiestry K. S. M . M . wyruszono

do kościoła. Podniosłe kazanie wygłosił ks.

Gwoździewicz, uroczystą mszę św. odprawił ks.

proboszcz Hoffman. Po nabożeństwie w po
chodzie udano się na cmentarz przed pomnik
poległych powstańców wielkopolskich, gdzie
piękne przemówienie do powstańców wygłosił
ks. Goździewicz, poczem złożono na pomniku
wieńce. Po krótkiej wspólnej modlitwie i od
śpiewaniu pieśni wyruszono w pochodzie do

miasta, gdzie odbyła się na zakończenie wspa
niała defilada, (fd)

PRUSZCZ, Gwiazdka dla ubogich. W s a li

p. Seidla w Pruszczu urządzono gwiazdkę dla

39 ubogich parafji pruskiej. Po odśpiewaniu
kolendy, przemówij serdecznie duchowy 'opie-
kun uroczystości, ks. proboszcz Schwanitz, przy
pominając jak to Boże Dziecię zagościło wśród

najbiedniejszych w opuszczonej stajence za mia
stem, zdała od pałaców. W końcu swego prze.

mówienia ks. proboszcz życzył wszystkim ubo
gim zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Zkolei

przystąpiono do rozdawania darów gwiazdko
wych, czego dokonały panie: Chylewska, Sei-

dlowa i Schwanitzówna. Wzruszeni do głębi
biedni ze łzami w 'oczach dziękowali swym

opiekunkom za tak wielką okazaną dobroć ser
ca. Czego tam wszystkiego nie darowano?

Różne artykuły żywnościowe, mydło, chleb, pla
cek, kiełbasę, ciepłą odzież i t. d .

— W s p a n i a ł y obchód gwiazdkowy młodzieży
katolickiej, Do jednych z najpiękniejszych i naj
większych obchodów gwiazdkowych zaliczyć
trzeba wspaniały, prawdziwie rodzinnym nastro
jem owiany obchód gwiazdkowy m łodzieży,
zrzeszonej w Kat. Stow. Młodzieży. Uroczy,
stość tę zagaił ks. p,rob. Schwanitz, wygłasza
jąc podniosłe przemówienie o znaczeniu gwiazd
ki, poczem odprawił kolendę. Niemały ruch za
panował w sali w chwili dzielenia się opłatkiem,
gdy wszyscy składali sobie serdeczne życzenia.
Dużo wrzawy i radości było podczas wspólnego
obdarowywania się. Po tej wymianie podarun
ków odbyła się wspólna kawka, urozmaicona

miłą pogawędką towarzyską, poczem nastąpiły
gry towarzyskie, śpiewy i deklamacje. Piękne
okolicznościowe deklamacje wygłosili pp.: Be
nedykt Piotrowski, Emiljian Koszarski i Kara-

śkiewicz. Burzę oklasków wywołała pantomi
ma, doskonale zaaranżowana przez pp.: Depkę
1 Piotrowskiego Alfonsa. Wspólnym ś'piewem
kolendy zakończono wspaniały, w miłej i ser.

decznej atmosferze utrzymany obchód gwiazd
kowy, który ńa długo pozostanie w pamięci
uczestników, (w)

TOPOLNO. Jarmark. W czwartek, dnia 9

stycznia br. odbędzie się w Tópolnie jarmark
na bydło, konie i nierogacizną. Spęd zwierząt
racicowych dozwolony.

CHODZIEŻ. Z posiedzenia Rady Miejskiej.
W ostatni poniedziałek odbyło si^ w salce ra.

tuszowej posiedzenie Rady Miejskiej, które za
gaił p. wiceburmistrz Nowacki, podając do wia
domości fakt ustąpienia p. burm. Marona ze

swego stanowiska na skutek ukończenia się
kadencji. Scharakteryzowawszy gospodarkę
miejską p. burm. Marona jako doskonałą i roz
sądną — złożył w imieniu radnych serdeczne

podziękowanie. Odpowiedział p. burmistrz Ma
ron zaznacza(jąc, iż współpracując z 5 radami

miejskiemi spotykał się zawsze ze zrozumieniem

wspólnych zadań i obowiązków. Po pożegnaniu
się z radnymi opuścił salę obrad. Następnie
Rada Miejska przystąpiła do sprawy obsadzenia

posady burmistrza. Ze względów oszczędno,
ściówych postanowiono zrezygnować z ogłosze
nia konkursu. Uchwałę powzięto jednogłośnie.
W wyniku ożywionej dyskusji na temat pobo
rów burmistrza, wyłoniono specjalną komisię,'
która tę kwestię szczegółowo rozpatrzy. Do

komisji weszli radni: Unruh, Olejniczak, Kacz
marek, Górny i Czapczyk. W dalszym ciągu
załatwiono sprawę podatków komunalnych. Po
datek od budynków utrzymano w dotychczaso.
wej wysokości 25 proc., podatek gruntowy —

100 proc., od przemysłu i handlu (od obrotu

12/2 proc.), 'od patentów 10 proc., dochodowy
4 proc. W wolnych wnioskach poruszono sze
reg bolączek w Chodzieży m. in. radny Step-
czyński interpelował w sprawie tajemniczych
kradzieży w rzeźni miejskiej.

— Sylwester w Chodzieży. Zakończenie

starego roku miało w Chodzieży wyraz bardzo

radosny. Bawiła sie cała Chodzież — w 3 ka
wiarniach i na 5 zabawach. Osobno bawili się
strzelcy, robotnicy, sportowcy, młodzież kato
licka i Niemcy. Miasto pełne było radosnych
wiwatów i huku petard. O północy odezwały
się dz-wony i syreny fabryk.

Bezrobotni m. Pakości
buntują się przeciw obiadom z miejsc. Komitetu.

Pakość, (jb) W dniu 2 stycznia br. Komitet

dla Spraw Bezrobocia otworzył kuchnię dla

rodzin bezrobotnych. O godz. 12 przed wy
daniem obiadu zebrało się około 600 osób na

placu Rzeźni Miejskiej, wyrażając głośno swo
je niezadowolenie z powodu obiadu i żądajac,
aby wydano im prowianty w naturaljach. Na

miejsce przybyła policja. Bezrobotni zachowy
wali się bardzo spokojnie. W ybrali delegację,
która udała się na konferencję do p. burmistrza

Lrpczyńskiego, przedstawiając mu postulaty bez
robotnych i domagając się wydania prowiantu

Opłatek u Weteranów,
koła Nakło n. Not.

Związek Weteranów Powstań Narodowych
R. P . 1914-19, Koło Nakło, urządziło w dniu

27 grudnia ub. r. o godz. 18 w salce p. Kosic-

kiego, uroczystość opłatka. Gospodarzem uro
czystości wybrany został referent oświatowy p,

StanisławBirzyński, kierownik szkoły prywat
nej. Druh prezes podkomisarz straży granicznej

Wojciech Wiżyn-Jastrzębski zagaił uroczystość,
poczem w spokoju wysłuchano nadawaną przez

Radjostację Poznań akademję z Poznania w

związku z 17-tą rocznicą powstania wielkopol
skiego. Następnie drh. prezes wygłosił bardzo

treściwą przemowę o wyczynach bohaterskich

powstańców wielkopolskich, wznosząc gromki

ZNANY OD LAT
naturalny sok czosnku F. F . przy prze
w lekłych nieżytach, dróg oddechowych,
artretyzmie, reumatyzmie, sklerozie. Ap
teka Mazowie-cka, Warsza'wa, Mazo
wiecka 10.

okrzyk na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej i generalnego inspektora sił zbroj
nych. Poza tem przy zapalonej choince druh

referent oświatowy rozpoczął uroczystość łama
nia opłatka przemówieniem o znaczeniu opłatka
i choinki, składając zarazem wszystkim druhom

jak najserdeczniejsze tyczenia doczekania się
szczęśliwego Nowego Roku. Nastąpiło teraz

dzielenie się opłatkiem. Przy akompaniamencie
fortepianu druha Birzyńskiego odśpiewano kilka

kolend, poczem nastąpiła wspólna kawa z

pączkami.

Zebranie wierzycieli w Mogilnie.
Celem utworzenia komitetu starań o o-ddłu

żenie miasta na powiat mogileński odbędzie się
zebranie 'organizacyjne w dniu 12stycznia br.
o godz. 12 w hotelu Polonia w Mogilnie.

Porz-ądek obrad przewiduje: Zagajenie. Re
ferat na temat ,,Ustawa oddłużeniowa ijej sto
sunek do właścicieli nieruchomości i przedsię
biorstw miejskich". Dyskusja. Wybór komitetu.

Uchwalenie rezolucji. Zamknięcie.

Wszystkich interesowanych, skrępowanych
ustawą oddłużeniową wsi, w obronie własnej
egzystencjiiratowania własności miejskiej upra
szam o gremjalne przybycie .(—) W. Filipiak,
za komitet organizacyjny.

Angielska parada wojskowa w Kalkucie.

Z okazji 250-lecia istnienia I bataljonu p-ułku Devonshire w Kalkucie odbyła się przed
wicekrólem Indyj lordem Willingdonem parada oddziałów angielskich, stacjonowanych

w Kalkucie.

Straszna śmierć młodego chłopca
w lodowatej toni jeziora.

ZGrudziądzadonoszą: W Nowy Rok, korzy
stając z mroźnej pogody, wybrał się 14-letni

Kazio Dulka z Gruty na ślizgawkę. Lekko

myślny chłopiec, nie bacząc na przestrogi star
szych, ślizgał się po zdradzieckiem jeziorze w

Grucie, które już niejedną ofiarę pochłonęło.
Nieszczęście jakby czekało. W pewnym mo
mencie tafla lodowa załamała się i chłopiec
wpadł do wody. Zanim zwabieni przeraźliwym

krzykiem tonącego chłopca mieszkańcy pobli
skiej wioski nie zdążyli pośpieszyć na ratunek,
Kazio Dulka znalazł się na dnie jeziora. W wy
niku mozolnych poszukiwań, wydobyto już tyl
ko zwłoki nieszczęsnego topielca, które zostały
zabezpieczone do dyspozycji władz sądowo-
śledczych. Straszna śmierć 14-letniego chłopca
w dzieńNowegoRoku wywarła na mieszkańcach

Gruty wstrząsające wrażenie.

(i

Z Grudziądzapiszą nam: Sprawa unierucho
mionej wielkiej fabryki grudziądzkiej ,,Pepege"
urosła ostatnio do niesłychanie skandalicznej
afery, która ~ jak stwierdzili radni miejscy
na jednem z posiedzeń odbytych w grudniu —

powinna przejść ze stanu ,,cywilnego" w stan

karny i zainteresować władze prokurators-kie.
Stwierdzono, że pobierający olbrzymie pensje
nadzorca sądowy p. płk . Moniuszko z Warsza
wy dążył skutecznie do... zagwożdżenia fabryki.
Stwierdzono, że płk. Moniuszko okazał się na

swojem stanowisku pierwszorzędnym dewasta-

torem (niszczycielem) fabryki, który likwidował

jej majątek według własnego widzimisię.
Wbrew intencjom i potrzebom gospodarczym
tak m;asta Grudziądza jak i całego wojewódz
twa płk. Moniuszko dążył nie do uruchomienia

fabryki, lecz prżez odrzucenie wszystkich po
ważnych reflektantów na kupno wzgl. dzierżawę
wielkiej placówki przemysłowe! do zupełnie
wyraźnego jej zlikwidowania. Na skutek ener
gicznego stanowiska Zarządu Mie;skiego płk.
Moniuszko został ze stanowiska nadzorcy sądo
wego usunięty a na jego miejsce powołano za
mieszkałego w Grudziądzu inż. Markowicza.

Obecnie obiega miasto pogłoska, Jakoby
pewnvm czynnikom zależeć miało na utrąceniu
inż. Markowicza i rehabilitacji płk. Moniuszki.

W tvch warunkach inż. Markowicz, który w tak

krótkim czasie swego urzędowania potrafił sfi
nalizować pertraktacje z pewnym poważnym
przemysłowcem na przejęcie fabryki w dzierża
wę, ma ustąpić miejsca swemu niefortunnemu

nnnrzednikowi. Wyglada to tak. że komuś hor

w naturaljach. P . burmistrz przyrzekł, że spra
wę przychylnie załatwi. Zwołał na godz. 18

zebranie Komitetu z udziałem delegacji bezro
botnych. Niewątpliwie Komdęt dołoży wszel
kich starań, aby sprawę kuchni załatwić i roz
pocznie wydawanie prowiantń w naturaljach,
ponieważ żale bezrobotnych w niektórych wy
padkach są uzasadnione.

t?

dzo zależy na tem, by fabryka ,,Pepege" osta
tecznie runęła.

Na skutek trwałego unieruchomienia fabryki,
na utrzymaniu miejskiej opieki społecznej znaj
duje się w chwili obecnej 2050 rodzin, czyli
śmiało rzec można 10.000 osób. Jak na 50-ty .

sięczne miasto jest to cyfra zastraszająca.

fila
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STAROGARD. Obniżenie ceny za chleb

i węgiel. Z dniem 1. bm. obniżono cenę za

chleb. Obecnie kosztuje 1 kg chleba żytniego
26 gr (dotąd 27 gr), 1 kg chleba razowego 20 gr

(dotąd 22,5 gr). Waga bułki podwyższona zo
stałaz50na70grzacenę5gr. Cenęzawę-
giel usta-lono na 2,10 zł za ctr. w mieście, na

2,20 zł w powiecie.
— Złote gody małżeńskie obchodzili pp. Jan

i Barbara Lamek w M. Wełichnowach. Na

uroczystość tą przesłał jubilatom P. Prezydent
Rzeczypospolitej przez p. 'wojewodę życzenia
oraz upominek w kwocie 50 zł. Jubilatom

,,Szczęść Boże".
— Nowy Rok powitano w naszem mieście

spokojnie. Wypadków w noc sylwestrową żad
nych nie było. Na zakończenie starego roku

odbyło się w kościele farnym uroczyste na-bo
żeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks.

prałat Szuman, W hotelu Vorbacha, kawiarni

,,Pomorzanka" i Ogródku Obywatelskim urzą
dzono tradycyjne zaba-wy sylwestrowe. W sali

p. Wojcieszaka odbyła się zabawa Sokoła. Prar

cownicy niektórych firm handlo-wych otrzymali
,,prezent" noworoczny w postaci wypowiedzenia
posady. Cinie mielipowodu do ra-dości w dniu

Sylwestra. . .

— Na ubogich miasta złożyli zamiast życzeń
noworocznych p. budown. Pillar 10 zł, na po.

moc dla bezrobotnych p.noiarjusz Marczak 5 zł.

— Nowe przedsiębiorstwa, P.Antoni Gerigk
otworzył dnia 2. b-m. przy ul. Chojnickiej 23

sklep kolonjalny. Przy ul. Gdańs-kiej 39a otwo
rzyła sklep towarów mieszanych p. Anna De-

rengowska. Rzeźnictwo mistrza rzeźn. p . Hoeh-i

la przy ul. Kościuszki 83 objął z dniem 2. bm.

p. Franciszek Czapiewski. Szczęść Boże.
— Dobrowolna parcelację 400 mórg gruntu

z majątku Kokoszkowy pod Starogardem zamie
rza przeprowadzić właściciel p| Franciszek

W iirtz.
— Nowe Koło LOPP. W Os;eku (pow. Sta-1

rogard) założone zostało Koło LOPP. Na człon
ków zapisało się 26 osób. Do zarządu weszli

pp.: Kiżewsld prezes, Gruszewski sekretarz. G .

Urbanin skarbnik. Referat o zadaniach LOPP.

wygłosił referent ze Starogardu,
— Znowu kradzież roweru. P . Janowi Ka-

mińskiemu w Rokoczynie skradziono ze stodoły
rower, wartości 100 zł.

— Pożar w noc Sylwestrową. W nocy na'

Nowy Rok wybuchł pożar w stodole rolnika

Józefa Kurowskiego w Czarnym Lesie, powi(atu
starogardzkiego. Stodoła spaliła się doszczętnte
wraz z zbiorami. Szkody wynoszą około 3000

złotych. Przyczyna pożaru narazie nieznana.

Działalność Starogardzkiego Kluku Sportowego
J93Srulku*UJ

Starogard, (jw) W ub. niedzielę odbyło się
walne zebranie największej w naszem mieście

organizacji sportowej Starogardzkiego Klubu

Sportowego. Zebranie zagaił prezes p. dyr.
Mętkowski, poczem uczczono przez powstanie
pamięć zmarłej, zasłużonej członkini zarządu
śp. Kuczmińskiej, Protokół z ostatniego walne
go zebrania odczytał sekretarz p. Wiśniewski,
a następnie p. prezes zdał sprawozdanie z rocz
nej działalności. Sytuacja finansowa Klubu jest
lepsza od roku poprzedniego, pozostawia jednak
jeszcze dużo do życzenia. Działalność była bar
dzo ożywiona, względy oszczędnościowe jednak
że nie pozwoliły wyzyskać całego programu

pracy. Członków czynnych i płacących liczy
Klub obecnie 130. Ońólny dochód wynosił 2.311

zł 68 gr, rozchód 2.029.69 zł. Wszystkie po
szczególne sekcje Klubu pracowały bez deficytu
co prezes podkreśla z. uznaniem. Za zwerbo
wanie największej liczby członków otrzymali
nagrody pp.: Miszewski i Matjas, za najpilniej
sze uczęszczanie na zawody i treningi pp. Bor
kowska, Antoni Kaiser i Leon Małkowski.

Z działalności sekcji piłkarskiej zdał spra
wozdanie kierownik tejże, wicerrezes p. Danie-,

lewicz, Wczasieod14.4.do201235r.

rozegrano ogółem A7 mecze: 32 w Starogardzie,
10 zamiejscowo. W turnieju błyskawicznym w

Tczewie zdobył Klub p-ubar. 3 drużyny sekcii

na 41 rozegranych meczów, zwyciężyły w 26,

przegrały 11, zremisowały 4. Ogółem stosunek

bramek: 155:76 na korzyść klubu. Najwięcej
bramek w czasie sprawozdawczym strzelili,
gracze: Szarmach U 23, Sulewski I 16, Olejnik
14, Maniszy i Pajkowski po 13, Ruszkowski

i Szarmach I po 12, Derda i Szroder po 11.

Sekcja tennisowa rozegrała 4 mecze: 2 z

Starog. Klubem Tennisowym, 2 z K. T . ,,W isła'*

Tczew. 3 mecze przegrano, 1 zre-misowano.

Sekcja lekkoatletyczna brała udział w 6 za
wodach; uzyskała szereg sukcesów i znakomi
tych wyników.

Po udzieleniu zarządowi absolutorjum, przy
stąpiono do wyboru nowego zarządu. Ponownie

wybrani zostali pp.: prezes Mętkowski, wice
prezes Danielewicz i równocześnie kierownik

sekcji piłkarskiej, sekretarz Wiśniewski, skarb
nik Kleina, kierownik sekcji lekkoatletycznej
Kałduńs-ki. Poza tem do zarządu weszli pp,:

Biittner kierownik sekcji tennisowej, Adamski

referent prasowy, Ślusarek zast. sekr., Olejnik
zast. skarbnika, Brzeziński zast. kierownika sek
cji piłkarskiej, Ganasiński kier. sekcji bokser
skiej i Michna kier. se-kaji strzeleckiei. Komi
sję rewizyjną tworzą pp.: Małecki, Rocławski

i Wiśniewski Artur. Sąd honorowy pp.: dyr.
Pułkowski, red. Kuzior, mgr. Kwiatkowski, Kel-

las i Machaiewski. Dotychczasowemu kierow
nikowi sekcji tennisowej p. Wieckiemu, który
opuszcza Starogard, wręczono dyplom zasługi.

Po zakończeniu walnego zebrania odbyła się
uroczystość łamania opłatka.
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Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 1936 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Eugeniusza mecz.

Jutro: Emilj. p ., Telesfora.

Wschód słońca: godz. 8,10.
Zachód słońca: goclz. 15,59.

Stan pogody.
POGODA BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN.

Wczoraj niemal w całej Polsce padał
'deszcz. Temperatura wynosiła kilka stopni
ponad zero.

Dziś rano w Bydgoszczy pochmurno z

skłonnością do opadów.
Przewidywany przebieg pogody: Pogoda

o zachmurzeniu zmiennem, zprzelotnemi
gdzieniegdzie opadami. Jeszcze dość ciepło.
Umiarkowane wiatry południowo-zachod
nie i południowe. W górach — halny.
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DYŻURY APTEK
od2.I. - 5.I.1936r.:

Apteka Centralna.

Apteka pod Lwem.

6. I. 1936 r.t
Apteka Piastowska.

Apteka pod Złotym Orłem.

- Dyżury świąteczne lekarzy kolejowych
w Bydgoszczy:

Dnia 5.I.1936r., dr. Suwiński, ul.Ciesz
kowskiego 1, telef. 17-28.

Dnia6.I.1936r., dr. Mytkowski, ul. Pio
tra Skargi 12.

MUZEUM MIEJSKIE otwarte codziennie

od godz. 9 -oi do 20ej. Obecnie w Muzeum

wystawa .,Sztuka w hołdzie Marszalkowi

Józefowi Piłsudskiemu" oraz pamiątek oso
bistych po Marszalku, łaskawie użyczonych
przez panią Marszałkowa Aleksandrę Pił
sudską. t

- --

. -rT aa .........

KSIĘGARNIA BRACI BARAŃSKICH, u l
Gdańska 17, wypożycza wszystkie nowości
beletrystyczne na warunkach niezwykle
przystępnych. Olbrzymi wybór dziel najpo
czytniejszych autorów. Co tydzień dołącza
się kilkadziesiąt nowych powieści

jjLEKTUR", wypożyczalnia książek p r z y

ul. Gdańskiej 54, posiada największy wy
bór beletrystyki ostatniej doby. W y p o ż y c z a

książki również na prowincję.

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

W niedzielę teatr czynny będzie 2 razy:

o godz. 16-ej, Po cenach zniżonych, ,,DU-
BARRY", piękna operetka Millóckera, z p;
Gabrielli w roli tytułowej, wieczorem zaś

pierwsze powtórzenie rewji .sylwestrowej
p.n. TYLKO SIĘ NIE MARTWIĆ" , z u-

działem całego zespołu.
W poniedziałek, w święto Trzech Królt,

dane będą dwa przedstawienia: ogodz. 16,
pogodny i wesoły ,,BĘBEN", inkarnowany
przez uroczą OLĘOBARSKĄ,która wystąp:
na naszej scenie już po raz ostatni. Ceny
miejsc zniżone. Wieczorem nieodwołalnie

ostatnie przedstawienie prześlicznej operet
ki M. Krasznay-Krausza , , ŻÓŁTA LILJA",
w której rzetelny sukces artystyczny świę
ci ulubie'nica publiczności p.Marja Gabriel-

Ji, jako niedościgniona odtwórczyni tytuło
wej postaci.

W pctnvch próbach ,,WICEKIWACEK",
komedja Z. Przybylskiego, wreżyserji J.

Szyndlera,

JEDYNY WYSTĘP TEATRU ,,WESOŁA
BANDA" Z POZNANIA.

W7e wtorek, dnia 7bm. o .godz. 20-ej od
będzie się jedyny występ sympatycznego
teatru ,,WESOŁABANDA" z Poznania. We
seli bandyci przygotowali na swój jedyny
występ wspaniały program, obejmujący sze
reg przebojów, oraz nowości. W bogatym
programie ,,TA BANDA DOBRZEGRA", u-

dział Przyjmują wszyscy bandyci z Karo
lem Ilanuszem, Leną Nest.er, baletem Tacja-
nv Wysockiej.Stefanem Laskowskim.Euge
nia Borowska, Ireną Grossówną, Lipińską.
Perzanowska, Sudrówną. Więćhówną, Rem-

boszem i Kurylką na czele. Orkiestra pod
dyrekcja Z. Wieblera. Ceny miejsc operet
kowe. Bilety są już do nabycia w kasie te
atru.

Ba! w ambasadzie
poemat liryczno-satyryczny, którego autorem

je-'st Jan Tokarzewski-Karaszewicz. Do nabycia
w księgarni N. Gieryna, plac Teatralny. (56

l%ita anaargśeaesśei*

Właściwie możeta caia sprawa nawetnie

zasługuje na to, aby ja wyciągać poza co
dzienną rubrykę sportową. Ostatecznie dzie
jesię przecież tyle rzeczyważniejszych. Ale

jednak spróbujemy się zastanowić nad afe
rą, samą w sobie bardzo humorystyczną,
ale nasuwającą przytem poważniejsze my
śli. Mianowicie myśli otem, do czego pro
wadzi w sporcie zwyrodniała manja rekor
dów i mistrzostw. No i może nam to uzu
pełni jeszcze jednym rysem charakterysty
kę naszych słowiańskich braci — Czechów.

Chodzi o sprawę niejakiej Koubkovei,
która nagle stała się Pospolitym Koubkiem.

Każdy, kto interesował się sportem, spoty
kał się z nazwiskiem czeskiej mistrzyni
Koubkovej, która w biegach biła zagranicz
ne rywalki, a nawet m. in. naszą Walasie-

wiczównę i która ustanowiła też jakiś re
kord światowy.

. Koubkova triumfowała na boiskach euro
pejskich, Czesi dużo sobie po niej obiecy
wali na berlińskiej Olimpiadzie. Aż nagle
pod koniec ubiegłego roku wybuchł skan
dal. Już od dłuższego czasu przebąkiwa
no, że z tą kobiecością Koubkovej nie wszy
stko jest w porz'ądku. Ostatnio karna pra
sa czeską rozpoczęła systematyczną kam
panię, Przygotowującą świat do fantastycz
nej wiadomości, że Koubkova poczuła się

nagle mężczyzną. Wymyślono nawet pełną
sentymentu i łezki hi-storię, jak ta prze
miana — najpierw duchowa - się odbyła.
Więc opisuje jeden ze zdolniejszych dzien
nikarzy czeskich, że rzecz dokonała się w

kawiarni:

. W tej to właśnie kawiarniŻdena Koub-

kowa, przeglądając jakieś czasopisma ame
rykańskie, znalazła artykuł, w którym le
karz dowodził, że forsowne uprawianie
sportu powoduje u kobiet zanik duchowych
pierwiastków kobiecości, a także zewnę
trznie upodabnia sportsmenki do męż
czyzn.

Po chwili podszedłdo Koubkowej (ubra
na była w kostium ibluzkę zkrawacikiem)
kelner, pytając: - ,,Pan sobie życzy?" Zde-

na Kobkowa wstrząśnięta tym artykułem
i tytułowaniem ją ,,panem", ledwie po
wstrzymała Izy. Gdyprzy płaceniu rachun
ku kelner po raz drugi odezwał się do niej
por ,,pan", odezwała się w sportsmencę
kobieta.(!)Wybuchnęła płaczem,postanawia
jąc jednocześnie, że skoro jei przeznacze
niem jest być mężczyzną, to nim zostanie.

Na drugi dzień udała się do lekarza i po
naradzie postanowiono operację i zmianę
płci.

Dziś Koubkowa jest już Koubkiem i po
dobno w niedługim czasie staje nawet do

poboru wojskowego.
Prasa czeska, pisząc o tem, robi dobrą

minę do złej gry, a świat udaje, że w tę ca

łą mistyfikację wierzy. Poprostu między'*
narodowi działacze sportowi nie chcą się
dziś przyznać, że dali się tak głupio wypro
wadzić w pole.

Bonaprawdę tocałasprawajestautO
prostsza, a dla jei wytłumaczenia nie trze
ba się wcale powoływać na żadne Meudan

ani tajemnicze operacje:
Czesi, zazdroszcząc innym narodom suk-*

cesów w lekkiejatletyce kobiecej, a nie ma-i

jąc wśród swoich zawodniczek wartościo
wych talentów, z właściwym sobie sprytem
wykombinowali sobie ,,fekordzistkę". Jakie
goś Zdenka Koubka przebrali w suknie ko
biece i kazali mu ,,zwyciężać". Jak teraz

Koubkowa zamieniła się w Koubka, tak

przed paroma laty młody Koubek został

Koubkową. Obecnie kalkulacja zawiodła:

prawo natury okazało się silniejsze niż ,,pa
triotyczne" m achlojki. I dlatego ^skandal

trzeba było tuszować opowieściami o ,,wy
bryku natury".

Opowiedzieliśmy tę pouczająca historię
ku przestrzeżeniu naiwnych i dla stwier
dzenia, że w sporcie zawodniczym źle się
dzieje. A do ,,cenzurki", która przy okazji
wystawiona została Czechom, komentarzy
dodawać nie trzeba.

Przy otyłości naturalna woda g'orzka
Franciszka-Józefa pobudza przemianę
ma-terji w crg'ainizmie ł wpływa na wy-
smukłość kształtów. Zalecana p. lekarza.

PudW
HkODZI,KOI

SUWA ZAOGNIENIA
U DZIECI

Pokłosie obchodów gwiazdkowych

W Drużynach Ratowniczych
Czerwonego Krzyża.

(ak). Niezwykle miły nastrój panował pod
czas wielkiego obchodu gwiazdkowego bydgo
skiej rodziny czerwonokrzyskiej. W Nowy Rok

urządzono w wielkiej sali Strzelnicy starannie'

przygotowany przez zarząd obchód gwiazdko
wy, na który przybyło zgórą 300 członków dru
żyn ratowniczych. Wszyscy zajęli miejsca przy

stolach zastawionych słodyczami. Stawiły się
niemalwkomplecie panie z zarządu P. C. K .,

a poza tem obecni byli ks. kanonik Schulz, p.

dyr. Matuszewski oraz przedstawiciel redakcji
,,Dziennika Bydgoskiego".

Pięknie odegraną przez własną orkiestrę,
złożoną z członków drużyn ratowniczych,' ko-

lendą Cicha noc" rozpoczęto obchód, poczem

przemówiła do zebranych w cie'płych słowach

prezeska pani dr. Sżubertowa, wskazu'jąc na

ijiiłość do ludzi, która jest motorem działania

i podstawową ideą Czerwonego Krzyża oraz

wszelkich jego poczynań. W tym samym duchu

wygłosił okolicznościowe przemówienie ks. ka
nonik Schulz, zapoczątkowując wspólne dziele
nie się opłatkiem.

Na dalszą część bogatego programu obchodu

złożyły się deklamacje -poszczególnych człon,
ków, dowcipny monolog, występy orkiestry o-

raz wspólny śpiew kolend. Oczywiście zjawił
się gw,azdor z licznemi podarkami. Tak jak
wszelkie imprezy czerwonokrzyskie, również
i obchód gwiazdkowy dla drużyn ratowniczych
miłe i niezatarte wywarł wrażenie na uczestni
kach.

Wśród pracowników kupieckich.
Wspólny tradycyjny obchód gwiazdkowy u-

rządzili Związek Pracowników Kupieckich wraz

z sekcjami uczniów i uczennic handlowych w

Domu Czeladzi. Prezes Kędziora zagaił w ser
decznych słowach uroczysty obchód. Poza

członkami zjawili się p. dyr. Goździewicz, prof,
Pszczółkowski oraz przedstawiciele Chrześci
jańskiej Ligi Pracy p. Widźgowski i profesor
Bruckner.

Po odśpiewaniu kolendy ,,W żłobie leży” ,

okolicznościowe przemówienie wygłosił ks. ka
pelan Świadek, zapoczątkowując wspólne dzie
lenie się opłatkiem. Wiązankę kolend odegrali
pięknie na skrzypcach przy akompaniamencie
fortepianu utalentowani bracia Nowiccy. Wy .

głoszono także cały szereg nastrojowych de-.

klamacyj. Po wzajemnem obdarowaniu się, za
kończono obchód kolendą, poczem odbyła się
miła zabawa taneczna.

Gwiazdka Tow. śpiewu ,,Harmonja".
Znane i popularne z tegorocznych sukcesów

Tow. śpiewu ,,Harmonja" urządziło w Nowy
Rok obchód gwiazdkowy. Po odśpiewaniu ko
lendy przemówił do licznie zebranych gości
i członków prezes p. Faleńczyk, który zazna
czył, że żadna nić nie zdoła wszystkich tak po(
łączyć,;, jak właśnie ,,Gwiazdka", Na.;program
obchodu złożyły się sola śpiewu, skrzypiec, de
klamacje itd. Na specjalne wyróżnienie zasłu
guje duet sióstr Mroczyńsk.ich oraz, kwintet mę.

ski druhów Szalajdy, Saganowskiego, Nowic
kiego, Kuleckiego i Szumińskiego, który wyko
nał udatnie i harmonijnie kilka starych koleni

Najweselszą częścią programu byl gwiazdor.
Obdarzył on wszystkich nietylko paczkami, ale

i porcją... batów. Na zakończenie odśpiewano
wspólnie jeszcze jedną, kolendę, poczem wszy
scy, jak przypadło na rozśpiewaną brać śpie
waczą, udali się w harmonijnym nastroju do

swych domów,

W Cechu Szewsko-Choiewkarskim.
W ubiegły poniedziałek dzięki staraniom za

rządu Cechu Szewsko.Cholewkarskiego odbył
się tradycyjny obchód gwiazdkowy w salj. Re
sursy Kupieckiej. Przy pięknie zastawionych
stołach rozpoczęto uroczystość współnem od
śpiewaniem kolendy, poczem starszy cechu p.

Borucki powitał wszystkich przybyłych człon
ków z rodzinami, przedstawicieli branży skór
nej oraz ks. Wierzchowieckiego z parafji farnej.
Po przemówieniu, duszpasterz rozpoczął kolej
ńo łamać się opłatkiem z wszystkimi, nie po
mijając dzieci. Po odśpiewaniu kilku kolend

przy dźwiękach orkiestry, zakończono oficjaln-ą
część obchodu.

Ohchód gwiazdkowy RodzinyKolejowei
Obchód gwiazdkowy Rodziny Kolejowej dla

miejscowych członków R. K . odbył się 29-go
grudnia W świetlicy 62 p. p . Obchód ten bez*

względnie zaliczyć należy do największych ob*

chodów gwiazdkowych na terenie Bydgoszczy
w bieżącym roku.

Na wstępie prezes zarządu okręgu R, Ki

mgr. Batycki powitał w serdecznych słowach'

licznie przybyłych gości, którzy do ostatniego(
miejsca wypełnili olbrzymią salę świetlicową?
Ks. major Szacki, proboszcz parafji garnizono
wej, wygłosił piękne przemówienie okoliczno
ściowe. Dzieci z przedszkola Rodziny Kolejo
wej wystąpiły z kilkoma miłemi deklamacjami
Szereg kolend odegrała orkiestra K, P. W .

W tym czasie podzielono się opłatkiem. Ol
brzymia choinka, pięknie oświetlona, przyczy
niała się również do wytworzenia ogólnego mi
łego i podniosłego nastroju. Tradycyjny ,,gwiaz
dor" obdarzy! około 800 dzieci słodyczami.

Dzięki staraniom zawsze czynnej i ofiarnej)
sekcji pań, przez cały czas trwania obchodu był
czynny bufet, obficie zaopatrzony, gdzie za mi
nimalną opłatą wydawano' kawę, ciastka, ka
napki itd.

Zarząd okręgu Rodziny Kolejowej skład-a na

tej drodze serdeczne podziękowanie organiza,
torom dorocznego obchodu gwiazdkowego, w

szczególności p. plfc, ,dypl. Powierzy, dowód
cy62p.p. za bezinteresowne oddanie sali

świetlicowej i ks. proboszczowi Szackiemu za

wygłoszenie przemówienia.

Hotel .,SAV0Y" w Łodzi
Poleca się wszystkim Bydgoszczanom, przybywającym
do Łodzi, pierwszorzędny hotel ,.Sawoy*'. Komfort,
bieżącą woda ciepła i zimna, łe'efony, centralne ogrze
wanie, garaż i t o. (5168J Niskie ceny

współwłaściciel Hotelu MPod Orłem "

w Bydgoszczy

Polski Biały Krzyż zaprasza na czara*

kawę artystyczną, która odbędzie się dnia 5-gOi
stycznia w sal'onach Klubu Polskiego. Moc

niespodzianek. Wstęp za zaproszeniami. (llfii

Nowość: obchody gwiazdkowe stronnictwa Ob. D.
W DwcflgOSZCZW.

Praaa organizacyjna' w poszczególnych ko
łach Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej
Demokracji na tercni^ miasta Bydgoszczy ruszy
ła z miejsca. Zwłaszcza koła na przedmieściach
wykazały pomysłowość w skupianiu swoich

zwolenników, urządzając obchody gwiazdkowe
dla swoich członków i ich rodzin.

Dnia 29 grudnia odbył się pierwszy taki ob
chód w sali p. Wincentego Kujawskiego przy.

ulicy Fordońskiej — zorganizowany przez za
rząd koła Wielkie Bartodzieje, Po zagajeniu
uroczystości przez prezesa koła p. Świerkow-
skiego, wygłosił wzniosie przemówienie prezes

okręgu bydgoskiego Chadecji p. radca Beyer,
nawołując do ,,apostolstwa czynu" mającego
się objawiać przedewszystkiem w miłości bliź
niego! Aktem wzruszającym było drielenie się
opłatkiem i wzajemne składanie życzeń — akt

ten zapoczątkował przewielebny ksiądz Świa
dek, życząc członkom stronnictwa i ich rodzi
nom błogosławieństwa Bożego. Po odśpiewa,
niu kolend staropolskich, dziatwa w liczbie 16

popisywała się deklamacją; reżyserem pięknej
imprezy był p. Grzymowicz, emeryt kolejowy.
Niebawem zjawił się gwiazdor i przyniósł 80

oaczck żywnościowych (kołacz, kiełbasa itd.) .

Przemawiali jeszcze — w imieniu Związku Ro
botników Katolickich p. Jan Cywiński, radny
miejski z tutejszego obwodu p. Stanisławski
i przedstawiciel ,,Dziennika Bydgoskiego" red.

Nowakowski, życząc zebranym ,,Dosiego Roku!'',

W dniu 1 stycznia odbyła się uroczystość
gwiazdkowa w kole ,,Bmla,wkx", zorganizowana

przez zarząd z p. M rełą .na czele. Salka p.

Mittelstaedta i przyległa świetlica strzelecka

nie mogły pomieścić wszyaikich, którzy na

,,chadecki" obchód gw'iazdkowy przybyli.Ksiądz
proboszcz dr. Moska miał swój piękny dzień ~~

zachęcał on zebranych do umiłowa'nia idei

chrześdjańsko-demokratycznej, która narodziła

się wśród maluczkich przy żłóbku Betlejemskim.
Nietylko mężowie, ale też ich żony winny re
gularnie uczęszczać na zebrania koła Ch. D .

'7 ierzymy, że apel czcigodnego przeora księży
misjonarzy nie przebrzmi bez echa. Po przemó
wieniach radcy magistratu p. Beyera i prezesa

robotników p. Jana Cywińskiego wysłuchano
kolend i wierszyków. Przy żarzącej się sztącz-
nemi i żywąsni ogniami choince mile upłynął
wieczór, urozmaicony pod koniec ,,wesołą no
winą" red. Nowakowskiego o naszej polityce.
Pewien Anglik, przyjaciel Polski, trafnie okre
ślił politykę m. Becka: Nie wkładaj matko, ja,
jek do jednego koszyka, bo jak je rozbijesz —

uie będziesz miała żadnego...
Uczestnikami pięknej uroczystości chadec

kiej na Bielawkach byli również panowie radni

miejscy Kozłowicz, Wencel i Stanisławski,
tudzież radca Kaszubowski z kola ,,Śródmie
ście" i prezesowie innych kól miejscowej Cha
decji.

Noworoczna pożywka.
Gdy nowego roku

dni nowe zajaśnieja ~

ludzie się pożywiają
iekkostrawną nadzieją.

To już stary obyczaj,
to odwieczne już dzieją,
żo ludzie zawsze mieii

i miećbędą nadzieję

Włosi myślą, że czarnych
na bagnety nadzieją —

Abisynią - się łudzi

na zwycięstwo nadzieją.

Szary człowiek przypuszcza

że ciężary zelżeją,
a rząd mniema, że chyba
podatki nie zmaleją.

To jedno się sprawdzj pewnie,
to los wypełni starannie,
że ,,nadzieja'* się trafi

w tyni roku niejednej pannie...
Koleft,



niedziela,
dnia 5 stycznia 1936 r. DZIENNIK BYDGOSKI Rok XXX. Nr. i.

Piętnasta strona.

Wuutfadzkólęctem(uMUM4Uu\l%
Wynurzenia starego bywalca na temat sezonu zabawy i szaleństw.

W noc sylwestrową — jak wiadomo —

rozpoczął się karnawał. W Bydgoszczy od
było się na tę uroczystość kilka zabaw i ba
lów% a wiele jeszcze tego rodzaju tańczących
imprez odbędzie się w najbliższym czasie.

W oknach firm manufakturowych poja
w'iły ię smokingi, w składach papieru wy
stawiono na pokaz serpentyny, fryzjerzy o-

strzą brzytwy, fryzjerki grzeją karbówki,
krawcowe zażywają obficie krople walerja-
nowe na myśl o przybyciu klientek, a na
wet lombard miejski zanotował wykupienie
kilku fraków i smokingów. Słowem — kar
nawał w całej'pełni.'

Nic więc dziwnego, że wczoraj zawołał

mnie naczelny redaktor do swego gabinetu
i rozkazał:

— Na niedzielę niech pan przygotuje coś

0 karnawale. Wydajemy zwiększony numer

na dwa dniświąt, więc niech to będzie coś

tip-top...
— Napisać o zabaw'ach?...
— Nie, bo to nie może być nic nudnego.
— A więc co?
— Niech pan zrobi wywiad z księciem

Karnawału.

I pan szef spojrzał na zegarek — na

znak, że rozmowa skończona.

'

Przypadkowe spotkanie.
Po tej rozmowie znalazłem się w kłopo

cie. Na szczęście, z pomocą przyszedł mi

ślepy przypadek, który zawsze lepiej widzi

od człowieka. Było wię tak: na ostatniej za
bawie BTW. zgubiłem-., (nie serce, albo
wiem takowe już dawno...), zgubiłem łańcu
szek od zegarka. Poszedłem tedy do Resursy
Kupieckiej i znalazłem... (nie łańcuszek, na-

razie) iznalazłem się na sali, pełnej wspom
nień sylwestrowych w postaci w'ypróżnio
nych butelek, korków od nich i od bucików

damskich, jakąś chusteczkę, dwa kłębkiwa
ty(!), oraz fury serpentyn.

W pobliżu pianina kłębowisko serpentyn
było wyjątkowo duże. Zanużyłem rękę w to

gniazdo kolorowych wężów i o, dziwo! Coś

głucho jękło, coś sapnęło niesamowicie, jak
duch w powieści ,,Handlarze tajemnic" i z

pod stosu serpentyn podniósł się zmizernia-

ły, zblazowany staruszek w poplamionym
fraku.

— Co pan tu robi? — zapytałem odru
chowo, chociaż w'yraźnie w'idziałem, że spał,
1porwałem się, by biec po p. Sentkowskie-

go, właściciela Resursy.
— Niech pan nie biegnie Po policję —

wyjąkał starzec — bo mnie stąd wyrzucą,
a muszę się przecież gdzieś przespać.

— Czy pan niema domu?
— Moim domem są sale balowe. Pan po

zwoli, te się przedstaw'ię — jestem Książę
Karnawał!

— Wasza Książęca Mość... zabełkotałern
— proszę o wybaczenie...

— Nic nie szkodzi. Tylko niech pan ni
komu nie mówi-o spotkaniu ze mną.

— Nie będę mówił, przyrzekam.
I dotrzymałem słowa — nie mówiłem —

napisałem.

Zwierzenia książęce.
— No, i jakże się w tym roku powodzi

Waszej Książęcej Mości? — zapytałem.
Książe załamał ręce, jak kupiec wobec

akwizytora ogłoszeniowego.
— W moim interesie, szanow'ny panie,

daje sie odczuwać brak klienteli. Ach, by
w'ały czasy, gdy jeszcze byłem młody, jakieś
50lattemu, jakieś pare wieków dawniej —

ludziska wtedy się bawili. Ale dziś?

Owszem, przychodzą jeszcze na zabaw'y, po
piją się nawet czystą, potańczą bez werwy,

poflirtują bez przekonania i udają, że się
bawili. Temperament w narodzie zamiera...

Św'iat się starzeje, skoro ja się starzeję...
— Dlaczego książę ma taką dziwną na

zw'ę?
— Nazywam się Karnawał ze względu

na następstwa, które sprowadzam n(a męż
czyzn. Bo wydatki na toalety, ożenki, awan
tury domowe i przyprawianie rogów — to

czy to nie jestkar nawał dla picibrzyd
kiej? Ale i w tej branży też w'iele się zmie
niło. Toalety Potrzebują panie przez cały
rok — zaw'sze mają pretekst— awantury i

przyprawianie rogówteż się odbywa bez mo
jej pomocy. A co do ożenków - to nawet

ja niewiele pomagam, bo ich liczba stale

maleje. Dawniej, mójpanie, wszystkie pan
ny na wydaniu chodziły na bale w poszuki
waniu mężów. Wiele było z tego uciechy i

dochodu. A teraz — teraz panny nie potrze
bująjuż okazji karnawałow'ej do obnażania

się — czynią to przy każdej okazji.
— Pan jest cynikiem, mości książę...
— Hm... tylko doświadczonym człowie

kiem. Mało to człowiek w życiu widział? A

że jestem wszędzie, gdzie się bawią, więc
mogę pana zapewnić, że bale są najlepszą
szkołą obłudy...

— Tak, tak. I dlatego ludzie nie chodzą
Obłudy mają dosyć w sprawozdaniach zpo
siedzeń Ligi Narodów...

— Słusznie, a poza tem karnawał obec
nie odbywa się cały rok. Post czy adwent —

ludzie tańczą na dancingach, co pono wy
pada i taniej i przyjemniej.

Horoskopy karnawałowe...
— Zatem Książę uważa, że obecny kar

nawał nie zapowiada się nadzwyczajnie?...
— Karnawał 1936stoipod znakiem sodo-

W'ei wody.

— Czy będą dalsze okrojenia?
i— Czego — sukienek? Owszem będą. Od

góry. Zauważyłem bowiem, żeim więcejpa
nie ^przedłużają suknie ku dołowi, tem

mniej z nich śladów pozostaje u góry.
— Jakieby Książę pan proponował ino-

wacje, by ożywić sezon?
— Udzieliłbym następujących rad orga

nizatorom imprez karnawałowych:
1. Lepiej wynająć mniejszą salę, niż

większą.

2.Urządzać imprezy maskowe, by ludzie

mogli przychodzić w naturalnych ubiorach.

3. Nie pobierać opłat wstępu, a pieniądze
wyduszać w inny sposób, naprzykład przez

bufety, garderobę, prezenty przy polonezie
etc.

4.Urządzać imprezy oryginalne, naprzy
kład bal dziadów, bal kościotrupów lub u-

rzędników, bal wisielców, bal zadowolonych
z amnestji,balprzeciwników radja itp.

5. Kto nie chce dołożyć — niech lepiej
nie urządza balu.

kobiety na balu*
— Czy Wasz-a Książęca Mość zechciałby

m i powiedzieć, ile Bydgoszczanek wyjdzie
w tym roku zamąż w karnawale?

— Nie wiem, bo nie znam tak dokładnie

sytuacji finansowej poszczególnych preten
dentek do tronu domowego. Musi pan bo
wiem wiedzieć, że największą, urodą kobiety
jest posag. Na pewnym balu, naprzykład.
niebywałe powodzenie miała pewna dość

brzydka i niezdarna pannica, która przyszła
ze swym kuzynem. Spryciarz — kuzyn,
chcąc się swobodnie zabawić, rozpuści!
wśród znajomych pogłoskę, że kuzynka ma

100tys. zł. posagu. Miała dziewczyna powo
dzenie niebywałe, chociaż - jak się okaza
ło — była tylko skromną stenotypistką.

— O widzę, że książę zna anegdoty...
— Bo ia słyszę wszystko, co się dzieje

na balach. Wiem nawet, jaki panu zdarzył
się wypadek...

— No?...
— Flirtowałpanna zabójzpewną rozkosz

ną panienką w seledynowej sukience. Co

tam pan jej nabujał —-to już pańska spra
wa. Grunt, że sympatja powstała ognista.
Na następnym balu spotyka pan znowu tę

seledynową sukienką. Pędzi pan do niej, u-

roczyście wita, a ona robi zdumione oczy.

,,Przecież pana wcale nie znam". A gdvpan
jejprzypomniał wspólną scene, nazwala pa
na bałwanem.

— Racja — lecz dlaczego?
— Bo to była siostra pańskiej sympatji.

Mająjedną suknie balową, więc chodzą na

zmianę...

Haskie zabawy. ,

-— Ochrypłem już od gadania zpanem —

rzekł książę - gdyby tak czem gardło od
świeżyć..

Przeszukaliśmy więc sale i bufet w na
dziei znalezienia jakiejś niedokończonej bu
telki. Aliści znaleźliśmy trzy pudemiczki,
dwa ołówkido usti pugilares (w nim dwa

blankiety wekslowe i upomnienie od kraw
ca), ale w żadnej z licznych butelek nie by
ło na dnie ani kropelki.

— Nic dziwnego — rzeki książę — gdy
się mężczyźni bawią, to już lubią sączyć.
Męska zabawa — to wódka, czasem bijaty
ka, intrygi i plotki...

99?

— Mężczyźni też plotkują, niech pan nie

myśli. A do tańca to śa lenie skończone.

Lepieiby było, gdyby panie prosiły panów
do tańca...

— Miałby mistrz Kochański ztego pocie
chę,bo wielu by się musiało nagwałt uczyć
tańca.

— A propos tańca - smuci mnie, że nie

wymyślono jakiejś nowejkarjoki. Wprowa
dziłoby to pewne ożywienie na balach. Ja

proponuję taniec semicki.

— Dlaczego semicki?
— Bo to aktualne na temat obcięć i Abi-

syńczyków.
— A czy wojna wlośko-abisyńska wpły

nie na karnawał? — zapytałem.
— Wojna włosko-abisyńska... Książ? zie

wnął potężnie na dźwięk tych słów i Przy
pomniawszy sobie sprawozdanie bojowe z

czerwonej prasy, runą! na stos serpentyn i

zasnął błogo.
Umieściłem nad nim kartkę z napisem:

,,Lepiei go nie budzić!!!

Cóż, kiedy licho nie śpi...
Xolec.

Czerwone nzwyciestwo”
przy wyborach wydziału robotniczego na tramwajach bydgoskich.

Socjaliści w Bydgoszczy po całym mie
siącu gorącej Propagandy, prowadzonej
ustnie i przy pomocy ulotek, zainkasowali

ostatnio pierwsze owoce swego ,.zwycięskie
go" pochodu, który — jak twierdził ..Robot-

nik" - zdobyłwszystkich bez wyjątku pra
cowników miejskich. Według twierdzenia

organu socjalistów, innym związkom a

szczególnie Ch. Z .Z . nie Pozostał w Elektro
wni i Tramwajach ani jeden członek.

Tymczasem tak się złożyło, że życie dało

socjalistom możność udowodnienia swego

,,zwycięśtwa". W Tramwajach rozpisano
wybory do nowego Wydziału Robotniczego.
Socjaliści od razu zaczęli zabiegać o to, aby
oddzielono ruch od warsztatów i wybrano
dwa wydziały po 3 członków każdy. Chcie
li oni w ten sposób Przy wyborach propor
cjonalnych wyzyskać swa przewagę w ru
chu i zagarnąć wszystkie mandaty. Chrze
ścijańskie Zjednoczenie Zawodowe stanęło
na stanowisku niepodzielności warsztatu

pracy i zażądało rozpisania wyboru wydzia
łu robotniczego dla całego przedsiębiorstwa
,,Tramwaje Bydgoskie". Wobec tego, że

przepisy prawa pozwalały tylko na takie

ujęcie sprawy, punkt widzenia Ch. Z . Z.

został przez dyrekcję przedsiębiorstwa przy
jęty.

WwyborachCli.Z.Z., które stało się
rzekomo ,,wodzem bez armji" i z którego
w przedsiębiorstwach m iejskich rzekomo

,,zwycięstwo" socjalistów nie pozostawiło

śladu (tak twierdził ,,Robotnik"), otrzymało
48 głosów (5 więcej, niż w odnośnem przed
siębiorstwie ma członków) i zdobyło w ten

sposób mimo silnego oPoru socjalistów, po
sługujących się w agitacji oszczerstwami,
swójmandat. Czerwoni członkowie wydzia
łu próbują oczywiście odsunąć przedstawi
ciela Ch.Z.Z. różnemi sztuczkami od u-

działu w konferencjach z dyrekcją Przedsię
biorstwa, ale że to im się nie uda, to jest
absolutnie pewne.

Tak wygląda reklamowane przez ,,Robot
nik" ,,zwycięstwo" socjalistów. Na oszczer
stwa pod adresem kierownika Ch.Z .Z .tu

reagować nie będziemy, gdyż sprawa ta

znajdzie się przed obliczem sądu, gdzie re
dakcja ,,Robotnika" będzie musiała udowod
nić postawione przez siebie zarzuty. O tem

więc później.
Akcja socjalistów na gruncie bydgoskim

na razie nie warto się zajmować, gdyż,,zwy
cięskiPochód"już zostałzatamowanyi człon
kowie klasowych związków — o tem jeste
śmy głęboko przekonani — przekonają się
niebawem, że ,,czerwona krowa, która naj
więcej ryczy, najmniej mleka daje".

Kupająs u żyda, sprzedajesz siebie.

Kapuj więc tylko u chrześcijan, którzy
w nagrodę za to udzielą ci bonów raba
towych Chrześcijańskiej Ligi Pracy.

P,lider dla dzieci, do ciafa i dó nóg

Konfiskata.
StarostaGrodzkiBydgoski zajął większą

część nakładu wczorajszego wydania ,,Dzien
nika Bydgoskiego" na podstawie postano
wień prawa prasowego oraz paragrafu 153

kodeksu postępowania karnego za artykuł
na stronie pierwszej pod tytułem : ,,W oje
woda pomorski nic jeszcze nie wie o zmia
nach w Polsce" od początku do słów ,,woje
wodapomorskip.Kirtiklis" i od słów,,ch'wy
tamysięzagłowę"do końca artykułu.

Ano... chwytamy się za głowę.

Ś. p. ZMgniew Taszarek.

W noworocznym numerze donosiliśmy o

tragicznym wypadku zatonięcia chłopca i

jego matki na jeziorze Czachowskiem. Ofia
rą wypadku padł ś. p . Zbigniew Taszarek,
który uczęszczał do szkoły Powszechnej im.

Leszczyńskiego w Bydgoszczy i mieszkał tu

u p. Błaszczyka przy ul. Niegolewskich 5.

Utonął on podczas śiizgania się na jeziorze
wraz z matką, która usiłowała go ratować.

— Prawosławne nabożeństwo w g a r n i z o 
nowej prawosławnej cerkwi Przy ul. 3Ma
ja w dzień Bogojawlenja, odbędzie się w

poniedziałek, 6 bm. o godz. 9.30 rano. Msza

św.. przy końcu której chrzestny pochód na

Jordan dla Wodoświęcenia, a w niedzielę,
5bm. o godz. 17 w cerkwi św. Mikołaja
przy ul. Marsz. Focha 32 odbędzie się Wsie-

noszeznaja. Zarząd.
— Istniejące przy pryw. 6-kl. szkole powsz.

sw. Kazimierza (Cies-zkowskiego 3) wzorowe

przedszkole z używaniem konw, francuskiej,
m.eści się od 1 stycznia w nowyrn powię-kszo
nym lokalu. Kierownictwo dokłada wszelkich

starań, aby przedszkole postawić na wysokim
pcziomie. Opieka fachowa i b. staranna. Na

kilka wolnych miejsc przyjmuje się zapisy od

15-16. Tel. 1203.

— Zamiast życzeń noworocznych n a

kuchnię dla ubogich miasta Bydgoszczy zł

5,— składa p. M . Lakncr, Apteka Central
na.

— Rosyjska ,,choinka" dla dzieci i do
rosłych odbędzie się w niedzielę, 5 bm. od

godziny 4 po południu począw'szy w Kasy
nie przy ul. Gdańskiej.

— Obchód gwiazdkowy kupców podróżu
jącychdziś w sobotę. 4 bm. o godz. 18 w Re
sursie Kupieckiej.

— Na odnowienie kościółka w Siemiecz-
n*.. Tow. śpiewu pod wezwaniem św. Ce-

cylji przy kościółku w Siernieczku urządza
wieczorek, połączony z przedstawieniem a-

matorskiem p.t . ,,Dla świętej ziemi" w nie
dzielę.dnia 5bm. o godz. 18w sali p.Ka-
dowowej w Brdyujściu. Czysty zysk prze
znacza się na odnowienie kościółka.

— Wieczorek taneczny Francuskich Kursów

Rządowych i Związku Pań Domu odbędzie się
5 stycznia w Klubie Techników (ul. Cieszkow
skiego 4), na który swych czionków i sympaty
ków uprzejmie zaprasza komitet. Początek o

godz. 19. (9Q

Zezem.

Wywiad z jednym takim , co to

,,wawrzyn"za krasomówitwo otrzymał
Spotkałem go na ulicy.
Szedł dumnie wyprostowany jak II Duce.

Miał zresztą czego chadzać niczem paw: do
stał ,,wawrzyn" za krasomów stwo...

Taka ,,ryba" — ho ho! Trzeba z nim zrobić

wywiad.
— Przepraszam, czy mam zaszczyt z p.

Jęzoremnierusz?
— Uhm -

— Więc to Pan otrzymał w uznaniu od

Akademji Literatury ,,wawrzyn" za krasomów.

stwo.
— Acha, —

— Ach, jakże cieszymy się Mistrzu, że do
ceniono wreszcie Pańskie zasługi. Zdaje się,
że Pan w swej skromności nie lubi anj gratu-
lacyj, ani owacyj. Drogi panie Jęzoremnierusz,
skromność jest wielką cnotą, ale niechże naród

siędowie, po jakich szczeblach wiódł Pan swą

karjerę? Czemu zawdzięcza Pan swe wyróżnie

nie? Talentowi? A mozó pracy wytrwałej nad

sobą jak ten. Demostenes...
— Ho? -

— Sławny mówca w starej Grecji.
— Aha! —

— Więc ponawiam pytanie: cóż Ci drogę
różami usłało: talent li praca, drogi nasz Cyce
ronie?

— No! -

— Ale, co się Pan obraża? Nic złego nie

rzekłem, drogi panie Jęzoremnierusz. Cycero
to był sławny Rzymianin. Miał kilka świetnych
mów w senacie.

— Hm! -

— No, ale pytam: dzięki czemu doszedł Pan

do tej doskonałości krasomówczej?
— Co? -

— Dzięki pracy? -

— Ehe -

— No, ale pewno i talent wielką rolę ode.

grał.
— Uhm -

— Panie Jęzoremnierusz. Niechże Pan wre
szcie przemówi!

— Hę!
— No, Boże drogi! Nic Plan nie odpowiada.

Ból zębów? A może choroba jaka drogi Mi
strzunio?

— Ech! —

— Nastało przykre milczenie. Nagle laureat
P. A. L-a nie wytrzymał i wybuchnął:

— B..—b..— bo to, cholera, wziąć m—m—

m— może pa—nie! Jjjjjąkam się, a sp—sp—
spokoju mi nie dają, cholerrra!! —

_

— B—b—byyli mi winni pa—anie za pppalto,
pś—pś—psiakrew - k r—kr—krawiec j e - e

_

stem — cholera! .For-forsy nie m—m—mieli,
a ob—ob-bujali m—m—mnie jakimś ,,wa-w
w rzynem — te alor-demiki cholerrra, pś—
pś—p-sia... hołota!... Zaś stara w dodatku m—

m—m—mówiła pś—pś—psia... — ,,weź Antoś,
będziesz s—s—sławny... w ga—g a -ze t—t—t—

.

ach bedne stojało...
— Wzionem — cholerrra! Tera t - 1 —t—

taka poruta i ws—ws—ws—-wstydu tyla, pś—
pśia... Głupca ze—ze—ze mnie zzzrobili! -

P...p... p , .—pfuj! —

Pan Jęzoremnierusz splunął płaczliwie pod
siebie i pod obuchem swego ,.wawrzynu" po
wlókł się złamany n-a duchu i ciele

,,Taddy" N.
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Dziś w sobotę uroczysta prem
ier*! Największe Arcydzieło
Muzyczne Sezonu 1936. Operetka,
którą caiy świat śpiewa i tańczy.
Obraz tak piękny i wesoły, te

nie będzie nikogo, ktoby nie

zapomniał o kryzysie.

Reiyser: Georg Jrcoby.
Muzyka : Emeryt: Kalman. SSSoisas w jSffitffitjsSeaia sraSi'Skbsił aeacK-asfinsa

wrolachgłównycht PaulHórbiger, IdaWiist,

PaulKemp, IngęListii.

Kaskady śmiechu!

Przekomiczne sytuacje!
Upajająca muzyka!

Tryskająca hum. akcja!
Wiecznie młode melodje!

WaieJzidę. 5 bm. t foiz. 12 -łej
wpotadnie na ogólne życze
nie Szan. Publiczności,
wyświetlamy pa raz estatai

pięlrrfą komedję

Mm Feracziik

Największa świętość AbisymjL.
(Ciąg dalszy).

niu, św. Michała Archanioła z mieczem
oraz znowu k ilku świętych w jednej
grupie. Pośrodku znajduje się orygi
nalny, wysoki świecznik srebrny, wielo-

ramienny, z długiemi, wąskiemi, po
kracznie powyginanemi świecami.

Dziedzińce północne zabudowane są
bardzo ciekawemi objektami. Są tu m.

in. dwa niezmiernie stare kościółki: Ma-

rji Magdaleny i t. zw . mniejsza świąty
nia św. Syjonu. W tej ostatniej ma

się jakoby znajdować największa świę
tość Abisybji, jerozolimska Arka Przy
mierza, a w njej — Tablice Przykazań.
Piszę ,,jakoby" — raz dlatego, że wstęp
do tego kościółka jest najsurowiej
wzbroniony, a samą arkę wynosi się tyl
ko podczas największych uroczystości
kościelnych, przyczem stale zakryta
jest ona kosztownym brokatem, tak, żc
nie widziało jej oko zwykłego śmiertel
nika, powtórc zaś — gdyż jak Aksumici

twierdzą, że.Arka znajduje się w ich

mieście, tak mieszkańcy stolicy przysię
gają znowu, że jest ona stale w kościele
św. Jerzego w Addłs Abebie.

Przy tymże dziedzińcu wznosi się
dornek, pod którym pochowany ma być
jakoby Eccegh'e Teodor, jeden z n aj
słynniejszych przełożonych mnichów

abisyńskich, uważany za świętego. Na

piętrze jest tu salka, ozdobiona piękne-
mi, niezmiernie cennemi, staremi ma
lowidłami abisyńskiemi i wyłożona dy
wanami. Jedyny to raz, gdy w Abisynji
widziałem dywany!

Ogromne bogactwa spoczywają
w skarbcach świątyni.

A teraz skarbiec. Właściwie jest ich
dwa: główny, wielki i drugió- ~ m niejszy,
pomóeru'ezy. Zawierają one nieprzebra
ne bogactwa: w ielkie księgi religijne,
oprawne w artystyczne okładki ze skó
ry. Księgi te, pisane oczywiście staro-

kościelnym, m artwym dziś językiem
gheez, m ają po pięćset lat i więcej. Sza
ty kapłańskie z kosztownych m ateria
łów, bogato haftowane złotem i srebrem,
parasole hierarchiczne, różnobarwne i

wspaniale zdobione, tryptyki złote i sre
brne, będące prawdziwemi arcydziełami
żmudnej, artystycznej roboty z przed
wieków i wreszcie — największe bogac
two: korony procesyjne, oczywiście na
śladownictwo tjar rzymskich, jeśli cho
dzi o samą ideę, ale zupełnie odrębne w

wykonaniu i wkońcu krzyże, mnóstwo

krzyży w najróżniejszych formach i

wielkościach, od małych krzyżyków na

szyję, aż do istnych olbrzymów, noszo
nych w uroczystych procesjach. . Na
żadnem innem polu zamiłowanie i ta
lent Abisyńczyków do .kunsztownych
robót nie ujawniło się w takiej pełni,
jak właśnie w tych krzyżach. Są to

istne koronki, poematy z kruszcu, pom
niki cierpliwości i wytrwałości ludzkiej.
Trzeba pamiętać, że krzyż abisyński
jest całkiem inny niż krzyże pozostałych
wyznań chrześcijańskich i artysta może

wykonać go z w ielką dowolnością, m a
jąc dzięki temu szerokie pole popisu dla

swej inwencji twórczej. To też na ra
mionach tych krzyży i między ramio
nami mamy tu często cale sceny z Pi
sma św., wybudowane w sposób, budzący
szczery podziw.

Można sobie teraz wyobrazić, jak
piękna i barwną bywa procesją uroczy
sta na progach świątyni. Tło, stworzo
ne przez prastare mury kościelne, krzy
że i chorągwie, parasole różnobarwne i

korony procesyjne, wspaniałe szaty ka
płanów i djaków, uroczyste śpiewy,
dym kadzideł, dźwięk dzwoneczków

srebrnych i liturgicznych trąb, warcze
nie bębnów — wszystko to razem tworzy
jedyny w swoim rodzaju, niezapomnia
ny obraz.

Taką właśnie procesją uroczystą wi
tało duchowieństwo prastarego Aksumu

wkraczającego do miasta na czele

swych wojsk wodza włoskiego.
R.F.

0 drobne kredyty dla rzemiosła.
Warszawa. (Tel. wł.) . Na terenie sa

morządu rzemieślniczego rozważana jest
kwestja stworzenia instytucji kredyto
wej dla drobnego rzemiosła.

Sytuacja bowiem jest tego rodzaju,
że banki i instytucje finansowe nie u-

dziela.ją kredytu bezpośrednio z uwagi
na koszta i brak gwarancji terminowej
spłaty. Projektowana instytucja miała
by być czemś pośredniem między crga-

taizacją gospodarczą a charytatyw'ną.
Wysokość kredytu na jeden drobny

warsztat rzemieślniczy miałaby wynosić
od 25 do 200 zł. Spłata kredytu byłaby
dokonywana w ratach 2 tygodniowych
a w'ysokość raty wynosiłaby od 2 do 5 zł.

Podstawą do udzielenia kredytu było
by w'ykazanie się pożyczkobiorcy ko
niecznością spłacenia zobowiązania,
zw'iązanego z procesem produkcji, (r)

Co s it odwletze..

Rzeźnik:— Przyjdzie i na ciebie czas-

Bacznosć, pracownicy kupieccy!
W środę, dnia 8bm. o godz. 8 -ej wieczorem

odbędzie się roczne walne zebranie Związku
Pracowników Kupieckich' w Domu Czeladzi

przy ul. Zygmunta Augusta. Apeluj'emy do.

wszystkich pracownik'ów kupieckich, zatrudnio
nych w handlu i biurowości, aby na zebranie

to gremialnie przybyli. Prosimy o przybycie
szczególnie tych osób, które dawniej do tej or
ganizacji należały.

,,Zbawiciel świata” .

Przepiękna sztuka religijna na rzecz budowy
Domu Katolickiego - parefji św. Trójcy, zo
stanie odegrana w święto ,,Trzech Króli" w do
brze ogrzanej sali p. Kowalskiego, ul. Wrocław
ska 7.

Początek o godz. 7,30 wieczorem. Osobne

przedstawienie dla dzieci o godz. 4 po południu.

Podczas przerwy,występuje znakomity chór

chłopców pod bat. p . Rauera. Bilety w cenie

od 0,30 - 1,50 zł można już. uprzednio nabyć
u prezesa Komitetu p. B . Lisewskiego, ul. Św.
Trójcy 13, tel. 3794.

O gorące poparcie wzniosłego celu prosi

Komitet Budowy Domu Katolickiego
przy paralji św. Trójcy.

Pćć%cam eaĄóićniczittj',

Co usłyszymy dziś w godzinach popołudniowych
z Warszawy?

PONIEDZIAŁEK, 6 STYCZNIA.

WARSZAWA. 900: Audycja poranna. 10,30:
Transmisja uroczystego nabożeństwa z ka
tedry ormiańskiej we Lwowie. 12,03: Prze
gląd teatralny. 12,15: Poranek muzyczny.

13.00: Fragment słuchowiskowy Zofji Nał
kows-kiej p. t . ,,Dom kobiet". 14,00: ,,Dwie
opowieści" ze ,,Skalnego Podhala" K . Prze-

rwy-Tetmajera. 14,20: Muzyka salonowa.

15,00: Orkiestra Adama Stromberga i Wła
dysława Kaczyńskiego. 15,30: Słuchowisko

wiejskie p. t. ,,Hcca w Jaźwinach" Janusza

Stępowskiego. 16,00: Audycja kolendowia,
16,20: ,,Pasjans i robótki" . pogadanka.
16,35: Słuchowisko ,,Wielka stawka" (zWil
na). 17,05: Recital fortepianowy Ireny Ka
szowskiej. 17 .35: ,,Benedykt Dybowski" -

pogadanka. 17,45: Minuta poezji. 17,50:

iMuzyka taneczna. 18,35: ,,Szopka na Sta
rem Mieście" Or-Ota - słuchowisko dla

dzieci. 19.45: Wiadomości sportowe. 19,50:

Pogadanka aktualna. 20,00: Audycja żołnier
ska. 20,30: Dziennik wieczorny. 20,40:
Obrazki z Polski współczesnej. 20,45: Arje
i pieśni w wyk. Mieczysława Saleckiego.
21,15: Wieczór literacki poświęcony Ignace
mu Chodźce (z Wilna). .2145: Wiadomości

sportowe ze wszystkich rozgłośni. 22,00:
Koncert symfoniczny. 23,C5: Muzyka tan.

TORUŃ. 9,03: Muzyka (płyty) z Warszawy.
9,50: Utwory salonowe (płyty własne). 12,03:

Stowarzyszenie Dzieci Marli.
Zebranie miesięczne nie odbędzie się jak

mylnie podano 5 lecz 12 stycznia w kaplicy
św. Florjana o godz, 16-ej.

A więc, dziś u piekarzy!
Dziś, w sobotę, dnia 4 bm. odbędzie się w

salach Strzelnicy wielki bal maskowy Cechu

Piekarzy. Przygotowano moc atrakcyj i nie.

spodzianek, jakich oko ludzkie nie widziało

ani ucho nie słyszało. Dość powiedzieć, że na
grody będą bogate i miłe, a konkursy ciekawe

i wesołe. Skorzystajmy więc z dzisiejszej nocy,

tłumnie śpieszmy do Strzelnicy, aby wesoło za
bawić się u piekarzy. Początek o godz. 20.

Harcerze-akademicy zapraszają.
Tego jeszcze nie bylo. Jak się bawią

akademicy - wiemy, jak się bawią harce
rze - też wiemy, ale jak się bawią i jak
innych bawić potrafią harcerze-akademicy
dowiemy się w święto Trzech Króli. W po
niedziałek. 6 bm., o godz. 19 odbędzie się
pod protektoratem p. dyr. Wesolowicza w

auli Państw. Gimnazjum Humanistyczne
go przy ul. Grodzkiej zabawa Starszohar-

cerskiej Gromady Kruków przy Błękitnej
CzYyórce. Ta wyjątkowa zabawa najszczer
szej młodości ma dać fundusze na pracę

kulturalną na Polesiu, więc chyba zapro
szenia dwa razy powtarzać nłe trzeba.

Bydgoski przegląd teatralny. 14,20: Kon
cert życzeń. 18,45: Rozmowa ze słuchacza
mi. 18,55: Życie kulturalno-artyst. i nauk.

na Pomorzu. 19,00: Zapowiedź programu na

dzień następny. 19,10: Koncert reklamowy.
19,25: Wiadomości sport, z Pomorza. 19,35:
Polska muzyka skrzypcowa (płyty własne).
21,45: Wiadomości sportowe ze wszystkich
rozgłośni P. R . 23,05: Tańce i piosenki (pły
ty własne).

ZAGRANICA. 19,00: Hamburg. ,,Piękna Gala-

tea", komedja muz, Suppego. 20,00: Stock
holm. Potpourri operetkowe. Oslo, Recital

fort. 21,00: Radio Paris. Recital śpiewaczy.
Wiedeń. Godzina Ryszarda Wagnera. 22,00:

Budapeszt. Koncert orkiestrowy. Stockholm.

Muzyka lekka. Rzym. Rozmaitości i muz'y
ka tan. Luksemb-urg. ,,Maly książę", opera

kom. Lecoąa. 23,00; Koenigswusterhausen.
,,Prosimy do tańca". Monachjum. Muzyka
taneczna. Anglja (Nat. Progr.) . Muzyka ka
meralna, Kopenhaga. Muzyka taneczna,

24,00: Sztutgart. ,,Córka pułku", opera. Wie.

deń. Muzyka taneczna.

, W TOREK, 7 STYCZNIA.

WARSZAWA. 6,30: Audycja poranna. 12,03:
Dziennik południowy. 12.15: Koncert po
łudniowy. 13,25; Chwilka gospodarstwa do
mowego. 13,30: Z rynku pracy. 15,15: Wia
domości o eksporcie polskim. 15,30: Pio
senki i melodie. 16.00: Skrzynka P. K . O .

16-15: Koncert orkiestry reprezentacyjnej
36 p. p . pod dyr. por. A . Chrapczyńskiego.
16,45. Cala Polska śpiewa, 17,00: ,,P lyn.
r.y węgiel” - odczyt (z Wilna). 17,15: Kon-

Starosta Grodzki Bydgoski.
Nr. B . 8/638/35,

Omosttomski.
W związku zukazaniem się notatkiP-t.

,,Czy to Prawda?" w ,,Dzienniku Bydgo
skim17. dnia 13.12.1935 r. (Nr. 287) na Pod
stawie art. 11 ustawy prasowej zdnia 7,V.
1874 r. proszeni jesteśmy o zamieszczenie

następującego sprostowania:
Nieprawdąjest,żebudowa mostu na W i

śle w Toruniu została ukończona jeszcze
przed dwoma laty, -~ prawda natomiast

jest, żc została ona ukończona zaledwie
przedrokiem(uroczyste otwarcie mostu na
stąpiło w dniu 18.11.1934r.).

Nieprawdąjest, że do likwidacji budowy
mostu na Wiśle w Toruniu zostałpowołany
komitet likwidacyjny, - prawdą natomiast

jest, że sprawy bieżące i likwidacyjne prze
prowadza do końca komitetbudowy, które-:

go członkowie pełnią funkcje bezpłatnie.

Nieprawdąjest, że rzekomy komitet li-

kwidacyjny iuż dawno ,,zlikwidował" pozo-,

stały materiał wartości 300 tysięcy złotych,
prawda natomiast jest, że z pozostałego in
wentarza i materjału ogólnej wartości 300

tysięcy złotych komitet budowy tylkoczęść
sprzedał, uzyskaną ze sprzedaży kwotę za
pisał do ksiąg likwidacyjnych na dochócl,
a pozostałe maszyny i niektóre urządzenia
służą obecnie do budowy nowych mostów
na danych terenach.

Wdniu4bm.rsabal
Ogrodników do sal ,,Stara Bydgoszcz", uh

Grodzka. Kto pragnie zapomnieć o troskach

dnia, kto chce naprawdę wesoło i miło spę
dzić czas przy dźwiękach doborowej orkie
stry .,Pomarańczowych", niechaj zabierze r.

sobą zaproszenie i idzie na bal karnawalo-

wy Bydgoskiego Tow. Ogrodniczego. Zapra
szamy, bo wiemy, że na tym balu. goście
dobrze się zabawią. (15ł

ffflnĘgfelłBioj nasi

majtą^łoa.

Obniżać detektorowiczom
abonament.

W osianich dniach poruszy! ,,Dziennik*'
sprawę wygórowanego abonamentu radjo-
wego, za co z-asłużył sobie na szczególno
uznanie. Sądzę jednak, iż na tem nie mo
żna zaprzestać, lecz sprawę tę. tak ważną,
poruszyć szerzej. Mojem zdaniem, radjot
abonentów należałoby podzielić na dwie

grupy. Do pierwszej grupy zaliczyć wszy
stkie aparaty lampowe, do drugiej grupy

wszystkie aparaty kryształowe, bez wzmac
niaczy. Druga grupa radjoabonentów win
na płacić 50% normalnej opłaty radiowej. -

Uzasadniam to tem, że aparat kryszt-ałowy
daje odbiór tylko jednej najbliższej staćii
i audycji tej może słuchać tylko 1-2 oso
by. Właściciel apa-ratu lampowego ma do

dyspozycji cały świat, winien więc płacić
więcei od detektorowicza. 't'akie rozwiąza
nie sprawy przy równoczesnem obniżenm

normalnego abonamentu do 2 zł miesięcz
nie nie wyrządziłoby Polskiemu Radju
krzywdy, gdyż można śmiało przewidzieć,
iż nawet przy dzisiejszej biedzie liczba ra
djoabonentów powiększyłaby się wkrótce

o iOO%, a dla kraju miałoby to ogromno

Znaczenie.

cert. 17,50: Encyklopedia mówiona. 1800:

Koncert kamera'iiy . 18,30: ,,Robinsonada
morska". 18,55: Wiadomości rolnicze. 19,35:
Wiadomości sportowe. 19,50: Pogadanka
aktualna, 20,00: M onolog aktualny. 20,10;

,.Wesele miechowskie" - audycja regionalna.
20.45: Dziennik wieczorny. 20,55: Obrazki

z Polski współczesnej. 21,00: Koncert Sto
w'arzyszenia Miłośników Dawnej Muzyku
22,00: ,,Odgłosy Abisynii" (reportaż z orygi.
nainemi płytami abisyńskiemi). 22,30: Poga
danka dla lekarzy. 22,45: ,,Paster, Koch,
L'ster" - odczyt. 23,05: Muzyka taneczna,

TORUŃ. 6,50: Koncert poranny (p'yty własne).
7,50: Odczytanie programu na dzień bież*

755: Parę informacyj. 13,00: Muzyka wo
kalna (płyty własne). 13,35: Muzyka lekką
(płyty własne). 15,20: Przegląd giełdowy'.
18,30: ,,Morze w rozwoju pojęć społecznych**
(odczyt), 18,45: Tanga argentyńskie (płyty
własne). 19,00: Skrzynka rolnicza. 19,09:
Chwilka morsko-pomorska. 19,10: Zapowiedź
programu na dzień następny. 19,20: Koncert

reklamowy. 1935: Wiadomości sportowe z

Pomorza. 22,45: Chóry rewellersów (płyty
własne). 23,05: Tańce i piosenki (płyty
własne).

ZAGRANICA. 19,00: Lipsk. Muzyka popularna.
2000: Leningrad. Koncert symf. Ryga, Mu
zyka klasyczna. Frankfurt. ,,W olny strze
lec", opera Webera. Królewiec. Koncert

orkiestr. 21,00: Anglja (Reg. Progr.). Kon
cert symf. 2200: SŁockhoIia. Koncert ork.

23,00: Monachjum, ,,Gramy i śpiewamy".
Koenigswusterhausen. Muzyka kameralna.

Kopenhaga. Muzyka tan. 24,00; Frankfurt,
Koncert nocny.



niedziela,
dnia 5 stycznia 1938 t.

Kino MarysiEHka
Początek 5,15,7i9 w święta2,50

DZIENNIK BYDGOSKI
Wyświetla w dalszym cią
gu cieszącą się olbrzy-
miem powodzeniem pol
skąkomedję muzyczną p.t. Manewry Miłosne

Zdania tych, którzy
film widzieli są już
dostateczną reklamą M .

_______

Calca B^d^aszcze n a

BokIII. Kr.Ł
Sledmnasta strona.

Celem umożliwienia wszystkim obejrzenia tego
przepięknego filmu w niedz. i poniedz. Dyrekcja
urządza po 5 seansów. Bilety bezpi. od wtorku ważne!

monewrg"T(isi

Co kto zyskuje na nowej taryfie kolejowej?
Warszawa, 4. 1. (Teł. wł.). Pomimo

wielkich trudno-ści w przygotowaniu na

czas olbrzymiej ilości nowych biletów,
drukowanych, w nie-zwykłym pośpiechu
przez upadające pod nawałem pracy
drukarnie bileto-we kolei, nowa taryfa o-

sohowa weszła w życie w przyobiecanym
terminie, dnia 1 bm.

Reforma noworoczna kolejowej taryfy
osobowej jest ścisłem uzupełnieniem re
formy noworocznej 1934 r., która objęła
tylko odległe przewo-zy. Razem poziom
taryfy normalnej uległ obniżce o 25%
We wszystkich odległościach przewozu.

Jedną z głównych inowacyj, zaprowa
dzonych w no-wej taryfie kolejowej jest
skasowanie podziału taryf na normalne
i podmiejskie. W tein sposób usunięt-o
liczne kłopoty i trudności ruchowe, ta
borowe i przewozowe, z podziałem tym
Kwiązane. Ponadto p-rzyjęcie poziomu

taryf podmiejskich, jako nowego- pozio
m u ta ryfy oso-bowej normalne-j usunęło
upośledzenie ruchu pomiędzy mniejsze
mu osadami, który odbywał się według
taryfy droższej od taryfy ruchu p-od
miejskiego. Obniż-one zostały również

opłaty taryfy pośpieszne-j. Opłaty te o-

pierały się dotychczas wyłącznie na ta
ryfie no-rmalnej, nię zaś podmiejskiej.
Ska-lkulowanie ich od obniżo-nej taryfy
normalnej (dotąd podmiejskiej) spowodu
je ogólne p-otanienie t a ryf pośpiesznych
dla odle-głości do 200 km ,

Radykalne zmiany wprowadza no-wa

taryfa w ruchu podmiejskim za bileta
m i na przejazdy wielokrotne. Ruch ten

obejmuje około 45% wszystkich podróży
i 20 % wszystkich kilometrów po-dróży,
da-jąc ledwie 5,5% wpływu. Wadą udzie
lonych tu ustępstw w postaci bil-etów

ro-cznych, półrocznych, miesięcznych, se
zonowych, dwutyg-odniowych, i5 -d nio

wych, tygodniowych, była dotąd nie
zwykła różnorodność, wiodąca do zatra
cenia jasności taryf i kontroli i popy
chająca do licznych nadużyć. Nowa ta
ryfa kolejowa wprowadza w miejsce kil
kunastu - tylko trzy rodzaje biletów

wielokrotnych, z czego dwa ogólnie do
stępne: bilet miesięczny i tygodniowy
i trzeci bilet miesięczny szkolny.'

Ogólnie dostępny bilet tygodniowy ko
sztuje obecnie tyle, co dotychczas n a j
tańszy bilet tygodniowy ulgowy, t. J. ro
botniczy podmiejski. Ogólnie dostępny
bilet miesięczny kosztuje obecnie o %

taniej, niż dotychczasowy bilet tego ro
dzaju. Bilety te stosowane być mogą do

przejazdu we wszystkich pociągach O'
'sobowych w klasie 2-ej lub 3-ciej i wy
dawane są na odległości nie przekra
czające 100 km . (r)

Z rewji sylwestrowej
w Teatrze Miejskim,

Irena Jeflyńska i Jan Fabian
w grotesce rosyjskiej.

^— Długoletni starszy mistrz Cechu Piekar,

skiego w Bydgoszczy (w czasach zaborczych)
Otton Riedel, pochodzący z Fordonu (urodzony
tamże w r. 1859), obchodził w Berlinie złoty
jubileusz mistrzostwa w zawodzie piekarskim.
Jubilat 48 lat bez przerwy prowadził piekar
nię v, Bydgoszczy przy uL Gdańskiej.

— Zwracamy uwagę na to, że zabawa, od
bywająca się w niedzielę u Kleinerta, a rekla
mowana jako zabawa tramwajarzy, jest zabawą
tylko socjalistycznych związków klasowych.
Narodowe organizacje zawodowe ani orkiestra

tramwajarzy Ch. Z . Z . z zabawą tą nic nie

mają wspólnego,
— Kursy mistrzowskie w Bydgoszczy, Po

daje się wszystkim zainteresowanym do wiado
mości, że kursy mistrzowskie dla wszystkich za
wodów rzemieślniczych już się roz'poczęły, któ.

re począwszy 'od 3 stycznia regularnie będą
się odbywać w szkole dokształcającej zawodo
wej w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego nr. 2

w poniedziałki, środy i piątki od godz. 19,45
wiecz. Wpisy na kurs jeszcze się przyjmuje
na kursach podczas wykładów.

Bydgoskie Koleje Powiatowe.
Rozkład azdy walny od 1 października 1 9 3 5 r.

Odjazd pociągów B. K. P.
do Koro no wa KIO. 12.00. 14.00, 17.00, 20.10, 21.45f
Smukały Opławca
do W ierzchucina 10.25f,11.40* 13.00* 15.30**, 18.20* 20.10i
Sm ukały Opławca
do Wąwelna 1300*, 1820*

Przyjazd pociągów B. K . P.
* Koronow a 7.17 *f, 7.34, 8.52, 11.31, 15.10, 19.33, 21.20f
SmuUały-Opławca
zW ierzchucina 7,55* 7.47**, 7.47f, 9,18* 17,41*, 21.20f
Smukały Opławca
zWąwelna 7.55* 17.41*

Objaśnienie znaków: Pociągi bez znaków kursują cc

dziennie, z
*

kursują w środy i soboty, z
* f kurs. w soboty

z**kursują w poniedziałki, wtorki, czwartki i piąłk
z f kursują w niedziele i święta (J8279

Wielkie szkody w sadach
wskutek wahań temperatury.

Tegoroczna zima obfituje w gwał
towne wahania temperatury na wscho
dzie i północy Polski. W ostatnim tygo
dniu po mrozach o sile kilkunastu stop
ni nastąpiła nagła odwilż i podniesienie
się temperatury do 2 stopni powyżej
zera. Równocześnie w niektórych oko
licach na Kresach Wschodnich spadły
ulewne deszcze.

Wkrótce po fali deszczów wystąpiły
zupełnie nieoczekiwanie ostre przy
m rozki, które spowodowały pokrycie się

namokłych drzew powłoką lodową. Wie
le gałęzi nie wytrzymało ciężaru lodów
i uległo złamaniu. Zachodzi obawa, iż

drzewa pokryte lodem przemarzną i z

wiosną nie wrócą do wegetacji.
W Warszawie otrzymano z wielu

okolic Wołynia, Polesia i Wileńszczyzny
alarmujące doniesienia o dotkliwych
szkodach w sadach owocowych, spowo
dowanych przez gwałtowne wahania

jtemperatury.

Przedawnienie roszczeń emerytalnych.
Warszawa, 4. 1. (Tel. wł.) Ministerstwo

skarbu przypomniało w specjalnym okól
niku przepisy, dotyczące przedawnienia
roszczeń emerytalnych.

Na mocy tych przepisów funkcjonariu
sze państwowi i zawodowi wojskowi, któ
rzy przestali pełnić służbę, oraz wdowy i

sieroty po tych osobach, których uprawnie
nia emerytalne nie były dotychczas rozpa
trywane, powinni wnieść pisemne zgłosze
nia swych roszczeń do 30 czerwca 1936. Nie-

zgłoszenie uprawnień w tym terminie po
woduje ich wygaśniecie, (r)

— Ba! Pomocników Fryzjerskich. Jeszcze

raz przypominamy o mającym się odbyć balu

karnawałowym w niedzielę, 5. bm. w salach

Resursy Kupieckiej. Młodzi Fryzjerzy ręczą

za humor i świetne ubawienie się. Moc nie
spodzianek. Dużo nagród. Orkiestra pierw
szorzędna. Sala perfumowana przez firmę Bo
gacz. Nagrody łaskawie raczyli ofiarować: Cu
kiernia ,,Rook'a

"

oraz zakłady fryzjerskie:
Formanowski, Sikorski, Fęglerski, Kronke. A

więc wszyscy zabawimy się m balu młodych
fryzjerów.

— Osiedlił się miody fachowiec, e l e k t r o 
monter p.Maksymiljan Ilamulski, syn star
szego mistrza cechu fryzjerskiego, zakłada
jąc przy ulicy Gdańskiej 67 warsztat pod
firma ,,TWornik". Młodego, dzielnego fa
chowca, który odbył praktykę w renomo
wanym zakładzie p. Fr. Graczkowskiego
(,,Magneto") w Bydgoszczy, polecamy do

naprawy dynamówęk, starterów, silników

elektrycznych i t. p . ,,Twomik" ogłasza
się w ,,Dzienniku", — posiada1telefon nu
mer.2850,

NoweotSniwa
w łańcuchu składek na rzecz młodzieżo
wych warsztatów pracy przy Chrześcijań

skiej Lidze Pracy.
Zł3,- złożyli i wzywają:
P.Tadeusz Płotnicki — pp . A .Manickie-

go, Marjana Brodzińskiego i Stanisława

Janiaka.

P. dyr. inż. J.Łącki.
Firma Wielkopolska Papiernia — firmę

B. Gittel i ,,Rolnik".

— Centralny Związek Lokatorów i Subloka
torów Zachodniej Polski Stow. zarej. Oddział

w Bydgoszczy, Sekretariat mieści się przy

ul. Długiej 23 m. 4 I piętro, jest czynny co
dziennie od godz. 9 do 12 i od 15do 19 (oprócz
sobótpo południu, oraz niedziel i świąt) udziela

porad bezpłatnie i przyjmuje składki człon
kowskie.

— Dnia 5 stycznia urządza koło inicjatorów
wielkie przedstawienie amatorskie p. t . ,,Palika
Madeja1, połączone z zabawą taneczną w sali

p. Glapy przy ul. Grunwaldzkiej. Początek
przedstawienia o godz. 17,30. Uprasza się o jak
najliczniejszy udział, gdyż czysty zysk przezna
cza się na budowę kościoła w Czyżkówku. (98

— Dancing ,,Pod Orłem". W niedziele,
dnia 5 stycznia o godz. 17 -ej odbędzie się w

sali malinowej ,,PodOrłem" dancing na ce
le P. C. Krzyża. Ze względu na doniosłe za
danie, jak organizowanie i szkolenie drużyn
ratowniczych, powinnością społeczeństwa
jestporzeć t? imprezę,przybywając tłumnie

w niedziele na dancing. Wstęp dowolny.
— Obchód gwiazdkowy. Klub mandofim-

stów ,,Lutnia" obchodzi dnia 5 bm. 'O godzinie
15,30 w sali hotelu Lengning tradycyjny obchód

gwiazdkowy, na który za'p.tlasza sympatyków
i gości. O godz. 20 zabawa taneczna do ranau

Orkiestra doborowa. Ceny niskie.

— Wieczorek taneczny Francuskich Kursów

Rządowych i Związku Pań Domu odbędzie się
5 stycznia w Klubie Techników (ul. Cieszkow
skiego 4), na który swych członków i sympa
tyków uprzejmie zaprasza komitet. Początek
o godz. 19.

BTW. rozpoczęło zaprawę zimową.
Bydgoski ośrodek wioślarski, który zaj

muje w Polsce pierwsze miejsce, przystąpił
już w grudniu roku ubiegłego do intensyw
nej zaprawy zimowej. Czołowo BTW. roz-i

poczęło z dniem 1 grudnia 1935r. trening
wioślarski w basenie 2 razy w tygodniu w

środy i soboty, pod kierownictw'em trene-

rów oraz przystąpiło do ćwiczeń gimna
stycznych, pod kierownictw'em mgr. Za
krzewskiego, również 2 razy w tygodniu we

wtorki i piątki. Biegileśne przeprowadzone
są począw'szy od 5 stycznia 1936 r. w ran
nych godzinach w niedzielę i święta. W tre
ningach uczestniczy 35 wioślarzy.

ŚWIATOWA LISTA BOKSERÓW.
NewYork.Czasopismo bokserskie w New'

Yorku ,,The Ring" opublikowało następują
cą światową łistę bokserów:

Waga ciężka — Braddock, mistrz świa
ta, 2) Joe Louis, 3)Schmelling,4)Smith, 5)
Neusel, 6) Baehr.

Waga półciężka — 1)John Lewis, m istrz

świata, 2) Dob Olin, 3) Al Mc. Coy, 4) Ro-

senbloom, 5) Heuser.

Waga średnia — 1) Marcel Thil, mistrz

świata, 2) Freddy Steele, 3) Brouillard, 4)
Frank Battaglia, 5) Babe Risko-Pylkowski.

Waga półśrednia — 1) Barney Ross,
mistrzświata,2)JimmyMacLamin, 3)van
Klaveren, 4)Kid Artera.

Waga lekka — 1)Tony Canzoneri, mistrz

świata, 2) Lou Ambers, 3) Ramey, 4) Fran-

kie Klick, 5)Gustave Humery.
Waga piórkowa — 1) Freddy Miller, 2)

Moritz Holtzer, 3)Armstrong,4)Young Ca-

sanova, 5) Arizmondi.

Waga kogucia — 1)Escobar, 2) Salica, 3)
Sangchili, m istrz świata, 4) Midget Wol-

gast.
Waga musza — 1)Benny Lynch, mistrz

świata. 2)Smali Montana, 3)Jackie Brown,
4) Joe Mendiola, 5) Maurice Huguenin, 6)
Valentin Angelmann.

KOUBKOWA URZĘDOWO ZMIENIŁA SIĘ
W KOUBKA.

Praga. Zmiana płci rekordzistki świata

Zdenki Koubkowej została dokonana już
urzędowo.

Zastępca prawny Koubkowoi zgłosił do

urzędu stanu cywilnego wniosek w spraw'ie
zaznaczenia zmiany w metryce urodzenia,
popierając swój wniosek świadectwami le-

karskiemi. Wniosek został uwzględniony
przez władze. W rubryce o rodzaju płci wy
mazano .,dziewczyna" a wpisano ,,chłopiec".
Równocześnie poprawiono imię, zamiast

Zdenka na Zdcnko.

Od tei więc chwili Koubkowa stała się
i oficjalnie mężczyzną. Nosi ona a raczeji

on, rzecz naturalna, już męskie ubranie, a

zatrudniony jest w dalszym ciągu w firmie

sportowej Sposaka w Pradze. W ten spo
sób skończyła się karjera słynnej rekor
dzistki świata Zdenki Koubkowej, a rozpo
czyna się żywot ,,urzędnika prywatnego
Zdenka Koubka".

Koubek w rozmowie z dziennikarzami

oświadczył, iż w dalszym ciągu będzie u-

prawiał sport i dążyłdo rekordów, godfcych
mężczyzn. Prawdopodobnie w najidiższym
czasie stanie przed komisją poborową, al
bowiem znajduje się w wieku poborowym
do wojska. Historja tej zmiany płci przed
stawia się jednak nadal bardzo tajemniczo.

Istnieje podejrzenie.^zreszta nie pozba
wione prawdopodobieństwa, iż cała ta\3W*-

wa została specjalnie zrniiona r)r*az ngwn,Ą ^

koła sportowe czeskie, l^óre ź^łSS^ćząc
sukcesów w sporcie kobiecym Angiji, Pol
sce i Niemiec, chciały m ieć również na

gwałt ,,rekordzistkę". A ponieważ Zdenko

Koubek miał rysy kobiece zrobiono z niego
kobietę. Jednakże tego fałszerstwa płci nie

dało się dłużej utrzymać w tajemnicy, tem

bardziej, że ,,rekordzistka" zaczepiała swe

koleżanki w szatni, postanowiono skończyć
z ambicjami sportowemi, no i ogłosić o

,,wybryku natury", jakiemu uległa Koub
kowa.

Sątacy, którzy w to uwierzyli.

DERBYPIĘŚCIARZY INOWROCŁAWSKICH
CUIAYIA-ZDRÓJ - GOPLANJA 9:7.

Inowrocław.2. 1.Wczoraj w sali Parku

Miejskiego odbył się sensacyjny mecz pię
ściarski między miejscowemi klubamiCuia-

vią-ZdrójaGoplanją opuhar przechodnip.
K. Czabańskiego.

Zwycięstwo w stosunku 9:7 odniosła
Cuiavia.

Wyniki techniczne poszczególnych walk

są następujące:
Waga musza: Łada (C) zwycięża na

punkty Czajkowskiego (G).
Waga kogucia: Niezasłużone zwycięstwo

na punkty odnosiŁada (G)nad dobrym Ro
gowskim (C). Wynik ten przyjęła publicz
ność gwizdami.

Waga piórkowa: Wysoce niesprawiedli
we orzeczenie sędziego w tej wadze skrzyw
dziło Dudziaka (C), który nad swem prze
ciwnikiem Niemczykiem (G) górował przez

wszystkie rundy, a sędzia orzekł jego prze
graną.

Waga lekka: Z powodu nadwagi Kru
szyńskiego (G)2pkt. walkowerem uzyskuje
Mrozowski (C). W wa-lce towarzyskiej wy
grywa Mrozowski.

Waga półśrednia: Świetnie walczący
Marcysiak (C)zremisowałzStubem Wł. (G).

Waga średnia: Stube (G)zdobywa 2 pkt.
walkowerem z powodu nadwagi Lewandow
skiego (C). W walce towarzyskiej zwycięża
przez k. o. Lewandowski.

Waga półciężka: Zieliński (C)w 2-ej run
dzie znokautował Ceglarskiego (G).

Waga ciężka Kuchnowski (C)nokautuje
Puszckykowskiego (G).

W ringu sędziował nieudolnie p. Mi
chalski z Poznania.

SENSACYJNE SPOTKANIE BOKSERSKIE
,,CUIAVIA" - ,,ASTORJA".

TRZ KUJAW WYSTĄPI W SKŁADZIE
- ~YM NA ZAWODY BERLIŃSKIE.

W*na(*hijdzą^a*medzielę odbędzie się w

Bydgoszęzy sensa^jny mecz bokserski po
między QHavią z Inowrocławia, mistrzem,
Kujaw, a rejTf'ezentantka barw pomorskich,
drużyną Astorji z Bydgoszczy. Zawody od
będą się ogodz. 16-e.j na ringu w sali ,,Do
mu Strzeleckiego" (dawniej sala Małeckie
go) przy ul. Wrocławskiej.

Mecz ten zapowiada się niezwykle cie
kawie, gdyż Cuiavię reprezentować będzie
drużyna, wyznaczona na spotkanie pięściar
skie w Berlinie. W barwach Cuiavii wystą
pią^ Łada (musza), wicemistrz okręgu po
znańskiego: Rogowski (kogucia), mistrz o-

kręgu poznańskiego; Dudziak (piórkowa),
mistrz Polski Związku Strzeleckiego; Le-

lewski (lekka): Radomski I (półśrednia);
Lewandowski (średnia), mistrz okręgu po
znańskiego i m istrz Polski Zw. Strzel.;
Zieliński (półciężka), kilkakrotny reprezen
tantbarw Polski na meczach zagranicz
nych: Kuchnowski (ciężka). Drużyna ta ro
zegra w dn. 14bm. mecz w Berlinie.

Astorja wystawia również najlepszych
zawodników, i to (począwszy od wagi mu
szej do ciężkiej): Wypijewskiego, Wojtko
wiaka, Borowicza, Dorsza, Karaska, Górzy-
ckiego, Łukowskiego i Borożyńskiego,
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H iraw ytta frapgdja rodzinna
Po porodzie Jednegodziecka - śmierćdrugiego dziecka

(ak) Niezwykła tragedja rozegrała się
ostatnio w rodzinie robotnikaPawiaWie
czorkowskiego, zamieszkałego przy ulicy
Kujawskiej94, a* zatrudnionego w fabryce
chemicznej Hoffmanna. Początek tej trage-
dji przypada na pierwsze święto Bożego Na
ro'dzenia, czyli w dniu, gdy serca wszyst
kich chrześcijan przepełnione są radością.
Tymczasem w owym dniu w wspomnianej
rodzinie, poza radością, zapanował także

głęboki smutek.

W pierwsze święto Bożego Narodzenia

małżonkowie ucieszyli się bardzo z przyj
ścia na świat chłopca. Radość ich nie trwa
ła jednak długo. Tego samego dnia bowiem

wydarzył się w mieszkaniu Wieczorkow
skich, w niezwykłych okolicznościach, cięż
ki nieszczęśliwy wypadek, który pociągnął
z a s o b a śmierć córeczki, trzyletniej Krysi
Wieczorkowskiej.

Dla małej Krysi oraz, dla spotęgowania
radosnego nastroju gwiazdkowego, ojciec
kupił choinkę, która płonęła w pełnym bla
sku świateł. Podczas gdy ojciec

zajęty był w kuchni, celem przygotowania
gorącej wody do wykąpania noworodka. Po

zagotowaniu wody, Wieczorkowski garnek
z wrząca wodą postawił na podłogę w kącie
kuchni. Na życzenie żony bowiem zamierzał

następnie ugotować kawę. Podczas tych
czynności ojca, mała Krysią weszła do

kuchni i zabawiała się pękiem kluczy,
tkwiących w zamku drzwi. Nagle maleń
stwo upadło, tak nieszczęśliwie, że rączką

Z RUCHU
WYDAWNICZEGO*

Marja Kuncewiczowa ,,Cudzoziemka".
Wyd. ,,Roju". W Bydgoszczy n Gieryna.
Autorka ,,Cudzoziemki" rzadko chwyta za

'p ióro. Czynito tylko po dojrzałem namyśle
i głębokiem przemyśleniu tematu. Każda z

jej prac jest małym brylantem akcji oszli
fowanej uczuciem kobiecego serca. Dobry
styl i interesująca akcja trzymają czytelni
ka w napięciu.

Holiday Sutheriand ,,Ogniwa lał" . Wyd.
Przeworskiego. W Bydgoszczy a Gieryna.
Angielski lekarz ma bujną młodość i bodaj
bujniejsze lata męskie. Studiuje w Szkocji.
Praktykuje w Hiszpanji. W czasie wojny
zaciąga się na statek wojenny. Wakacje
potrafi spędzać w towarzystwie wielorybni-
ków. Jego przeżycia nie są może rewelacja
mi, ale autor umie o nich opowiedzieć w

taki sposób, jak to tylko potrafią Anglicy
mieszając w jeden cocteil rzeczowość, z do
skonałym humorem. Do najbardziej kapi
talnych rozdziałów należą opowiadania o

walce byków i próbach autora, aby się nau
czyć trudnej sztuki toreadorów. Lektura

Ogniw lat" jest prawdziwą przyjemnością.
Smakujejak najlepszy plumpunding. Prze
kład staranny.

Józef Roth ,,Marsz Radetzky!ego". Wyd.
Roju,W BydgoszczynGieryna. Tytuł po
wieści pokrywa się z treścią książki, ale

nie z jej nastrojem. Gdy pierwszy z wiel
kiej dynastji Straussów komponował swą

skoczną wesołą muzykę, monarchja Austro-

węgierska stała w blasku swej wielkości i
sławy, a tymczasem Roth opisuje konanie

państwa naddunajskiego, wplatając swe

melancholiczne opowieści w dzieje trzech

baronów Trotta von Sipolje. Kto wie nawet

czy nie lepiejby było zatytułować interesu
jącą powieść ,,Austrowęgierski marsz Po
grzebowy". Może któryś z muzyków, które
mu pamięć nieboszczki Austrjijest równie

droga jak Rothowi skomponowałby odpo
wiedni utwóri wyraził w nich dzieje star
czego uwiądu państwa, które już na długo
przed swą śmiercią nie wiedziało poco ist
nieje. Nie widzieli również celu w swem

życiu i swych poczynaniach trzej barono
wie. Ale mimo to zasługują na nasze

W'spółczucie. Udziela się nam zkart książki
również dużo sympatji dla Austrjiicałko
wite zrozumienie dla beznadziejności jej
istnienia. Dla tych, którzy znali przedwo
jenną Austrję, książka Rotha jest zbiorem

bezcennych obserwacyj.
S. S.

Odpowiedzi redakcji
DoKartuz. Nad cenami mają czuwać

władze. Jeżeli władze lokalne zdaniem Pa
na nie spełniają obowiązku, można wnieść

zażalenie do władz wyższych (na zarząd
miejski do starosty, na starostwo dp woje
wództwa). Zwracamy jednak uwagę, że ce
na odnośnego artykułu jest jednolita tylko
loco fabryka. Na skutek rozbieżności w

kosztach przewozu, cena w kraju nie jest
jednolita. Nie znając kosztów przewozu do

Kartuz, nie możemy bez wszystkiego poma
wiać kupców o chęć nadmiernego,zysku. Z

tego też względu korespondencji zamieścić
nie możemy.

Tow. 9. Mieszkania nadbudowane, dobu
dowane lub gruntownie przebudowane w

dawniej wzniesionych domach oraz budyn
ki lub ich części, które uległy gruntownej
przebudowie w celu przerobienia tychże bu
dynków lub ich części niezamieszkanych
lub na mieszkania niewynajmowanych, na

pomieszczenia mieszkalne — nie Podlegają
ustawie o ochronie lokatorów i z obniżki

komornego 'nie korzystają.

i nogą wpadło w stojący opadał garnek z

wrzącą wodą. Biedne dziecko odniosło bar
dzociężkiepoparzeniai mimo natychmia
stowej pomocy lekarskiej, po siedmiu
dniach okropnych boleści, zm ario w Nowy
Rok w wczesnych godzinach porannych.

Bezgraniczna jest rozpacz rodziców, któ
rzy w tak niezwykłych okolicznościach

stracili córec2fkę.

Z etmcSmwbCfe. Z*Z .

Baczność, krawcy!
W poniedziałek (święto Trzech Króli), d n i a

6bm. o godz, 4 popołudnia odbędzie sięwal
ne zebranie Chrześcijańskiego Z w ią z k u C z e la .

dziKrawieckiej w lokalu p. Mellera, plac Pia
stowski.

Na porządku obrad poza wyborem nowego

zarządu, sprawy dotyczące pracy i płacy cze
ladzi krawieckiej, przeto obecność 'wszystkich
członków jest bezwzględnie konieczna. Czeladź

krawiecka, która jeszcze nie zgłosiła swojej
przynależności do związku, powinna to natych
miast uczynić, a najpóźniej na zebraniu.

Zarząd.

Olimpijska drużyna hokejowa Ameryki.

Stany Zjednoczone wysyłają na zimową olimpjadę drużynę hokejową w składzie (stoją
od lewej) Eblridge Ross, Frank Stubbs, John Garrison i Frank Spain, (klęczą od lewej)

Gordon Smith, John Lax i Paul Rowe.

(Ciąg dalszy).

Chwila zastanowienia wyjaśnia nam całą nie
zmierzoną przepaść pomiędzy stałem, poprzez

tysiąclecia udoskonalaniem narzędzi pracy fi
zycznej od noży krzemiennych począwszy, a

zupełnym brakiem jakiegokolwiek postępu w

dziedzinie języka powszechnego. O ile tamte,

dążąc do jak największej wydajności przy jak
najmniejszym nakładzie sił, przynoszą lud-ziom

oświeconym nieobliczalne korzyści, o tyle te,

przeciwnie, pozostawione w zupelnem zanie
dbaniu, w stanie nieledwie pierwotnym, przy.

noszą poszczególnym narodom i całej ludzkości

niezmierne szkody.
Podstawowa zasada mechaniki oraz zasady

Tayloryzmu nie mają do tych narzędzi żadnego
dotąd zastosowania, są nawet w stosunku do

nici; zupełną odwrrotnością: przy dużym wysił
ku, w postaci bezustannego uczenia się języków
obcych — mała wydajność — w postaci słabej
zazwyczaj umiejętności porozumiewania się z

jedną czy kilku obcemi gruipami językowemi.
A przecież od tego jakżeż jeszcze daleko do

możności łatwego porozumiewania się ludzi

wszystkich ras i wszystkich plemion!
To zaniedbanie, ten brak żywiołowego pędu

do ulepszenia narzędzia, mającego od niezli
czonych stuleci codzienne zastosowanie, można-

by chyba tłumaczyć jakiemś dziedziczonem

zwątpieniem w możność jakichkolwiek w tym
zakresie ulepszeń.

Człowiek od prapra^wiek^w wyróżnia się od
ręszty* stworzeń mcśwąartykułowaną. Czyż
więc nie jestgodne zAtanowienia, żemimosta
łego, w ciągu lat tysięcy dosko'nalenia się umy
słu ludzkiego, mimo tylu wspaniałych jego pło.
dów, j e s z c z e dziś człowiek w obliczu drugiego
człowieka p o c z u ć się może, podobnie jak zwie
rzę, niemym i nierozumiejącym? I oto jest,
bodaj, czy nie jedna z najsmutniejszych kart
w olbrzymiej księdze społecznego rozwoju czło
wieka!

Dlatego też na tle dzisiejszego chaosu języ
kowego osoba dra Zamenhofa wyrasta istotnie

do postaci genjalnych. Skoro udało się mu po
myślnie rozwinąć najtrudniejsze zadania, tj.
stworzenie idealnie łatw'ego narzędzia porozu
miewania się, reszta nie wymaga nic więcej,
prócz stałego unaocznienia drogą praktyczną,
ciem jest właściwie esperantyzm, co nam już
przyniósł dotychczas i jakie ma widoki na przy
szłość.

Język Esperanto zbudowany jest ze ścisło,
ścią matematyczną, nie zawiera żadnych
sprzeczności ani dwuznaczników i dzięki swo
jej kunsztownej logice sam podsuwa rozwiąza
nia iwych zagadnień. Każdy mówiący tym ję
zykiem jest niejako współtwórcą mo-wy espe-
ranckiej. Jest to język nadermelodyjny, oparty
oa sło w nictwie romaóskiem. Z języków naro

dow'ych przypomina on najwięcej język wioski.

Ma wymow-ę i ortografję nadzwyczaj łatwą
i przystępną, a gramatykę w najwyższym stop
niu uproszczoną; dzięki zaś pewnym kombina

cjom przedrostków i przyrostków daje możli
wość bezgranicznej twórczości nowych pojęć
i wyrazów.

Poznać ten język — to znaczy ocenić jego
wartość. Jakkolwiek zbudowany sztucznie, jest
to język aboslutnie żywry i odpowiada wszyst
kim warunkom języka żywego. Nadaje się on

zarówno do rozmowy potocznej jak też do ko
respondencji handlowej, do wykładów nauko
wych ido ogłoszeń przemysłowych, do turysty
kiisportów, jak również do poetyckich utwo
rów, na co specjalną uwagę zwrócił prof. uniw.

śp. B . Dybowski. Jest on — słowem — do

wszystkiego. Gdyż — jak to doskonale powie
dział uczony francuski p, Beaufront — gdyby
Esperanta nie było do wszystkiego, byłby do

niczego,
(Dokończenie nastąpi).

Prof. Sygnarski,

ROZWIĄZANIE PLECIONKI. Nr. 16.

ROZWIĄZANIE DOMYŚLNIKA. Nr. 17,
TERMOMETR
STENOGRAF
MATEMATYK
PROTEKCJA
BOHATERKA
OBYWATELE

NAPARSTEK
BONAPARTE.

Nr. 9.

m

ZAGAPKI

ŁAMIGŁÓWKA.Nr. 30.

Poziomo: 1. miasto wojew., 4. miejsce
przy drzwiach, 5. nuta, 7. przymiotnik, określa,
jący jeden wymiar, 9, roślina, której korzeń ma

ostry, gryzący aromat, 11. wygląd skóry (na
twarzy), 14. płyn łatwo parujący, używ, dó

narkozy, 15. gaz, powst. przy paleniu, 17. in.:

zabawy, 18. jeden z synów Izaaka, 21. cztery
lit wyr,: bagno, 22. interes, rzecz, 26. ogromny

głaz, 27. papuga, 28. część twarzy, 29. stopień
urzędniczy.

Pionowo: 1. stojący na czele (wojska),
2. narzędzie krawieckie, 3- wojskowy wyższego
stopnia, 4. (wspak) okrzyk nawoływania (w le-

sie), 6. cztery Litery wyr.: reszta, 8. po łac.:

jedna, 9. pokarm mączny, 10. rzeka we Francji,
12. in.: moralność, 13. miejsce zapasów, 16. od
znaczający się szlachetną rasą, 19. miasto pu-

nickie, gdzie poniósł klęskę Hannibal, 20. owad

skrzydlaty, 23. narzędzie roln., 24. in : dzienni
karstwo, 25. trzy litery wyr.: wola.

TRAFNE ROZWIĄZANIE SZARADNr. 16i 17

NADESŁALI:

Miejscowi: J. Nowakowski, Z. Nowicka, M .

Flisiakówna, W. ,c -,peia, S . Staszewska. Z. W o j 

ciechowski, J . Kasprzakówna, G K-rskowia-
kówna, E , Marynowski, Z . Grenik. T . M.iWł.
Ciechoniówne, H . i E. M:siek, W . Kawalówna,
J. Kamionka, I. Rozwadowska.

Zamiejscowi: T. Sprengel . Wyrzysk, St.

Śledzikowski - Gdynie, F. Soberek - Jachcice,
W. Kosz - Łęgnowo, S. Koszowa - Łęgnowo,
Wł. Grzesiak . Wieruszewo, W . i I. Rewoliń-

skie - Wyrzysk.

NAGRODY W DRODZE LOSOWANIA

OTRZYMALI:

Zofja Nowicka - Bydgoszcz
Stefan Śledzikowski - Gdynia,

Litery w obramowanych kwadracikach skła
da.;ą się na imię proroka; znane też z tytułu
dramatu Lessinga. (Czytaj z góry nadół!) Po
nadto te litery zaczynają poszczególne wyrazy
(czytane także w kierunku pionowym) ona-

stępującem znaczeniu: in.: kształcenie się; prze
śladowca żydów za czasów Estery, miasto zna
ne z Iljady, sznur do chwytania (rodzaj lassa).
Znaczenie wyarzów poziomych: zabawa tanecz
na, czołowy mąż partji ,,Piast", czciciel wielu

bogów czyli politeieta, doroczna książka infor
mująca, z podaniem świąt.

(Litery składowe, aaaaaaabdegiijkkkllmnnnn
noooprrrstuwz).

KRZYŻÓWKA. Nr. 21 .



Nr. 4. D Z IE N N IK BYDGOSKI4*, niedziela, dnia 5 s'tycznia 1936 r. Str. 19.

Grainy bandyta Frankiawicz
zamachowiec na życie policjantów bydgoskich

aresztowany w Inowrocławiu.
Inowrocław, 4. 1. W a l k a policjantów byd

goskichzbandytami na śmierć i życie w nocy

z 30listopadana 1grudnia ub. roku odbiła się
glośnem echem w całej prasie polskiej. Przypo
minamy naszym czytelnikom, że policja bydgo
ska dowiedziała się o kryjówkach niebezpiecz
nych bandytów w mieszkaniu znanej paserki
przy ul. Podgórnej 1. Bandyci pogrążeni byli
w głębokim śnie, gdy nagle przebudzili się
wskutek gwałtownego pukania do drzwi. In
stynktownie wyczuli, że policjanci wpadli na

ich trop i zamierzają ich aresztować. Rzucili się

więc przez okno mieszkania parterowego do

ucieczki. Policja udała się za nimi w pogoń.
Bandyci gęsto ostrzeliwali się, policja na to

również odpowiadała strzałami. Mieszkańcy
między Wełnianym Rynkiem, Starym Rynkiem

i wzgórzem Dąbrowskiego zbudzeni zostali od
głosami głośnej strzelaniny.

Dzięki niezwykłej odwadze jednego z ściga
jących policjantów, został jeden z bandytów
przychwycony. Był to niej. Klemens Kotlew-

ski z Kościerzyny. Drugi bandyta uciekł, tak

samo odziany tylko w ltoszuię nocną, ulicą
Podgórną ^ na Wzgórze Dąbrowskiego i tam

znikł w ciemnościach nocy.

W wczorajszy piątek o godz. 2 p'o południu
nastąpiło osaczenie go w Inowrocławiu przy

ul. Średniej 5/6, w osławionym ,(Belwederze",
Policja inowrocławska., a mianowicie funkcjona
rjusze śledczy z swoim komendantem asp, Je-

dleckim ustaliła miejsce przebywania bandyty
i natychmiast w celu ujęcia go delegowani zo
stali wywiadowcy Gramza, Nowacki, Krug iJa
kubowicz. Niepostrzeżeni przez nikogo, wkro

czyli do wnętrza budynku z gotowemi do strza
łu rewolwerami. Wkroczylido pokoju z okrzy
kiem ,,Ręce do góry'' i jednym susem dosko-

czyli do opryszka. Dzięki więc umiejętnemu
postępowaniu uniknięio wzajemnej strzelaniny.
Bandytą tym okazał się 33-letni Władysław
Frankiewicz z Piotrkowa Trybunalskiego. Z te
renem Inowrocławia F. jest dobrze 'obeznany.
W maju ub. roku opuścił on więzienie inowroc.

lawskie po odcierpieniu 234'letniej kary więzie
nia za kradzież broni palnej w sklepie broni
Strunba w Inowrocławiu.

W chwili aresztowania miał F. przy sobie

dużą ilość wytrychów, 2 skradzione walizki

i części garderoby. Walizka i garderoba po
chodzą z popełnionej w tych dniach kradzieży

w mieszkaniu wicestarosty Szczepańskiego w

Gnieźnie. Na czas przesłuchania go przybył
z Gniezna przód. Taraogrodzki, znany ze swej
niezwykłej działalności na terenie Gniezna i o-

kolicznych powiatów. Frankiewicz zeznaje, że

po udanej ucieczce z Bydgoszczy udał się na

teren SopotiGdańska, gdzie aresztowany dwu
krotnie przez tamtejszą policję kryminalną, zdo

lał zmylić czujność eskortujących go wywia
dowców i zbiec. Przyznaje się do kradzieży z

włamaniem do sklepu jubilerskiego w Sopotach
oraz dalszych licznych włamań na terenie tych
miast oraz na terenie Prus Wschodnich, zwłasz
cza w Elblągu. Nie podsije jednakże bliższych
szczegółów. Z Gdańska przez Bydgoszcz za
jeżdża w ostatnią niedzielę do Gniezna, gdzie
dokonuje wspomnianej wyżej kradzieży oraz u-

s'łuje dokonać drugiej w mieszkaniu pewnego

chorążego przy ul. Koszarowej,
F. o dalszych swoich wyczynach milczy u-

porczywie, twierdząc, że milczenie to jest na-

razie uzasadnione, bo nie wie, ,,co wszystko
wyśpiewał jego wspólnik Kotlewski". Dziś, w

sobotę w południe przewieziony zostanie nie

bezpieczny ten bandyta do Bydgoszczy.

IKmniiłta

KANARKI PRZED MIKROFONEM,
Program Rozgłośni Pomorskiej na najbliższą

niedzielę przewiduje miłą i niebywałą atrakcję.
Z okazji odbywającej się w Toruniu wystawy
produkować się będą przed mikrofonem zespo
ły niezrównanych skrzydlatych śpiewaków:
kwartety kanarków. Nasi radiosłuchacze usły
szą śpiew ptasich wirtuozów, nagrodzonych na

konkursie toruńskim w najbliższą niedzielę od

godz. 17 do 17,15.

GWIAZDKA DLA DZIECI.

W nadchodzącą niedzielę o godz. 14,20 u-

rządza Oddział Pocztowego Przysposobienia
Wojskowego w Toruniu w sali ,,DworuArtusa"
przy współudziale RozgłośniPomorskiej gwiazd
kę dla dzieci członków PPW. Będzie choinka

z jarzącemi się świecami, będzie gwiazdor, (o
barczony podarkami dla grzecznych dzieci, któ
re popisywać się będą ślicznemi kolendami

i deklamacjami — będzie również ukryty wśród

gałązek choinki — mikrofon, gdyż przebieg tej
nader miłej tak dla dziatwy jak i starszych
uroczystości transmitowany będzie na antenę

pomorską. A zatem: posłuchajmy, jak wesoło

spędzi czas przy choince dziatwa w niedzielę,
dnia 5 stycznia na gwiazdce PPW. Jeśliby
które z dzieci chciało obdarować przy tej spo

sobności inne, niechże pomoże obarczonemu

trudem dźwigania podarków dła wszystkich
gwiazdorowi. (192
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PREM3ERY W KINACH
BYOSOIKI(H.

,,CHIŃSKIE MORZA44w ,,ADRJI".

Jean Harlow, Clark Gable, Wallace Beery.

Na mętnych wodach chińskich mórz rozgry
'wa się akcja pełna napięcia dramatycznego
Dwie kobiety w walce 'Oserce mężczyzny i od
wrotnie dwóch mężczyzn walczy o zdobycie
kobiety. Ale to nie jest jeszcze tłem ani osią,
wokoło ktprej toczą się wypadki w ,,Chińskich
(morzach". Na okręcie rozgrywają się nie

zwykłe rzeczy. Na przewożone złoto piraci u-

rządzają napad, przedtem pasażerowie przeży
wają tajfun, dalej intrygi, pijatyka i. strzelani
na, a wszystko oddane z takim realizmem, z ja
kim można przy dzisiejszych warunkach od
tworzyć dzieje podróży morskiej w niebezpiecz
nych warunkacŁ Gra artystów idzie w parze

z techniką i reżyserją. W obrazie widzimy za
tem pięć asów filmowych jak Jean Harlow, pla
tynową blondynkę z niezwykłem temperamen
tem, ale szczerą w grze, elegancką Rosaliijd
Russel, prosteg'o i męskiego Clark Gable, po
pularnego niezmiernie Wallace Beery, poważ
nego i skupionego Lewis Stone. To wszystko
wystarczyło, aby w Wenecji film ,,Chińskie
morza" wyróżniono na wystawie, a publiczność
żywo interesowała się tem pierwszorzędnem
dziełem kinematografii dźwiękowej. Już prem-

jera, która nastąpiła wczoraj niespodziewanie,
ściągnęła poważną ilość miłośników dobrego
i ciekawego filmu.

,,Z ŁOTE JEZIORO*4w ,,REWjr4.
Film osnuty na tle przygód poszukiwaczy

złota. Trudności i przeszkody oraz życie lu

dzi, pragnących się zbogacić przez 'odkrycie
żył w skałach, w piasku czy w potokach, są

oddane z niezwykłą naturalnością. Akcję filmu

śledzi się z zainteresowaniem. Na scenie nowy

zespół, składający się z pp. Reny Saretti, Lusi

Janowskiej. Bernardiego, Romana Ordeńskie-

go i zagraniczny duet taneczny;Barkaroff. Rew
ja wyposażona jest bogato w oryginalne skecze,
ładne piosenki i tańce Humor na scenie panuje
niepodzielnie i udziela się publiczności, która

po każdem przedstawieniu opuszcza salę roz
bawiona.

NSe należy tracić nadziei.
,,Jeżeli staniesz przed komisją poborową

sa dwie możliwości: albo ci? uznają nie
zdolnym — wtedynłe masz się o co mar
twić, albo też zostaniesz zaciągnięty. Jeżeli

zostaniesz zaciągnięty, są dwie możliwości:

albo 'przeznaczony zostaniesz na tyły i wte
dy nie masz się czego martwić, albo też pój
dziesz na front. Jeżeli pójdziesz na front,
są dwie możliwości: albo ci się nic nie sta
nie i wtedy nie masz się o co martwić, al
bo toż zostaniesz ranny. Jeżeli zostaniesz

ranny są dwie możliwości: albo będziesz
lekko ranny, wyzdrowiejesz i nie masz się

Kwnika fióZtuiHska.
Przeciwko redukcji mężatek. Jakkolwiek

rozporządzenie ministerialne przewiduje tylko
redukcję tych mężatek, których mężowie zara
biają miesięcznie ponad 400 złotych, znalazły
się w Poznaniu organizacje, które występują
przeciwko redukcji. W zamieszczonym w pew-

nem piśmie liście otwartym do posłanki Peł
czyńskiej, podpisane organizacje w liczbie dzie
więć domagają się interpelacji poselskiej o znie
sienie ,,krzywdzącego" rozporządzenia. Pod li
stem otwartym podpisane są następujące orga
nizacje: Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet, P.

Stow. Kobiet z wyższem wy'kształceniem, Po
znańskieStowarzysznie SłużbyObywatelskiej(?),

Rodzina Wciskowa, Rodzina Policyjna, Rodzina

Weteranów, Rodzina Rezerwistów, Stow. organ.

Stud. U . P . i Zjednoczenie Kobiet Słowiańskich.

Jak się dowiadujemy, promotorem tego osła
wionego listu otwartego były w przeważnej
części panie, które są urzędniczkami, a których
mężowie zarabiają także 503 i 600 złotych.

Z więzienia przy ul. Młyńskiej na mocy am-

nestji zwolniono wczoraj przeszło 100 przestęp
ców. W dniu dzisiejszym (sobota) mury wię
zienne opuści przeszło 200 przestępców. Wśród
nich znajduje się przeważna liczba takich, któ
rzy napewno nie powrócą na uczciwą drogę.
Również z więzienia we Wronkach zwolniono

wczoraj przeszło 260 więźniów. Dl,a ułaskawio
nych przestępców, przejeżdżających przez Po
znań, komitet ,,Tanich ikuchen" wydzielił odpo
wiedni posiłek i pomoc na dalszą drogę.

Obniżkę abonamentu telefonicznego wpro-

jwadzono z dniem 1 stycznia na terenie dyrekcji
jpoczt i tel. okręgu poznańskiego. Obniżka wry-

jnosi od 10 do 25 procent.
Nominacja wiceprezydenta miasta. Minister

stwo spraw wewn. mianowało radcę miejskiego
inż, Tadeusza Rugego komisarycznym wice.

jprezydentem miasta Poznania. Nominacja ta

|wywoła w mieście cały szereg komentarzy.

o co martwić, albo też będziesz ciężko ran
ny. Jeżeli będziesz ciężko ranny i wyzdro
wiejesz. nie masz się również o co martwić,
a jeżeli nie wyzdrowiejesz, wtedy tern bar
dziej przestaniesz się czemkolwiek martwić,

Ta piękna anegdotka angielska z czasów

wojny udowadnia, te nigdy nie można tra
cić nadziei i że zawsze będzie dobrze. Dla
tego też SyndykatDziennikarzy Pomorskich

postanowi! mimo ciężkich' czasów, urządzić
tradycyjną redutę ,,Pod Orłem" w sobotę
8-go lutego.

HClHi(Ot AlO K IA
POt?*nesro filmu nagrodzonego na tegorocznej

m ta wysta-wie sztuki kinematograficzne! w Wenecji

Początek o godz. 5 .15, 7 .(5 i 9.10,
w niedzielę i święto od godz, 3.15.
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Ważne dla szukających pożyczki
budowlanej.

Komitet RozbudowyMiasta zwraca u w a
gę zainteresowanym, żena rok 1936przyzna
ny został m. Bydgoszczy kontyngent kredy
towy w wysokości 450.090,- zł, z którego
udzielać się będzie pożyczek na drobne bu
downictwo mieszkaniowe, budowę domów

blokowych, oraz na remonty domów miesz
kalnych.

Komitet Rozbudowy Miasta przystępuje
już w najbliższym czasie do rozdziału kre
dytów. Zainteresowani winni zatem jaknaj
wcześniej składać podania o pożyczki w

biurze Komitetu, ul. Jana Kazimierza nr. 5

II.p., gdzie będą mogli otrzymać bliższe

informacje.

Zyd na czele szajki morderców.
Poznań,W nocy na 20 grudnia ub. roku

dokonano w Krotoszynie, o czem ,,Dziennik
Bydgoski" donosił, morderstwa rabunkowe
go nu małżonkach Gapikach. Zamożny mły
narz Gapik padłod kuli morderczej w mie
szkaniu swojem, a żona jego zmarła kilku

godzin później na skutek otrzymanych ran.

Dwa dni później w Pleszewie; w podob

nych okolicznościach zamordowana została

handlarka Dora Malinowska.

W obu wypadkach łupem nieznanych
morderców padła większa ilość pieniędzy.

Dzięki energicznemu śledztwu komisa-

rzów policyjnych w Jarocinie i Krotoszynie,
ustalono, że mordercami byli: żyd41-ietni
Szaja Majer Markowicz, żydówka z Rado
mia Hancia Weintraub inotoryczny prze
stępca 20-letni Karolczak z Krotoszyna.
Markowicz, pochodzący z pod Wielunia, co-

dopiero powrócił z więzienia w Wronkach,
gdzie przesiedział karę 15 lat więzienia za

napad rabunkowy. Markowicz ijego wspól
nik Karolczak są Poszukiwani listami goń-
czemi. Jedynie żydówkę W eintraub udało

się policji aresztować-

— Zamiast życzeń noworocznych wpłaca
w imieniu zarządu firmy - Fabryka Tra
bówiMaszyndaw.BlumweiSyn— zł50

na łańcuch pomocy Chrzęść. Ligi Pracy i

prosi o zawezwanie zarządów innych fabryk
do dalszego udziału.

— Obchód,,wigilijny" wszystkich człon
ków i sympatyków Tow. Śpiewu .,Moniusz
ko". Zapraszamy na uroczysty wieczór ła
mania opłatkiem, odbyć mający się dnia 6.

1.1936r., w górnej sali Resursy Kupieckiej.
Początek o godz. 17 -ej. Zarząd.

Szwecja skarży Włochów.
Wied'eń, 4. 1. Wedle niepotwierdzo

nych narazie wiadomości ze źródeł lon
dyńskich, rząd szwedzki zamierza
wnieść do Ligi Narodów skargę na Wło
chy z powodu zbombardo-wania przez,
lotników włoskich lazaretu szwedzkiej/
m isji Czerwonego Krzyża w Dolo. Rząd
szwedzki uczyni to po otrzymaniu do
kładnego raportu ze strony poselstwa
brytyjskiego w Addis Abebie, oskarża
jąc Włochy o naruszenie konwe(ncji mię
dzynarodowej Czerwonego Krzyża.

Nie jest również wykluczone, że Szwe
cja poruszy tę sprawę także i przed try
bunałem międzynarodowym w Iladze.

Suvhh Stumaszy sią
pcsJowi szwedzkiemu.

Rzym, 4. 1. (PAT). Korespondent
PAT donosi: Podsekretarz sianu Su-
vich przyjął wczoraj posła szwedzkiego,
kióremu wyraził ubolewanie z powodu,
zranienia naczelnego lekarza ambulan
su szwed'zkiego dr. Hylandra w pobliżu
Dolo i wyjaśnia mu, że bombardowanie

było aktem represyjnym.
Poza tern Suvich zwrócił uwagę posła

na rozprzestrzenianie tendencyjnych
wiadomości o ataku lotniczym, obliczo
nym na podburzenie opinj i publicznej.

Bombardowanie miało

charakter umyiSity.
Londyn, 4. 1. (PAT). Na prośbę rządu

szwedzkiego, p-oseł W . B rytan ji w Addis

Abebie wystosował do Londynu i Sztok
holmu sprawozdanie o bombardowaniu

ambulansu szwedzkiego w okolicy Dolo.

Sprawozdanie potwierdza, że bombardo
wanie nie miało charakteru przypadku.
Jeśli mogłyby być jeszcze jakieś wątpli
w'ości co do samolotów bombardujących,
to rozprasza je fakt, że aparaty my
śliwskie, unoszące się na niewielkiej wy
sokości, ostrzeliwały szpital gęstym
ogniem karabinów maszynowych. Poseł

angielski oświadcza, że bombardow'anie

niewątpliwie miało charakter umy
ślny.

Znów katastrofa wodnopłafowca.
Rio de Janeiro, 4. 1. (PAT). Wcdnopła-

tow'iec amerykański ,.Brasii ian Cliper44
podczas wodowania uderzył r'yt silnie
o powierzchnię wody. W skutek silnego
wstrząsu mechanik uległ złamaniu nogi
a pasażerowie odnieśli powierzchowne
obrażenia. Na pomoc pośpieszyła poli
cja w'odna, która przetransportow'ała
wszystkich pasażerów szczęśliwie na

ląd. Wodnopłatow'iec jest poważnie
uszkodzony.

— Jarmark na konie, bydło rogata i trzo
dę chlewną odbędzie się we wtorek, dnia

7-go stycznia o godz. - 8-ej począw'szy na tar-

(2191gowisku przy Rzeźni Miejskiej.
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Wielkie transporty więźniów i więźniarek z Fordonu
i Koronowa przejeżdżały przez Bydgoszcz.

(ak) Wobec wejścia w życie amne-

stji rozpoczęło się w dniu wczorajszym
wypuszczanie więźniów na wolność, ob
jętych ustawę, amnestyjną. Przed wię
zieniem bydgoskiem zgromadziły się
licznie rodziny więźniów, mających być
wypuszczonych i gorąco oczekiwanych
przez żony, matki i dzieci. Zwolniono
w ciągu dnia wczorajszego z więzienia
bydgoskiego przeszło 60 więźniów. W

ten sposób więzienie bydgoskie nieco się
opróżniło i ogólna liczba więźniów w

naszem więzieniu wynosi obecnie ponad
300.

Rów'nież z innych okolicznych wię
zień, a mianowicie z Koronowa, Fordo
nu oraz z kolonji karnej w Luszkówlcu
i Trzeciewnicy napływały przez cały
dzień wczorajszy liczne transporty zwol
nionych więźniów. Pod eskortą dozor
ców więziennych oraz policji odstawio
no wypuszczonych więźniów na dwo
rzec, gdzie otrzymali bezpłatny bilet

jazdy na przejazd pociągiem do miejsca
stałego zamieszkania. Policjanci spe
cjalnie czuw'ali nad tem, ażeby żaden
z zamiejscowych więźniów nie pozostał
w' Bydgoszczy, lecz istotnie udał się po
ciągiem do miejsca zamieszkania.

Z więzienia koronowskiego oraz z

kolonji karnej w Luszkówkui i Trzeciew
nicy zwolniono wczoraj przeszło 3C0

więźniów, pochodzących przeważnie z

Kresów Wschodnich. Więźniowie wy
ruszyli pociągiem osobowym w kie
runku Warszawy o godz. 9,58 oraz 14,05.
Wielka była liczba wypuszczonych ży-
dów-komunistów z Kresów Wschodnich.

Z więzienia dla kobiet w Fordonie

wypuszczono w dniu wczorajszym 34 ko-

Nie nasza wina,
że ludzie mieszają Argentynę z Abisynją. Nie
nasza wina, że w Abisynji wre wojna! Naszą
winą jest to, że w Argentynie jest rewo!uqja —

ale rewolucja taka (daj Boże, żeby wszystkie
rewolucje takie były), która nam wszystkim na

dobro wychodzi!
Chodzi tu naturalnie o znaną ,,Argenty-nę”

w Bydgoszczy przy uL Gdańskiej 30, która
swoim gościom i sympatykom sprawia wielką
trzydniową niespodziankę w formie śpiewu
i humoru przy akompaniamencie powiększone
go zespołu orkiestry wiedeńskiej pod kierow
nictwem p. Marji Makowskiej oraz występy
solo na gitarze hawajskiej mistrza Kijoki-Awai-
sa, który w roku 1933 popisywał się z wielkiem
uznaniem na wszechświatowej wystawie w Chi
cago przed milionową rzeszą.

Mało tegoi Ruchliwy gospodarz p, M. Janka
nie szczędził pieniędzy i zaangażował na sobo
tę, niedzielę i poniedziałek znakomitą artystkę
scen warszawskich p. Stenię Kow alczykównę,
która oczaruje nawet największych sceptyków
pieśnią i wdziękiem. Sekundować je/j będzie
godnie p. Zenon Zorau, który beztroskim hu
morem i żywem słowem będzie nas leczył z

naszych trosk i dolegliwości bez pomocy wody
Franciszka Józefa.

Kto więc chce po królewsku spędzić te trzy
święta — to niema dwóch zdań — hurtem do
,,Argentyny” .

Premjera tej ,,rewolucji" w sobotę, 4 bm.
0 godz. 5-tej, w niedzielę i poniedziałek mati-
nće od 12 do 1,30 w poł. i wlecz, od 5-tej. (179

Nowy właściciel drogerii ,,Pod Lwem"
w Kcyni.

Jak się dowiadujemy, miastu Kcyni przyby
wa jeden rutynowany kupiec-drogerzysta, a

mianowicie p. Zbigniew Przybył, dyplomowa/,
ny drogerzysla, syn znanego nietylko na tere'
nie Koronowa i dalekiej okolicy, ale również
1 w Bydgoszczy wielce cenionego obywatela p.
Józefa Przybyły, prokurenta firmy Kantak
i Ska w Koronowie. Pan Zbigniew Przybył
znany jest również w Bydgoszczy w organiza
cjach pracowników umysłowych, a w szczegól
ności Związku Drogerzystów. Naukę swą odbył
w drogerji ,,Pod Gwiazdą" p, Kotlęgi, członka
komisji egzaminacyjnej, gdzie zdobył wielką
wiedzę fachową w tej branży i przez półtora
roku zajmował jeszcze stanowisko kierownicze.
Następnie ten odważny kupiec przyjął posadę
kierownika w drogerji Wawrzynowic.ra w Gnie.
wie, poczem założył w Skarszewach drogerję
,,Sanitas", lctórą doprowadził do najwyższego
poziomu. Służba wojskowa przerwała jego pra
cę zawodową. Po powrocie z wojska usamo
dzielnia się, nabywajac drogerję ,,Pod Lwem"
w Kcyni i przeprowadzając gruntowny remont.
Skład drogeryjny zaopatrzony jest we wszelkie
artykuły drogeryfno-kosmetyczne, przypory fo
tograficzne oraz artykuły techniczne jak sma
ry, oliwy, larby itd. Dzielnemu fachowcowi-
drogerzyście, który podjął walkę z samodzielną
egzystencją, życzymy na nowej poważnej pla
cówce, którą gorąco polecamy obywatelstwu
Kcyni i okolicy, serdeczne ,,Szczęść Boże!"

biefy, w tej liczbie przeważały żydówki-
komunistki, zwracając ogólną uwagę

swym niechlujnym wyglądem. Więź
niów oraz więźniarki zaopatrzono w

żywność. W dzisiejszą sobotę nastąpią
jeszcze dalsze transporty więźniów z

więzienia koronowskiego.

— Komitet niesienia Pomocy biednym
przy paraiji św. Wincentego a patilo u r z ą 
dza w czwartek,9bm. o godz. 5-ejPopoł.
w salach Resursy Kupieckiej herbatkę pod
protektoratem p. starościny Stefanickiej.
Smaczne kiszki domowego wyrobu, flaki i

bogato zaopatrzony w słodycze bufety Ko
mitet zwraca się z apelem do społeczeństwa
bydgoskiego z prośbą o poparcie imprezy
i należy liczyć się z tem, że obywatelstwo
nie odmówi swego poparcia przez liczne

przybycie.

— Odnowegopółroczaprzyjm uje zapisy
dzieci od lat3-7 pierwszorzędne przedszko
le, znanei autorki powiastek dla dz-ieci M.

Boruniowej, Jagiellońska 24. Wysoki pro
gram kładzie silny nacisk na rozwój fizycz
ny i psychiczny dziecka. Opieka macierzyń
ska oraz ogród. Zapisy od godz. 2—3. (24505

Wybuch strajku właścicieli taksówek
w Sft^dgoszcscj.

Oryginalna demonstracja na Starym Rynku przeciwko obniżeniu ta ryfy.
(ak) W związku z ogłoszeniem no

wej taryfy jazdy, obowiązującej dla
właścicieli taksówek i obniżającej staw
ki opłaty do wysokości opłat pobiera
nych w innych miastach, równorzęd
nych z Bydgoszczą, właściciele taksó
wek w Bydgoszczy przystąpili w dzi
siejszą sobotę rano do powszechnego
strajku. Już w wczorajszy piątek ogól
ną uwagę zwracała oryginalna demon
stracja właścicieli autodorożek na Sta
rym Rynku: Mianowicie na Rynek za
jechało około 160 autodorożek, z ajm u ją
cych niemal cały rynek.

W czasie gdy właściciele taksówek

urządzili tę oryginalną demonstrację
przeciwko obniżeniu taryfy, specjalna

delegacja udała się do magistratu,
gdzie została p rzyjęta przez zastępcę
prezydenta miasta. Właściciele taksó
wek w Bydgoszczy domagali się utrzy
mania w mocy dotychczasowej taryfy,
gdyż jak twierdzą, warunki zarobkowa
nia w Bydgoszczy nie mogą być porów
nywane z warunkami w innych ruch
liwszych miastach w Polsce. Wobec nie
otrzymania zadowalającej odpowiedzi
ze strony zastępcy prezydenta miasta,
właściciele autodorożek ogłosili strajk
powszechny, który rozpoczął się w dzi
siejszą sobotę o godz. 8 rano.

Bydgoszcz zatem narazie pozbawio
na zostanie komunikacji autodorożek.

Krasińskiego23 K in o HA p o llo *
*Telefon 34-95
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Ostatnie wiadomości.

Wydobywanie ,,Ciiy of Khartum".
Aleksandrja, 4. 1. (PAT). Prace nad

wydobyciem ,,City o-f Khartum" prowa
dzone są w dalszym ciągu. Wczoraj nur
kom udało się dostać do wnętrza kabiny
samolotu, skąd wydobyto zwłoki czterech
ofiar.

Polar w synagodze.
Białystok, 4. 1. (PAT). W nocy z dnia

31 grudnia na 1 stycznia wybuchł pożar
w synagodze w Grodnie w dzielnicy za-

niemeńskiej. Dzięki natychmiastowemu
przybyciu zawezwanej straży ogniowej
pożar niezwłocznie ugaszono. Straty o-

graniczają się do osmalenia kilkume
trowej ściany.

Cudowne uratowanie
francuskich lo tników .

Kair, 4. 1. (PAT). Lotnicy francuscy
Saint Exupery i Prevot zostali odnale
zieni. Jak wiadomo, zamierzali oni do
konać lotu do Saigonu. Od kilku dni

brak było o nich wszelkich wiadomości,
co zaniepokoiło nietylko koła lotnicze,
ale i opinję publiczną francuską, która
z uwagą śledziła wiadomości o locie po
pularnych lotników.

Lotników francuskich odnaleziono w

odległości 150 km. na wschód od' Kairu.

Błądzili oni od 3 dni na pustyni. Od
wiezieni do Kairu lotnicy oświadczyli,
iż w nocy z 29 na 30 grudnia samolot

ich zderzył się podczas lotu na małej
wysokości z wyniosłością terenu i cały
zapas wody został strauony. Wobec u-

szkodzenia samolotu i zniszczenia rezer
wuaru z wodą, lotnicy udali się pieszo
w kieru nku zachodnim, posługując sie

kompasem. W odległości 150 km . na

wschód od Kairu spotkali ich Beduini.

którzy przyjęli ich z całą gościnnością.

Samobójstwo w taksówce.
Poznań. Przy ul. Wielkiej do jednej z

dorożek samocho-do-wych wsiadł jakiś
pasażer, nakazując szoferowi, by go od
wiózł na ul. Szamarzewskiego. W chwili,
gdy dorożka znajdo-wała się przy Rynku
Jeżyckim, szofer zauw ażył, że pasażer
wypił jakiś płyn. Po zapachu poczuł, ze

to był kwas solny i zatrzymał natych
m ia st dorożkę.

— Co pan robi? — krzyknął szofer.
— Proszę mnie odwieźć do pogotowia

— odrzekł słabym głosem pasażer.
Szofer, widząc, że pasażer wije się w

boleściach, odwiózł go natychmiast do

szpital,a miejskiego.
Pasażerem okazał się niej. 23-letni

Władysł-aw Królikiewicz. Stan jego jest
bardzo ciężki. Przyczyny zamachu sa
mobójczego nie są jeszcze znane.

50 lat kolei na Kaszubach
Kościerzyna. W bieżącym tygodniu

minęło 50 lat od budowy pierwszej linji
kolejowej na Kaszubach pomiędzy Ko
ścierzyną a Pszczółkami. K-olej do użyt
ku publicznego po raz pierwszy oddana

, została w r. 1885.

CHORE NERKI
to zepsute filtry organizmu
Oddają bowiem one pęcherzowi mocz źle przefiltrowauy
wpływając przez to na zatrucie organizmu wskutek niewyda-
lania zeń szkodliwych substancyj. Zioła Magistra Wolskiego
,Urosa", zawierające rzadką roślinę indyjską Ortosiphoniae
o własnościach moczopędnych i dezynfekcyjnych, pobudzają
nerki do prawidłowego działania. Stosują się przy cierpie
niach nerek, tniedniczek nerkowych, pęcherza i wszelkich
dolegliwościach dróg moczowych. Zioła zeznak.ochr. , .Urosa*'
do nabycia w aptekach i drogerjach (składach aptecznych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa, Złota 34, m. 1.

22289

Csworaaki na Sylwestra.
Berlin. (PAT) ,W miejscowości Kremach

Wgórach Frankonji,żona stolarza Zimmer-

l e i n a powiła w wieczór sylwestro'wy czwo
raczki.Minister spraw wewnętrznych Frick

przesłał niezwłocznie małżonkom Zimmer-

ł e i n życzenia oraz znaczną sumę pieniędzy.

Niemiecki ,,LOPP" pracuje 1
Berlin. (PAT) Założony Przed przeszło'

dwoma laty niemiecki związek ochrony
przeciwlotniczej posiadaobecnie7miljonów
członków i jest poci względem liczebnym,
jedną z największych dziś organizacyj na

obszarze Rzeszy. J .ak wynika z oficjalnego
sprawozd-ania, związek utrzymuje obecnie

2 2 6 6 s z k ó ł przeszkolenia przeciwlotniczego,
w których czynnych jest 22.898 instruktorów.
Kurs przeszkolenia przeciwlotniczego odby
ło dotychczas czteryi pólmiljonów człon
ków.

Giełda ibalawo - lewarowa
w Bydgoszczy

Warunki:Handelhurtowy,parytetBydgoszcz
ładunki wagonowe,dostawa bieżąca,za100kg

Notowania odbywają się we wszystkie
dni powszednie.

Notowania z dnia 3 stycznia 1936 r.

cena cena

transakcyjna orientacyjna

Żyto30ton zł 12,50 12,25- 12,50
,, zł

Usposob. stałe

Pszenica eksportowa
*

- zł

Pszenica standart. .

* zł 17,00 -17,50
Usposob. stałe

Jęczm. brow. .... zł 14,75-15,50
Jeezm.jednolity -

*
. zł 13,75-14,00

Jęczm, zbiorowy zł 13,00 — 13,50

Jęczm.zimowy -

*
. zł —

Usposob. spokojne

Owies zł 13,50 - 14,00

tt zł

Usposob. spokojne

Mąkażyt.5-"vyowł.worka zł 19,50 — 20,00

Mąkażyt.657/0wł. worka zł 19,01-19,50
Mąka żyt.55 - 70%wł.w.zł 18,50 -19,00
M.żyt.razów.9ó'V0wł.w . zł 15,75— 16,25
M.żyt.pośl. 70% wł.w', zł 13,75- 14,25
Mąka żytnia 60% -

. zł 18,50 — 19,00
Mąka żytnia 65% -

.

* zł 18,00 -18,50

ILE PŁACONO NA TARGU?
Na dzisiejszym targu płacono ceny na

stępujące: Masło wiejskie 1,20-1,30, masło

mleczarskie 1,60, jaja 1,60—2 ,-, twaróg 25,
kalafior 20—40. cebula 10, brukselka 35,
jabłka 20-40, marchew 10,kapusta biała 10,
czerwona 15: za drób: kury .2 —3,50,kaczki
304, gęś 5-7 , indyk 4,50—7, gołąbki pa.ra

80—90; mięso za kg.: kotlet wieprzowy 1,40,
boczek 1,30, wolowe bez kości 1,40, z kość
m i 1,— , skopowe 1,40, od łopatki 1,20, cielę
cina 1—1,20, słonina 1,60, smalec 2,60, sadło

1,60, łój 1.20; ryby kg.: sandacz 3,50—4, ka
rasie 2, liny 2,20, płotki 0,50-1,00, leszcze

2,00, szczupak 2,20, karpie 2,00, okonie

1,20-2 ,00 .

Tortury
nóg

usłano, po
3-ch minutach

Nie rozpaczaj. Dnie męczących katuszy nóg
minęły. Obecnie możesz szybko pozbyć się naj
gorszej spuchlizny, palenia, bólu i wrażliwości
nóg niezależnie od tego, co je spowodowało.
Najzwyczajniej kup paczkę Saltrat Rodell i wsyp
garść do miski z ciepłą wodą. W chwili gdy się
zanurza nogi w tej tlenowej kąpieli, zapalenie
znika, rozdrażnione tkanki są ukojone i odświe
żone, normalny obieg krwi przywrócony i w nogi
Twoje wstępuje nowe życie. Ten prosty przepi*
przynosi codziennie, w ciągu 3-ch minut, ulgę
tysiącom cierpiących, którzy mniemali, żo niema
sposobu pozbycia się bólu nóg. Odciski i stwar
dnienia są zmiękczone i mogą być całkowicie
usunięte. Saltrat Rodell nigdy nie zawodii.
Szczęśliwy wynik jest gwarantowany, lub pie
niądze zostają zwrócone. Kup dziś jeszcze Sal
trat Rodell w aptece, składzie aptecznym lub
perfumerji. Wypróbuj dziś wieczór. Skład główny:
L. Nasierowski, Warszawą, Kaliska 9.
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Rzucają bomby,
ale kościołów nie palą.

Rzym, 4. 1. (PAT). Włoskie sfery mia
rodajne dementują, kategorycznie wia
domość, podaną z Addis Abeby przez
,, Times", jakoby Wiesi, wycofując się
czasowo 7. prowincji Soire, mieli podpa
lać kościoły. Koła włoskie uważają te

wiadomość za absurdalną, przypomina
jąc, że kler tej prowincji podda! się do
browolnie Wiechom.

Włosi stracili dotychczas
tylko i samoloty.

Rzym, 4. 1. (PAT). Miarodajne kola
włoskie informują, że od cliwiii rozpo
częcia dziaiań wojennych w Afryce
wschodniej, Włosi stracili ogółem 4 'sa
moloty. Liczba ta obejmuje aparat,
który miał podobno zostać strącony
wczoraj pod Makalle, oraz samolot ło.

tnika Minniti, któremu Abisyńcrycy u-

cięli głowę. Poza samolotem, który miał

być strącony-pod Makalle inne aparaty
zmuszone feyly do lądowania na tery-
torjum abisyńskiem wskutek nieprawi
dłowego działania silnika.

Stany Zjednoczone kasują N. I . R. fl.
i rozpoczynają budować największą

flotę powietrzną świata.

Waszyngton, 4. 1. (PAT). Urząd fede
ralny odrodzenia g-ospodarczego N. I . R.
A. został ostatecznie rozporządzeniem
prezydenta Rcosevelta zlikwidowany.
Nieliczne funkcje N. I. R. A ., które in
stytucją ta jeszcze wykonywała, zostały
w dniu 1 stycznia przekazane departa
mentom handlu i pracy.

Waszyngton. (PAT). Odbyła się tu

konferencja szefa sztabu generalnego z

przewodniczącym kom isji wojskowej w

Izbie Reprezentantów. Z ujawnionych
szczegółów konferencji wynika, że sztab

generalny Stanów Zjedn. zamierza stwo
rzyć największą flotę powietrzną na

świecie. Departament wojny przewi
duje budowę 800 samolotów rocznie w

okresie trzyletnim .

SOKÓŁ ŻEŃSKI.
Dziś, w sobotę 4 bm. o godz. 4 po poł.

g'wiazdka młodzieży oddziału II wraz z przed
stawieniem w sekretarjacie. Obecność rodzi
ców mile widziana.

SOKÓŁ m .

Walne zebranie gniazda we wtorek 7 stycz
nia o godz. 19,30 w sali Resursy Kupieckiej.
Uprasza się członków o liczne przybycie.

SOKÓŁ IV.
W święto Trzech Króli o godz. 16 gwiazdka

w sałi Rzeźni Miejskiej. Ukrasza się o obo
wiązkowe przybycie i oiiarowanie paczki.

SOKÓŁ V.
Roczne walne zebranie odbędzie się w po

niedziałek 6 stycznia o godz. 15 tej w saice
drh. Dzierżyńskiego. Z powodu ważnych spraw
obecność wszystkich członków konieczna. Brat.
nie gniazda sokole i goście mile widziani.

— Kto się chce dobrze a przytem godziwie
zabawić, niechaj zajrzy na zabawę karnawało
wą, jaką urządza Chrześcijański Związek Czela
dzi Rzeźnickiej, pracującej w Rzeźni Miejskiej
w niedziele, 5. bm. o godz. 7 w sali ,,Starej
Bydgoszczy" przy ul. G rodzkiej. Zabawę przy
gotowano starannie. Do tańców przygrywa
pierwszorzędna orkiestra. Każdy miłośnik do.

brej zabawy idzie w niedzielę do ,,Starej Byd
goszczy'k____

Tla liczne zapytania
ze strony naszych starych i nowych
abonentów donosimy, że nasz

KfdmdMZ

na rtaM.1336'

dodamy w przyszłym tygodniu. Wo-
bec wielkiego nakładu ekspe
dycja kalendarza nie może być
uskuteczniona w jednym dniu, po
trwa ona trzy dni

od,8 do 10 siycimai ..... u ,, , , ........................... ...................... .

Otrzymują go bezpłatnie wszyscy
abonenci, którzy zapłacili przedpłatę

na styczeń.

MOWY UHEWSRSALNY OSBEORHIK
-

. ..-

C0HĄ,
*l AHPAMi.

3-LAMPOWY 20*5 PQOSTOWNIC24
NA PRĄD STAŁY i ZMIENNY

ODSiOP.NSK TEN POSIADA:

B 3 zakresy Iof;
BGłośnik dynamiczny,
M Cewki z żelaznym rdzeniem,

kontakty platynowe i srebrne.
D SiInq lampę końcowq

(8wat.pentodo).
B NADAJE SIĘ DO WSZYSTKICH

RODZAJÓW PRĄDU i NAPIĘĆ.

MISTRZ TONU, PRECYZJI i FORMYj

Mnism**r i.fećsgrtri.
REFLEKSJE NA CZASIE.

Po ostatnich niepowodzeniach włoskich
na froncie afrykańskim mówią, że Włosi
trochę przemusolinili.

- Ja tam, mister Smith, nie mam wiel
kiego zaufania clo taj Ligi Narodów... Za
dużo tam cudzoziemców!

W
Dawnici Zastanaw'ialiśmy się, co nam da

Nowy Rok, obecnie staramy się odgadnąć,
co nam z-abierze Nowy Rok.

NOWY WALLENRADEK.

Karol Radek, redaktor polityczny ,,Izwie-
stji" ma zostać usunięty ze swego stanowi
ska za ,,niebłagonadjożność" .

Radek okazuje się więc sowieckim Kon-:
radem Wailenradkiein,

PROSTY RACHUNEK.
- Co robić, żeby nasze dochody starczy

ły n-ani na utrzymanie?
- To bardzo proste! Bierze się .to, co się

zarabia i dodaje się dwadzieścia procent!
KPIĆ NIE WOLNO.

Chłop Przechodzi drogą, koło krzyża —

skłonił lekko głowa i uchylił kapelusza. Za
chwilę spoty'ka dziedzica i kłania mu się
głęboko, ruchem prawie do ziemi.

- Có to Michale, — pyta dziedzic - -

mnie czapkujecie do samej ziemi, a przed
liSżą'-Męką tdśeic 4ed\vo u ch ylili kapelusza?
Cżcmu to tak?

- A panie dziedzicu — z Pan-a Boga
kpić nie wolno, - odpowiada na to chłop.

PO URLOPIE.

Ona: — Kochany, naw'et, się nic spodzie
wasz, jak byłam podczas tegorocznych wa-

kacyj otoczona chmurą wielbicieli!
On: - Nic dziwnego, w tym roku pano

w-ała istna plaga much.

Z śiscitM iowcswzĘgtsnP'

Sobota, 4 stycznia.
Godz. 19,00: Tow. Czeladzi Mala-skiej. Zebra

nie w lokalu p. Jaśniewskiej, ul. Poznańska.
Godz 20,00: Tow. hodowców gołębi pocztowych

,,Kurjer" . Walne zebranie u p- Kołodzieja,
ul. Ugory 4-8. Uprasza się o komplet i punk
tualne przybycie.

Niedziela, 5 stycznia.
Godz, 9,45; Tow. śpiewu ,,Halka" , Chór śpie

wa w kościele garnizonowym. W święto
Trzech Króli o godz. 11 w kościele Klary
sek. Ponadto odbędzie się o godz. 17 w lo 
kalu Resursy Kupieckiej obchód gwiazdko
wy, na który zaprasza się wszystkich człon
ków.

Godz. 10,00: Korporacja , Eksternia", Zebranie

plenarne w lo ka lu ,,Gastronom", ul. Marsz.
Focha. (154

Godz. 14,00: Związek Rezerwistów, koło 12
Bielawki. Zebranie W' szkole przy 'ul. Br.

Pierackiego 12. Przybycie członków obo
wiązkowo. Sympatycy mile widziani.

Godz. 15,00. Tow. Czeladzi Raeźnicko-Wędli-
niarskiej. W alne zebranie oraz obchód
gwiazdkowy w restauracji Rzeźni Miejskiej,
ul. Jagiellońska,

Godz. 17,00; Tow. Rzemieślników Polsko, Kaf.

przy Farze. Zebranie członków i dzieci do
lat 14 w sali ,,Pod Lwem", ul. Mariz. Foeha
na wspólny wieczorek. Dla dzieci gwiazdor
i choinka. Po wieczo-rku zabawa taneczna
dla członków i gości.

Tow . Obywateli Bydgoszcz-Szwederowo.
Roczne vralne zebranie 5 stycznia po nieszpo
rach w Domu Katolickim przy ul. Dąbrow
skiego.

Kaf. Stow. Kobiet ,,Jutrzenka" . Uprasza się
członkinie o uregulowanie składek do dnia 5
bm. u skarbniczki p. Ptaszyóskiej (uL Różana

16) i zarazem oddać książeczki 'do rewizji. Kto
- zaiega-dłużej niż pół roku, będzie ękr^ślony
listy członkiń. '-

Stow. Dzieci Marji. Zebranie miesięczne
odbędzie się nie jak mylnie podano 5-go, lecz
12 bm. o zwykłym czasie w kaplicy św. Florjana.

B. K. S. ,,Polonja", sekcja bokserska. Trea
ningi odbywają się Co środę i sobotę od godz,
20—22 w sali gimnastycznej przy ul. Konarskie
go pod kierownictwem trenera p. Stępniaka.

Bank Polski płacił w dniu 4. 1. 1936 t.

dolary amerykańskie 5.2Ś
dolary kanadyjskie 5,21
funty szterlingów 26,-
'franki szwajcarskie 171.60

franki francuskie 34.91

belgi belgijskie 88,85
floreny holenderskie 357,80
guldeny gdańskie 99,25

Wyszedł z druku

zeszyt grudniowy,,WmtkWPk"
Miesięcznik

Organ Polskiego Zw. Wydawców
Dzienników i Czasopism

Redaktor Stanisław Kauzlk

Treść zeszytu:
Franciszek Głowiński - Metody propa
gandy wydawniczej.
Stały Kom itet Porozumiewawczy Międzynaro
dowych Federacji Prasowych.
Prasa Polska przed 100 laty.
25-leeie ilustrowanego Kurjera Codziennego.
Życie organizacyjną* Prace Kom isji Porozu

miewawczej Wydawców
i Dziennikarzy.
Prace Polskiego Związku
Wydawców,

Sprawy kolportażowe.
Nowe Dzienniki w Warszawie.
Organizacje dziennikarskie. Z44
Szkolnictwo dziennikarskie.
Kronika krajowa.
Praktyczne uwagi techniczno.
Ustawy i rozporządzenia dotyczące prasy.
Prasa na szerokim świecie: Dziennikarze na

froncie abisyńskim.
Ceny gazet w Szwajcarji nie będą obniżone.

Cena zeszytu 1 złoty. Prenumer. roczna 10 zł.
Do nabycia w administracji Adres admintstr.: Warszawa,
.Prasy ', w większych księ- Krak.Przedm.40m. t1, tel.540-0

'garniach i kioskach Ruchu. P. K . O. 18.606.

Waszych. Szan. Czytelników
prosimy uprzejmie, przy zamówieniach i za
kupach jakoteź przy podawaniu ofert na

ogłoszenia podane w naszem piśmie, powo
ływ ać się zawsze na ,,Dziennik Bydgoski".

Czytelnikom Dziennika Bydgoskiego
Jeżeli potrafisz ocenić, zrozumieć i wyróżnić
ogłoszenie Psycho-grafoioga Szyllera-Szkoi-%
nika, długoletniego redaktora poczytnego pis-

*

ma (Wiedza Tajemna) autora wielu prac
naukowych, wielkiego znawcy duszy ludzkiej,
jeżeli Ci brak energji, równowagi, jeż%Si cier
pisz moralnie, potrzebujesz dobrej rady! przyjdź
a poznasz kim jesteś, kim być możesz. Do*
wiesz się jak żyć, postępować, aby zwycięsko
przeciwstawić się losowi, a ponadto na Zasa
dź e astrologji i obliczeń kabalistycznych wy- ___

bierze p. Szyller Szlrolnik szczęśliwy numer Twego losu Loterii Pań
stwowej i wskaże, gdzie takowy można nabyć. Na los nr. 122627, wy
brany przez p. Szyllera-Szkolnika padła wygrana 150.000 zł. Na nie
wielką ilość wybranych numerów padło mnóstwo wygranych, z braku
miejsca podajemy tylko niektóre: Marja Madejówna, Stanisławów.
Romanowskiego 9 — 100.000 zł; Józef Balcarek, Nowa Wieś, Miarki 2 -

10000 zł; J. Murzyńska, Lask, stacja kolejowa - 10000; Józef Bo
gusławski, w W ilnie, ul. Ostrobramska 11/6 - 100 000 zł; Wacław Ba
ranowicz, Gdynia, Wysockiego 33. - 10.000 zł; Walerja Piątkiewicz,
Kraków. B. Zaleskiego 24 - 10.000 zł.

Słynne medjum M-iłe Evigny odgadnie Twoje imię i naz

wisko, wyszczególni najważniejsze fakty Twego ż\cia
Jeżeli wątpisz, nie masz czasu, napisz natychmiast imię.
rok, miesiąc urodzenia, a otrzymasz próbną analizę.horo
skop bezpłatnie. Nie przysyłaj żadnego wynagrodzenia,
lecz na koszta poczt, i kancelaryjne załącz 1 zł (znacz
kami poezłowemi). Ogłoszenie załączyć. Warszawa, Psy-
cho-grafolog Szyller-Szkolnik, Żulińskiego nr. 9 (dawna
Ż.óra wia) (296

OPRAWY KSIĄŻEK
oraz wszelkie prace wchodzące w zakres ialro-

ligatorstwa wykonuje starannie, szybko i tanio

introligatornia Drukarni Bydgoskiej S. A
Wydawnictwo ,,DZIENNIKA BYDGOSKIEGO*

Poznańska 12-14 Telef.: 3315, 3316, 3326

policehia

Staranne (255
najtańsze czyszczenie re 
peracja g'arderoby ,,Eko-
nomja', Dr. Emila War
mińskiego 10, 11 p. m . 6.

Prasowaczka
pierze i prasuje poleca się
w dom. Adres w Dzień (F 169

SPRZEDAŻE

Karczma
przy krzyżującej szosie.
24 morgi ziemi, budynki
murowane, nadaje się na

handel zbożem, z powodu
śmierci właściciela na

sprzedaż. Osowa Góra,
Karczma. (241

Pianino
krzyżowe czarne sprzedam.
Długa 68-7. (F178

Radjo (F 16C
sprzedam Karpacka 36.

Pianino
mało używane. Wiadom.
kiosk Śniadeckich 2(F 159

Sprzedam
dom ogrodem. Karpacka
nr. 44. (l98

W ilk

okazały tanio na sprze
daż. Małecka, Kościuszki
nr. 30, 4,200

Kamienica
now-ocześnie budowana
z ogródkiem, komfort,
dwupiętrowa, centrum

przy kościele, oprocento
wanie tl% z powodu
śmierci sprzedam oka
zyjnie. Oferty .Kamieni-
ca” f lja. (229

Fabrykę
materjału budowlanego
sprzedaż hurtowa gotówko
wa, wydzierżawię, sprzedam
lub przyjmę wspólnika
czynnego. Powód starość
Ryszkowski, Wąbrzeźno, ul.
Żeglarska 5. (233a

Pianino
dobrze utrzymane sprze
dam tanio. Kraszewskie
go 10, (obok Grunw'aldz
kiej 141), Okolę. (245

Tanio
sprzedam regały z składu
kolonjalnego z towarem lub
bez. Adres Dziennik. (216

Maszyna
szewska — lustro. nDoro-
teum"1, Pomorska 2. (253

Wm pokojb %m

Pokój (23612
ładnie umeblowany dla
pana zaraz dó wynajęcia.
Warszawska 11, I I prawo,

Umeblowane
zaraz. Podgórna 5/2. (217

E
POSADY

22ŚSŚS /M
Gorzelany

z prawem odpędu szuka
zaraz posady kierownika.
Zgłoszenia do , Gazety
Sępoleńskiej-. (231

Panienka
Szkołą Handl., małą pra-:
ktyką szuka posady kas
jerki, prakt. biurowej. Of.
filja ,,Pilna" . F 134

Bfsasa
Skład

z mieszkaniem wynajmę.
Hetmańska 8. F 167

Sk(ąd
z 3 ubikacjami do wyna
jęcia. Gdańska 65-4. (F177

Hotel
restauracja, mniejszem
mieście Poznańskiego na

korzystnych warunkach
wydzierżawię. Objęcie
1.200,restauracja Grobla la
Poznań. (230

SGEZ3
Ceglarz

może wstąpić z wkładem
do spółki. Oferty ,Par*
Poznań, pod ,53.6”, (205
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Artos-Radjo
Sw. Trójcy 3b trzy lam
powe 198 zł, raty 15 zł

miesięcznie. (124

Swetry (14858
kamizelki, bluzki, pulo-
werki poleca pracownia
trykotarska Bukowskiej,
Śniadeckich 2. Nadrabia
my pończochy, nabieramy
oczka, wszelkie reperacje

Meble
wszelkiego rodzaju wyso
kiej jakości, gwarancja,
ceny fabryczne. Uwaga!
Długa 32, St. Dobrzyń
ski. (24109

Oszacowania
mieszkań, budynków
(czynszów podstawowych)
sporządza, Edmund Jaż
dżewski, zaprzysiężony
rzeczoznawca, Gdańska
n r. 176, telef'on 1134. (135

Tanie
świeże towary kolonjalne,
delikatesy, wina, owoce

poleca Michalska, Pomor
ska 1. (141

MgMbMc
solidne najkorzystniej
kupisz w fabryce mebli

E. Bronikowski i Syn,
Bydgoszcz, Nakielska
135, telefon 3158.(16811

Narty
saneczki jesionowe gwa
rantowane, trwałe, celem
likwidacji zapasów, sprze
damy kilka tysięcy par
poniżej ceny, para od 3,50
zł. Fabryka Herkules, Pro
menada 1, otwarta do go
dziny 15.30. (24061

Szkło
okienne, butelki poleca
Wielkopolska Huta Szkła,
Pasikowski, stacja kolejo
wa Łęgnowo. Telefon
13-25. Autobus Bydgoszcz-
Solec. (19729

Meble
w wielkim wyborze
najtąniej i najkorzystniej

poleca (20922

Mosia Kala1 1
Bydgoszcz

ul. Śniadeckich 40
narożnik ul. Sienkiewicza.

Telefon 2389.

KEEE31
Dom

w śródmieściu z 2 skła
dami, dobry dochód, z po
wodu choroby zaraz sprze
dam. Oferty ,24 800” do
Dziennika, (24285

Palarnio kawy
sprzedam. Oferty Dzień.
Bydg. Toruń. (246i2

Majątek (I 43
700 mórg, okazyjnie. No
wakowski, Kaszubska 2,

Skład
kolonjalny - restauracja,

starozaprowadzony z mie
szkaniem, centrum miasta
powiatow'ego. Zgłoszenia
zaraz W. Pawłowiczowa,
Wągrowiec, Rynek. (24692

Kolonjalką
sprzedam zaraz. Grun
waldzka 19. (58

Dom
czynszowy, dochód 270 zł.
miesięcznie, za 20.000

sprzedam. Oferty ,Czyn
szowy” . (86

Sprzedam
m ój dobrze zaprowadzo
ny i bezkonkurencyjny
skład rzeźnicki. Adres w

Dzień Bydg. Toruń. (76

Dom
dwupiętrowy, nowowybu-
dowany 25.000,— Właści
ciel Toruńska 13. (147

Piekarnią
biegu, kościelnej wiosce
odstąpię Grams, Sadki
powiat Wyrzysk. (88

Pianino
w dobrym stanie sprze
dam. Świętojańska 21,
m. 3. (F4

Ford Standard Junior,
limuzyna dwudrzwiowa,
czteroosobow'a , granato
wa, model 1933, 33 000
km, 4/21 P. S. mato uży
wany. Ford V—8li
muzy na. czterodrzwiowa,
czteroosobowa, jasno zie
łona, 8 cylindr. z kufrem
32 C00 km, przedostatni
model, w pierwszorzęd'
nym stanie. Ford JU'
nior de Luxe, model
1935, nowy, limuzyna gra
natowa, czterodrzwiowa.
Ford Junior de Luxe,
model 1935, nowy, lim u
zyna szara, dwudrzw'io
wa, z dachem rozsuwa
nym. Wszystkie wyże;
wymienione samo
chody sprzedajemy
jako okazja tanio.

Również w ię ksza
ilość samochodów używa
nych w różnych cenach,
Pokaz i bliższe inform a
cje na żądanie. Dansiger
Staendsge Automobil'
messe. Stałe Targi Sm
mochodowe, Gdańsk,
Brotbaenkengasse 37,
Telefon 24238 i 24215.

Sktad
kolonjalno - delikatesowy
wódki, dobrze zaprowa
dzony mieszkaniem, po
wodu zmian rodzinnych
sprzedam zaraz. Zgłosze
nia ,Dobry* filja. (F83

Dom (l 42
składem, centrum |10.C00.
Nowakowski, Kaszubska 2

Dom
mieszkalny w mieście,
wjazd, gaz, elektryczność,
wodociąg, dochód 185000
zł. cena 16000 zł. Adres
wskaże Dziennik Byd
goski. (F 112

Motocykl
Triumph 500 kmb. zamie
nię na rowerowy sachs-
motor z dopłatą. Of, pod
”

Triumph*, filja Dzienni
ka Bydgoskiego. (F69

Wózek
sportowy sprzedam. Ry
cerska 7, Hoffmann. (F94

Sprzedam
parasol, płaszcz, suknie
szczupła pani. Gdańska 62,
m. 8. (FI 10

Jadalnia
także kanarki. Gdań
ska 113-4. (F 108

Maszyny (24123
do szycia syst. Singer, ta
nie z całkowitej likwidacji
przedsiębiorstwa handlo
wego. Oferty żądać pi
semne pod adresem A.
S. 256 Dziennik Bydgoski.

5 kół
do Forda z dobremi opo
nam i sprzedam. Weyssen
hoffa 3, m. 2. F76

Miech
kowalski sprzedam. Po
morska 26. (F82

Kredens
stół, krzesła, biurko dę
bowe i różne inne meble
taino na sprzedaż. Plac
Piastowski 9, m. 1. (177

Sypialki
dębowe sprzedam. G ro
dzka 6-8 . (FlOl

Inspektowe
okna (nieoszklone) sprze
daje. Dolina 13a. (128

Szafa
biurowa. Marsz. Focha,
skład papieru. (F 103

R kupn* ą

Kupią
w illę względnie parcelę,
Orłowo-Morskie. Zgłosze
nia Dzień. Bydgoski ,,A.
M. 33." (F60

Pokój
męski kupię. Oferty
Dziennik ,Męski*. (134

B ŁiKtje f l

Ksiągują
udzielam lekcyj wszelkich
systemów książkowości,
oraz stenografji. Chrobre
go10,m.6. (155

Kto
udzieli mi lekcyj 6 kl.
gimn. (warunki). Filja pod
aWojskowy”. (F115

KNAUKA
Korepetytor

wychowawca, języki, po
lecenia, zezwolenie, sport-
smen obejmie za utrzy
manie posadę. Zgłoszenia
p. Kartuzy Pomorze,
. Okaziciel legitymacji
nr. 602336 'Poste - Restan
te. (24691

POSADY
won-ne

Tylko
5 pań będą przyjęte do
stałej pracy propagando
wej. Inteligentne i wy
mowne zechcą się bez
względu na stań i dotych
czasowe zajęcie zgłosić
wtorek od 1U-3. Gdań
ska ift, m. 3. (F? 7

Pianistą
poszukuje się zaraz. , Oa
za", Chełmno. (159

Starsza
dzielna ekspedjentka po
trzebna. Skład bławatów,
Długa 31, róg. (F 106

Nauczycielka
potrzebna zaraz do chłop
ców. Majątek Zboże, pocz
ta Więcbork. (157

Panienka
do prania potrzebna. Dłu
ga84,m.2. (F78

Uczeń (Fi18
ogrodn. potrzebny. Zakład
ogrodn. Józef Wiśniewski,
Bydgoszcz, ul. Konopna 32

Kelnera (57
szukasz? zadzwoń 1163.

Handlowiec
dwudziestoośmioletni do
bry administrator, zdolny
zastępca, um iejący zjedny
wać' klientów, obeznany
gruntownie z buchalterją
z wszelkiemi sprawami
ce1nemi, pracujący w

kilku większych przed
siębiorstw'ach, nadzwyczaj
sumienny i obowiązkowy,
zmieni posadę. Miejsco
wość obojętna. Prim a

świadectwa. Pierwszorzę
dne referencje. Łaskawe

zgłoszenia ,P a r” , Poznań,
Aleje Marcinkowskiego 11

pod ,Wszechstronny*. (107

Pomocnik
fryzjerski poszukuje po
sady na Pomorzu.Dąbrow-
ska, Płąchawy poczta
Sarnowo koło Grudzią
dza. (103

Administracji
nieruchomości poszukuje
uczciwy i obowiązkowy
administrator. Oferty pod
,Sumienny",Dziennik
Bydgoski. (F75

Ksląłkowa-bllansistka
poszukuje posady zaraz.

Zgłoszenia do Dziennika
pod , Młodsza” . (129

Biuro
telefonem , wynajęcia.
Śniadeckich 32. (F61

Ubikacje
fabryczne na parę i prąd,
300 D metr., wydzierża
wię. Rzymkowska Prome
nada 10. (F 102

W Gdyni
poszukuje się ruchliwej
ulicy skład. Oferty pod
Nr. ,19356” poste restante
Czersk (Pomorze). (F71

Pokój
utrzymaniem u starszej
pani. -

, Pokój*. (121

Pokój
Pocztowa 1—5. (F120

I Ili iii
Są okresy, w których przedsiębiorca stara sie jaknajpiek-

niej urządzić wngtrze swego składu, dekoruje staranniej
okna wystawowe i wywiesza malowane afisze z napisem...

Znając wartość reklamową ,,Biafego Tygodnia'*
nie ż a'uje niczego ażeby zwrócić uwagę

przechodnia na swój interes, przyczem nie
stety bardzo często zapomina o ,,masach"
dla których

ZEREM jest najpiękniejsza chsćby wystawa
z tej prostej przyczyny, że - nie przechodząc
obok niej - nie widzą jej.

Ogłoszeniem prasowem dociera kupiec do

łych ostatnich, zawiadamia i sprzedaje im

jednocześnie swój towar;

jest ono wiec koniecznsm uzupełnieniem
sprzedaży reklamowej ,,Białego Tygodnia" .

iia
Potrzebna

dziewczyna od 15. I . Ko
smala, Lipowa 14. (F67

Służąca
wiejska, czysta, uczciwa,
z dobremi świadectwami,
do wszelkich prac domo
wych do 2 osób może się
zaraz zgłosić. Ul. Ks. Mar-
kwarta nr. 7, (F73

Posada
biurowa kierownicza za

pożyczkę 600 zł. Zgłosze
nia z życiorysem do fiiji
Dziennika Bydgoskiego
pod Samodzielnyta). (F95

Agentów
do sprzedawania narzędzi
rolniczych po wsiach po
szukuje ,Żniwo” Lwów,
Kuszewicza 6. (24122

Agentów (22949
chrześcijan do sprzedaży
kos, brzytew itp. po wsiach
poszukujemy. Dobry za
robek zapewniony. Zgło
szenia: Łódź, skrytka 443.

Przychodząca
potrzebna, gotowanie,
świadectwa. Jagiellońska
16, m. 2. (F63

Bufetowa
samodzielna potrzebna,
gotówką 3(0. Dzień, Byd
goski ,Bufetowa” . (136

Służąca
do wszelkich prac domo
wych z gotowaniem zaraz.

Kościuszki 9 -6 . (F88

Rządca
gospodarczy, kawaler lat
39 z teorją, kilkunasto
letnią praktyką, sumien
ny, bezwzględnie uczciwy,
wyjątkowo obowiązkowy,
bez nałogów, zmieni po
sadę od kwietnia. Zgło
szenia Najdrowska, Gm-
dziądz, Legjonów 37. (flte

Sierota (F74
z wioski poszukuje posa
dy Zygmunta Augusta 22-4

Dzielna
ekspedjentka z branży
rzeźnickiej, z dłuższą prak
tyką poszukuje posady,
300 zł kaucja. Oferty filja
Dziennika ,,Dzielna" . (F9i

Poszukują
praktyki biurowe), znam

język 'polski, niemiecki
oraz francuski, piszę na

maszynie. Oferty do filji
Dziennika Bydgoskiego
pod ”Sześć klas gimnaz
jum

*

(24597

Dam
500,— zł za odpowiednią
posadę. Oferty pod Ban
kowiec" filja Dziennika
Bydgoskiego. (F79

Szofer
mechanik poszukuje po
sady, kaucja nie wyklu
czona. Oferty filja Dzien
nika ,,Kaucja". (Fó4

Poorłjera
samotnego poszukuje.
Świętojańska 18J (160

Pokój
umeblowany niekrępują-
cy zaraz. Sienkiewicza 20
m. 6. (i56

Pokój
iedno — dwuosobowy.
Chrobrego 16-4 . (F92

Pokój
Cieszkowskiego 9-9 , Szy
mańska. (F'ilo

Pokój (F114
um eblowany. Mostowae/4.

2 elegancko
umeblowane pokoje. Gam
ma5-1. iF81

Neekrąpujący
Długosza 11-3 . (F123

Pokój (F97
z łazienką, używaniem
kuchni. 20 Stycznia 20-8 .

Pokój
umeblowany. Sienkiewi
cza 13-2 . (F62

Pokój
umeblowany. Warszawska
23, m. 9. (F98

Pokój (F96
umeblowany Staszica 5-5.

Pokój
umeblowany. Długa 58,
m. 8. (F 105

Umeblowany (F90
czysty'. Szczecińska 2/2.

Gdańska 27-9 .

Pokój ładny. (F86

Mały
pokój. Krasińskiego 17,
m. 2. (F84

K
WkoTTUB

poszukuj

Pokoik
próżny, tanio. Pod ,Urzę-
dnik” Dzień. Bydg. (145

Osoba
z towarzystwa, poszuku
je pokoju słonecznego,
czystego, wygody. Oferty
filja Dzień. ,S. W

”

. (FIOO

1-2 pokoje
próżne używaniem kuch
ni poszukuje bezdzietne
inteligentne małżeństwo.
Oferty ,Pewni* filja. (F70

I^mSTan^I\,

Urządnlk
poszukuje 3 -4 pokojowe
mieszkanie. Of. do Dzien
nika ,44”. (146

3-4
pokoi z wygodami, śród
mieściu poszukuje oficer.
Oferty filja Dziennika
,Oficer” . (F93

Pokoju
z kuchnią poszukuje. Of.
, Stała posada” filja Dzien
nika. (FI13

POZYCZKS

Kto
pożyczałby zł 80,— mie
sięcznie, dokończenie
studjów. Oferty Dziennik
, Zabezpieczenie hipotecz
ne” . (163

~r6żnb~~^

Odmładzające
upiększające, odchudzają
ce zabiegi. Instytut ko
smetyczny. 0Cedib* Sło
wackiego 1. (24693

Detektyw (60
przeprowadza wywiady,
obserwacje w sprawach
alimentacyjnych, rozwo-

dowych,matrymonjalnych
Bodanowski, Zduny 4 ,1 p.

Samouczek
rachunkowy i geometrji
Sitowskiego 1000 zadań
rozwiązanych. Łatwa nau
ka bez pomocy nauczy
ciela. Uniwers. poradnik
dla każdego zawodu. Ce
na 4.80 zł. Wpłacone zgó-
ry, z przesyłką 5.10, za

zaliczeniem 5.80. Księgar
nia Mikulskiego, Katowi
ce, Marjacka 2. (108

Zioła
polskie astrologa p. Sę
kowskiego skuteczne i za
stępujące herbatę chińską
do nabycia. Plac Wolno
ścinr.1,m.4. (F68

Ch romantka
wróży z kart rąk Poznań
ska 17-4 . (139

Oddam
koncesję na wyszynk.
Mazowiecka 5 -1 (137

Siwym włosom
przywraca pod gwaranc
ją pierwotny kolor vAxe-
la” Regenerator włosów,
butelka 3 zł w droge-
rjach lub J. Gadebus'ch,
Poznań, Nowa 7. (22550

Samochody (2326i
osobowe i ciężarowe bez
szofera, dla kierowców
amatorów tygodniowo do
wynajęcia. W razie póź
niejszego kupna jakiego
kolwiek now'ego lub uży
wanego samochodu, suma

wpłacona za wynajęcie,
zostaje po potrąceniu
efektywnych kosztów za
liczona. Szczegóły na żą
danie. Danziger Staendi-
ge Automobilmesse, Stale
T a r g i Samochodowe,
Gdańsk, Brotbaenkengas
se 37, tel. 24238 i 24215

Ostrzegamy
przed wydzierżawieniem
naszej nieruchomości z

oberżą Wrzosy-Toruń —

przed porozumieniem się
z nami niema prawa. Nig-
grinowie, Bydgoszcz, For
dońska 14. (l 30

Pies szary
stópki białe przybłąkał.
Sokola 14-1 . (127

Blondynka I Szatynka
dziękuję życzenia nowo
roczne, Proszę o liścik
B.K. (132

Kawaler
lat 34, kupiec-bławatnik,
50 tysięcy gotówki, pra
gnie poślubić przystojną
pannę. Oferty fotografją
filja ,Kulturalny*. (122

Kawaler
lat 32, kupiec, poznaoąn-
nę z ukończoną Szkołą
Handlową, cel matrymo
nialny. Offerty Dziennik
Bydgoski pod ,Zapo
znam” . (93

Wdowiec
lat 46, mistrz piekarski, 3
dzieci poszukuje żony.
Zgłoszenia kierować do
Dziennika pod ,J . K .* (87

Młoda
przystojna urzędniczka
pozna kulturalnego towa
rzysza wolnych chwil.
Zgłoszenia Dziennik pod
nSubtelna” . (40

Kawaler
lat 26, ziemianin, posiada
jący większe gospodarstwo
z braku znajomości poszu
kuje panny w celu ożenku,
majątek pożądany. Oferty
filja Dziennika Bydg. pod
,Ziemianin*. (125

Wesoła
zgrabna, m iła panienka
szuka z braku znajomo
ści kulturalnego pana, cel
towarzyski. Of do Dzień.
Bydg. pod ,Karnawał”. (4

Wdowiec
lat 38, mistrz piekarski
poszukuje żony. Oferty
Dziennik ,Poważne” . (131

Ożenią
miłą osobą dostosowanym
majątkiem. Mam lat 28.
15.006gotówki. Kierownik
spółdzielni. Oferty do
administracji pod ,Przy-
jemna” . U59

Smutny
samotnością, przystojny
biuralista 3', biedny, szu
ka samotnej towarzyszki.
,M iła” filja. (149

Kawaler
lat 35, wyższy urzędnik,
m ajętny, poszukuje odpo
wiedniej towarzyszki życia
możliwie z Bydgoszczy i.

okolicy. Pośrednictwo krew
nych mile widz'ane. Ofertn
filja , Usposobienie". (F72

Pragnie
serca i da serce panna
lat 29, skromna, niebiedna,
przystojnaz temperament,
domatorka. Pierwszeń
stwo urzędnicy począw
szy od V III. Zgłoszenia
do filji Dziennika pod
, Styczeń 36” . (F89

Która
pani przystąpi jako wspól
niczka z 2u0u dla zrealizo
wania uniwersalnego wy
nalazku pożądanego? Ka
pitał wysokie zyski i
stanowisko popłatne 10G%
notarjalnie zapewwnione.
Porozumienie matrymo-
njalne niewykluczone. O -

feity do administracji
Dziennika Bydgoskiego
pod BWynalazca” . (HO

Prsystojny
poszukuje ładnej, zgra-
pnej partnerki na karna
wał, chętnie zamiejsco
wej. Oferty pod* Styczeń”
filja Dziennika, Dworco
wa 5. (FI24

Kupiec
kawaler lat 42, inteligen
tny, posiada 40 tysięcy,
szuka odpowiedniej towa
rzyszki życia. Zgłoszenia
filja Dziennika Bydgo
skiego ,42*. (F 107

Kawaler
mistrz krawiecki, lat 38,
posiadający zakład kra 
wiecki w Gdyni, bez na
łogów, inteligentny, po
szukuje towarzyszki ży
cia celem rychłego ożen
ku Panie którem zależy
na cicbem pożyciu mał
żeńskim, młode wdówki
niewykluczone, krawco
we mają pierwszeństwo,
w iek obojętny. Of. proszę
administracja Dziennika
Bydgoskiego G dynia pod
,38”. (170
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lis i ppis
załatwia sprawy sądowe,
administracyjne, karne,
procesowe, spadkowe, h i
poteczne, waloryzacyjne,
kontraktowe, spółkowe,
najmu, podatkowe itd.,

ściąganie należności
i udziela porady prawnej.

St. Banaszak,
Bydgoszcz,

Gdańska 35. Tel. 1304.

KiP9LECEN9A
Zegarki

biżuterja, obrączki ślubne,
fachowa naprawa zegar
ków, Brodziński, Batoro-
go 5. (7882

H aw IkI Gębowe,
303251531 grabowe,!!-
powe, bukowe, Jesio
nowe, sosnowe, po
dłogi et(, dostarcza ta
nio (l02

Ogrodowa 2 , teł. 1310.
Portret

i12kart 10zł. ,W iol",
Sw. Trójoy 21. (237

HEBLE
solidnego wykonania

najkorzystniej tylko
w firm ie (2293

masami PlseBeia

Ign. D. Grajnert
Bydgoszcz, Dworcowa 21.

Księgi
handlowe największy wy
bór, ceny przystępne.
Książkowym ulgi. Stani
sław Jankowski, papier,
Długa 76 I Wełniany Ry
nek 6. (234

Meble
najtańsze w solidnem w y
konaniu z gwarancją do
nabycia z stolarni wprost
tylko Poznańska 8. (l33

Właśc. Trudnowski,
Dogodne warunki.

Księgi
bilansuje, porządkuje
szybko - tanio rewizor
zaprzysiężony. Owcza-
rżak, Polanka 5, (13042

Meble
kupisz zaw'sze najtaniej

tylko u (2812
Bernarda Mewaka

Bydgoszcz, Długa 10.

Uwaga na adres Długa 10.

Zegarki
nowe, reperacje najtaniej.
Chmielewski, Dworco
wa 84. (F179

Futra (261
o 60% taniej, gdyż po se
zonie, najnowsze modele,
wykonanie mistrzowskie,
warunki dogodne, wszeL-
kie przeróbki fachowo,
szybko i tanio wykonuje
znana od 30 lat Warszaw
ska Pracownia Kuśnier
ska . Kamczatka” . Przyj
muje lisy, skóry do far
bowania. Dworcowa 42.

Reperuję (20t
kanapy, leżanki, matera
ce. Tapicernia, Dolina 0.

Leżanki
tapczany, nakładki kupisz
u Bronisława Zamorow-
skiego, Zbożowy Rynek 7
w podwórzu. (235

Przeprowadzki
w kraju i zagranicą wy
konuje własnemi wozami
meblowemi spedytor
Wodtke. ul. Gdańska 76,
telefon 3015. (2423l

Sypialk! (F152
brzozowe poleca. Stolar
nia Warmińskiego 12.

!(^ )|
Dom

III ptr. narożnik, 12 lo
katorów Grudziądzu, na

sprzedaż za 70,000 zł go
tówką. Wywiad Grudziądz
Hallera 5, m, U 059

Ogłoszenie.
Na sprzedaż zaraz dobrze
zaprowadzony największy
i najstarszy skład sio-
dlarsko-tapieerski z towa
rem lub bez i warszta
tem. Oferty do agentury
Dziennika Bydgoskiego w

Chojnicach ul. Młyńska
nr. 21. 094

W illa
20 ubikacji, wycieczkowe
miejsce, Puszczykowo
U/s morgi ogrodu owoco
wego, cena 33.000.

Hotel
restauracja, inniejszem
mieście, na bardzo korzy
stnych warunkach wy
dzierżawię, objęcie 1.200.
Restauracja Grobla la,
Poznań. (24195

KolonjaSkę
sprzedam z towarem lub
bez, za półdarmo, Wia
domość Dziennik. (F140

Kolonjaikę
dobrze zaprowadzoną
sprzedam zaraz. Oferty
pod ,Tanio” . (260

Sprzedam (146
domek, pokój, kuchnia, Va
morgi ziemi. Chojnicka 4.

Dom
sprzedam z ogrodem 22

tys. Hetmańska 26. (F175

Dom
w śródmieściu z 2 składa
m i, dobry dochód, z po
wodu choroby zaraz

sprzedam. Oferty ,24800"
do Dziennika. (24285

Dom 074
II ptr, rodzaj willi, ogród
owocowy w Wrześni, na
dający się dla lekarza,
adwokata, inżyniera, eme
ryta sprzedam lub zamie
nię na dom z lokalem
handlowym Toruń lub
Bydgoszcz. Cukiernia
, Argentyna'* G dańska 30.

Wytwórnię
artykułów męskich, do
brze zaprowadzona na

Pomorzu i Poznańskim
wraz ze składem detalicz
nym sprzedam według
faktury. Of. ,3,000” do
Dziennika Bydgoskiego
Toruń. . 106

Skład

kolonjalny zaprowadzony
ż powodu objęcia posady
oddam. ,Doroteuma, Po
morska 3. (254

Bandonlon
na sprzedaż. Flisacka 2,
m. 3. (228

Futro1
bronzowe źrebce tanio
sprzedam. Gdańska 152,
podwórze m. 12, (203

Kolonjaikę (266
sprzedam. Chwytowo 3.

Nową
sypialkę i inne meble za

bezcen. Gdańska 42, skład
komisowy. (264

Dom
piętrowy tanio sprzedam
Ks. Skorupki 99. (218

Kiosk
sprzedam Chrobrego 26,
m. 8. F145

Maszyna
do szycia gabinetowa. Je
zuicka 8. (212

Rower
męski. Farna 6-1 . 085

Szafy
łóżka, sypialki sprzeda
tanio. Nakielska 15. sto
larnia. (238

Półdężarówkę
,For d” , rejestrowaną,
sprzedam. Wiadomość w

Dzienniku. (240

Sprzedam
patefon, wózek krzesełko
wy. Podw'ale 14-1 . (215

Bufet
kredens, radjoaparat, w nie
dzielę i poniedziałek od
14— 18 sprzeda tanio. Sien
kiewicza 35/1, (263

Radjo
4 lamp. na baterję, lub
prąd stały oraz części za
pasowe sprzedam tanio.
Chełmińska 4. (221

Maszynę
do szycia sprzedam. Śnia
deckich 41-4 . (222

Doberman
suka ostra. Sprzedam.
Pomorska 10*1. F150

Maszynę (208
do szycia prawie nową
bardzo tanio. Nakielska 3.

Maszyna
krawiecka bębenbowaSin-
gera 130 zł. Pomorska 2),
m. 13. 252

Radioaparat
uniwersalny prąd stały
i zmienny sprzedam.
Sienkiewicza 2. (262

Futro
70 zł now'e, sprzeda. Cie
szkowskiego 9 -3 , niski
parter. (F139

Samochód
limuzyna bardzo korzy
stnie na sprzedaż. Zdu
n y 15/2. F142

Zamienię
gospodarstw'o 168 mórg pod
Toruniem na kamiencię,
warunek dopłata 12.000.

ZgłoW. Dz. ,11opłata 168*.

Klejarka
do torebek piekarskich,
Śniadeckich 31 w składzie
kol. 4 -6 godz. (F 129

Potrzebni
dwóch chłopców ze wsi do
ogrodu. Brzozowa 26. (242

Uczeń
i czeladnik szewski po
trzebny na szytą robotę.
Gołębia 37. 075

Fryzjer
damski, fryzjerka dobra
siła, wodna, manikur, na

stałe. M . Śmigielski,Gniew
Rynek 22. 084

Biurowa
znająca język niemiecki
w piśmie i sprawy podat
kowe poszukiw'ana. O dpi
sy świadectw, fotografji
i pensji do filji Dziennika
pod ,Biurowa 20” . (F126

Trio
z akordeonem zaraz. Cu

kiernia Puczyńskiego
Chełmno. (22

Dziewczyna
uczciwa, starsza, dobrem
gotowaniem do wszystkie
go potrzebna. Skład ka
peluszy, Mostowa 7. 078

POSAD

Inteligentna
panienka umiejąca goto
wać, poszukuje posady
u samotnego pana. Oferty
pod ,Oszczędna* do Dzien
nika. ( 186

Pomocnik
branży spożywczej, pra
cował samodzielnie, biegły
w swoim zawodzie, poszu
kuje jakielkolwiek pracy.
Łask. o fe rty Dzień. Bydg.
pod ,Rzetelny” . (224

Szofer ( 243
z czerw'onym dyplomym
szuka zaraz posady. Zgło
szenia Sienkiewicza 35-6.

Szofer
poszukuje posady, kawa-
waler. lat 27, może pro
wadzić młockarnię lub ja
ką inną pracę z ośmiole
tnią praktyką za skrom-
nem wynagrodzeniem.
Franciszek Makowski, Cze-
sławice, poczta Lipiny, k.

Gołańezy. (FI 25

Kucharka
umiejąca dobrze gotować
szuka posady zaraz. O fer
ty ,Dobra” Dziennik (258

Pozostałe towary
firmy B. CVWiI%!SMB

SPRZEDAJE SIĘ

210)

w lokalu firmy

M.ŚĘJSM/1
BYDGOSZCZ

Ryltek Marszałka Piłsudskiego 19.

Zamiana (227
Śliczny majątek ogrodni-
czo-rolny, 3 km od Byd
goszczy. Ziemia ogrodo
wa. Inspekta. 4 stawy ry
bne. Pałac 10 pokoi z ej.
miejskiem oświetl., telef.
i własną kanał. Osobna
w illa z dwoma 3-pokojo-
wemi mieszk. Prócz tego
w'olne 4 pok, mieszk. dla
ogrodnika, garaż, obora,
stajnia i inne obszerne
budynki gospod. Wszy
stko masywne i w najlep
szym stanie. Inwentarz
żywy i martwy nąd-
kompl. Wspaniała rezy
dencja. Najlepsze warun
ki dla ogrodnictwa. Oko
lica zdrowa i klimatyczna.
Urzędowa taksa 143.000 zł.
Bez długu. Zamienię na

majątek od 500 do 1000
mórg przy przejęciu dłu
gów lub ew. dopłacie wr

odległości nie w'iększej
jak 50 km od Bydgoszczy,
taże sprzedaż możliwa.
Oferty pod ,Majątek* do
filji Dziennika Bydgoskie
go, Bydgoszcz, Dworcowa

ECHE3I
Kupię

jednokonną bryczkę do-
kart lub Selbstfahrer i 4

kichy samochodowe 120
razy 815. Of. do Dzienni
ka pod ,Dokart*. (232

Pracownia
obuwia skupuje wszel
kiego rodzaju obuwie'
Śniadeckich 32. F 149

ES)1Kurs kroju
modelowanie fasonów wy
ucza praktycznie Salon
Mód, Warmińskiego 10,
m. 4. (F 131

Korepetytor
potrzebny do VI kl. gfm
za pokój. Chrobrego 26,
m.1 . (F 142

Udzielam
lekeyj na fortepianie 5 zł

miesięcznie. Śniadeckich
42-6 . (F174

SCZHMDH
Bufetowa

kawiarniana potrzebna za
raz. Cukiernia ,Argenty
na” Gdańska 30. 073

Pierwszorzędny
krświec zarazem jako
krojczy, tylko fachowiec

potrzebny na garderobę
męską i umundurowanie
wojskowe. Zgłoszenia z

referencjami do filji Dz.

pod *U%V -

*

158

Fryzjerka
dobra siła potrzebna.
Gdynia, Starowiejska 26,
Radecki. (l 69

Chłopiec (F 104
do posyłek potrzebny, do
brze polecony. Zgłaszać
się tylko rodzicami: Gam
ma 2, parter, Ustynowioz

Krawcy F144

potrzebni na nauczycieli
kroju. Zgł. poniedziałek
14-16, Hetmańska 18-3 ,

wyszkolenie na miejscu

Panienkę
do bufetu przyjmę zaraz.

Hotel Warszaw'ski, Wąbrze
źno. '

(233

ekspedientka
wzgl. uczenpica może się
zgłosić. ,.Record Crava-
tes**, Gdańska 5. (136

Dziewczyna
z szyciem potrzebna. Re
stauracja. Marszałka Fo
cha 20. (F166

Poszukuję
gosposi z kaucją do kawa
lera. Gdańska 170. F 164

Pierwszorzędna
siła do składania fornie-
rów na stałe. Grajnert,
Grunwaldzka 65. (F 163

Posługaczka (Fi2t
potrzebna Długosza 11-3

Panienki
do obsługi gości potrze
bne Herm. Frankego 17,
Restauracja. F 162

Panny
wszechstronnie wykwali
fikowane w kroju i szy
ciu krawatów potrzebne.
Oferty filja Dziennika pod
nPrima”. (190

Panienka
m iła, po maturze, szuka

posady jako praktykaotka
biurowa. Oferty do Dzień
Bydg. pod ,M . 175” . (3

Pani
?na wszechstronnie go
spodarstwo, interes, zaj
mie się domem samotnej
osoby. Of. pod ,Pani
Dzień. G rudziądz. 096

Odnajmę
skład z mieszkaniem, a po
koje, dobry pnnkt. Gdań
ska lot, delikatesy, po
wód rodzinny. 089

Technik
dentystuczpy z własną pra
cownią poszukuje posady,
u panów dentystów zaraz

lub od 15 stycznia. Wiado
mość Dziennik. (F170

KEEED2
Skład

z pokojem, miesięcznie
do wynajęcia. Wiadomość
Dziennik. (226

Wydzierżawię
dom 5 mórg. Wiadomość
G ołębia 16. (225

Restauracja
skład, mieszkanie, w y
dzierżawi gospodarz
Gdańska 158. F113

Piekarnię 068
przepisową i dobrze pro
sperującą poszukuję za
raz celem dzierżawy. Ofer
ty pod BPiekarnia* Dzien
nik Bydgoski Grudziądz.

Rzeżnictwo
mieszkaniem wydzierża
wię. Szubińska 31, gospo
darz. (197

Potrzebna
panienka do bufetu i ob
sługi gośei. Restauracja
Eden, Gdańska nr. 37. 055

Kucharkę
wykwalifikowaną poszu
kuje zaraz J. Bohlmann,
Hotel Gelhorn, Dworco
wa 89. (247

Fabryczne
ubikacje składowe do wy
najęcia. Oferty Dziennik
,R. M. 298

Warsztat (F138
do wynajęcia Pomorska 3

Poszukuję
składu z mieszkaniem w

centrum miasta. Oferty do
Dziennika rSkład" . (259

Poszukuję
dzierżawy młyna, wydzier
żawię restaurację z skła
dem na.kolonjaikę. Rafiń-
gki, Pakość. (160

C(-na w tej rubryce 1 wiersz 50 gr

1 pokojowe i

Toruńska 13.

kuchnia. Śniadeckich 39.

z kuchnią) Gajowa 33.

3 pokojowe:
kuchnia. Bocianowo 18,
Matczak.

4 pokojowe:
bezjłazienki. Chrobrego 3.

Lokal handlowy:
2 duże pokoje I ptr. front
dla dentysty, lekarza łub
adwokata zaraz wydzier
żawię. Wiadomość: Dłu
ga 62/7. Warunki: Biela
ny 6/2 róg Jackowskiego.

Skład:

narożny. Dworcowa 39.'

Pokój
kuchnia, oszklona weran

da, bezdz etnym. Wiatrako
wa 7. F87

3 pokoje (F45
z kuchnią do wynajęcia.
Żnińska 22, Czyżkówko.

Pokój
I kuchnię wynajmie Kosz-
cząb, Szubińska 29. 067

6 pokojowe
mieszkanie komfortowe
od 1. 2. 36. do wynajęcia.
Słowackiego 1 -9 . 087

Dwa
słoneczne pokoje z kuch
nią do wynajęcia. Osada
nr. 55. (214

4 pokoje
duże,,.ppkoj dla dziewczy
ny, kąpielką, 2 balkony i

przynależności zaraz do
wynajęcia. Promenada 17
m. 1. ( 156

Pokój (239
kuchnia. Na Wzgórzu 18.

Pokój
frontowy z utrzymaniem,
Cieszkowskiego 14/3. (213

5 pokojowe (F180
komfortowe. Libelta 10.

2 pokoje
kuchnia 20 Stycznia
rocznym czynszem wy
najmę. Dzień. Bydgoski
,M . 444*. (220

Mieszkanie (F161
frontowe 2 pokoje, kory
tarz, kuchnia gazowa, e-

lektryczność, samotnemu,
biuro, bezdzietnemu mał
żeństwu. Kołłątaja 10.

IrJ m:bszkan!a\^|
Sn,

Trzy pokojowe
mieszkanie z W'ygodami,
zamienię na 4 -5 -cio po
kojowe w śródmieściu.
Oferty do administracji
aZamiana B” . (209

3 pokoje
kuchnia, zamieuiję na

mniejsze. PI. Petersona 3,
m. 1. (207

Poszukuję
pokoju z utrzymaniem u

samotnej. Warszaw'ska 23.
m. 7. (F127

KCg~29
Pokój

Przyrzecze 12-2 . 064

Pokój
większy, osobne wejście
dla lepszego. Podwale 11,
m. 4. 065

Przy
Dworcowej 73-8 pokój
umeblowany z utrzyraa-
nicm-bez. (250

Pokoje 071
elegancko umeblowane,
utrzymaniem, bez. Gar-
bary 12, mieszkanie 3,

Duży (F66
dobrze umeblowany po
kój. Śniadeckich 63-8 .

Ładny (F117
pokój. Gdańska 110-4 .

Pokój
umeblowany. Marcinkow
skiego 3 -6 . (F128

Pokój
Kordeckiego 3/2. 083

Słoneczny
ładny, telefon. Kordeckie
go 18-4 . (l 99

Pokój
umeblowany. Krasińskie
go21,m.3. (F133

Gdańska 25 II.
1-2 umebl. pokój, telef.

(F 132

Pokój
komfortowy. Cieszkow
skiego 1-3 . (F 130

Pokój
umeblowany. Cieszkow
skiego 8 -8 . (236

2 pokoje
umeblow'ane, centrum raja
sta dla pana lub pani, ce
na przystępna. Zgłosze
nia filja Dziennika Byd
goskiego .100*. J(F137

Pokój
Dr. Emila Warmińskiego
10, m. 3. (FBI

Ładny (26S
pokój. Długosza 9, m, 5.

2 pokoje
umebl. Gdańska 52, go
spodarz. Fi47

Pokój (206
10'zł. Chołoniewskiego 20.

Pokój
umebl. Wileńska 2/3. 057

Pokój
Piotra Skargi 12-6. F151

Pokój
um ebl. osebnero wejściem
używaniem kuchni Pro
menada 12-7 .

- (F 168

Umeblowany
osobne wejście, łazienka.
Zam ojskiego 10, Antosie*
wicz. F 165

Niekrępujęcy
utrzymaniem - bez Gdań
ska 85-4 . (FiTl

Pokój (F154
Cieszkowskiego 12-4 .

Pokój
inteligentnym. Krasiń
skiego 4-2 . (F19S

Pokój 072
umeblow. - Dworcowa 84-6,

KEEDI
Odmtadzajęce

upiększające zabiegi. Na
świetlania ,Cedib* , Sło
wackiego 1. (202

Tańców (265
wszystkich, modnych, w y
ucza szybko Koncesjono
wana szkoła tańców, A Tu
libackiej, Jackowskiego l

Finansuję
interesy krótkotermino
w'e. Of. pod ,,Gotówka"
filja Dziennika. F148

Oddam
5 letniego chłopca za włas
ne. Ofer(y do Dzień, pod
.Chłopiec . (256

EsDl
Kawaler (FIU

po czterdziestce na stano
w'isku etatowem. z gotów
ką poszukuje tą drogą z

powodu braku znajomości
panny lub wdówki dobrej
prezencji w celu inatry-
monjalnym. Oferty filja
Dziennika Bydg. ,,K. 40".

Która
rzymsko-katolicka majętna
osoba chciałaby zostać żo
ną 35-letniego lepszego rze
m ieślnika, zechce przesłać
ofertę pod , Przewodniczka
do Wyższych Rzeczy.” (257



Str. 2i. ..DZIENNIK BYDGOSKI**, niedziela, dnia 5 st'ycznia 1936 t. Nr. Ł

Dnia 31 grudnia 1935 r. ó godz. 6.45 wieczorem zasną! w Boga opatrzony Sakra
mentami św. po krótkich lecz ciężkich cierpieniach nasz ukochany, troskliwy ojczulek,
teść i dziadek ś. p.

tam KonleezRa
Dzieci.

v 59 rokn życia, o czem donoszą w smutku pogrążone

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 1936 r.

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 5 stycznia 1936 r. o godz. 2.45 po południu
; kostnicy cmentarza nowofarnego. (125

Podzfi^lfowanle,
Czcigodnemu Duchowieństwu, przedstawicielom Zarządu

Miejskiego i Wydziału Powiatowego, Tow. Śpiewu Wincentego
a Paulo, wszystkim krewnym, przyjaciółom i znajomym, którzy
wzięli udział w pogrzebie i oddali ostatnią przysługę zmarłemu śp.

Wincentem u Biskupskiemu
jak również tym wszystkim, którzy okazali współczucie i złożyli
wieńce, z tego miejsca składamy

EBóggKopSat
223) 2ona, synowie I rodzina.

itacrfAcsAł
W dniu 8 stycznia br. o godzinie 10-tej odbędzie

się w Ekspedycji Towarowej w Bydgoszczy, publiczna
licytacja następujących przedmiotów: laski, parasole,
odzież, aparaty fotogr. i wiele innych rzeczy.

Skład Znalezionych Przedmiotów
243)

*

Bydgoszcz

l%/ou/o otw arta (104

Cukiernia Popularna
przy ul. Łaziennej 28 w Toruniu
prowadzona przez długoletniego pracownika Ka
wiarni aEaropejskiej” i ,Fangrata” w Poznaniu

Andrzeja Tarnowskiego

poleca: wyborowe ciasta, torty i wszystkie
wyroby wchodzące wzakres cukiernictwa

_________________________________________

S

(IOI

Łekeje tańców
nowe kursy rozpoczną się we wtorek 7 Stycznia 1936 r.

Opłaty niskie. Zgłoszenia codzitnaie od 12—1411 6 -19-tej

Osobne bursy organizuje się na mazura.

Wł.iKochański,nauczycieltańców

Clia'Disa'egD22,Tel.2214

S'ianiaaifortepiany
światowej sławy marki (106

.. A R NOLD FIBI6ER'4- Kalisz

(dostawca Polsk. Radja i Konserwatorjów Muzycz
nych) stale wyróżniane na wszechświatowych wy

stawach jako najlepszy fabrykat polski.

Niskie ceny. Dogodne warunki.

Dostarczają po cenach fabrycznych przedstawiciele:
H. Turostowska - Toruń, ul. Św. Ducha 14

i J. S to r , Skład Not, Bydgoszcz, Bydgoski Dom Towarowy.

Emska sól źródlana
Pastylki

przeciw katarowi, kaszlowi
chrypce, zaflegmieniu, grypie

i.tp. 22932

EMSOLITH
Pasta do zębów, zawierająca
emskie sole źródlane, zapobie
ga tworzeniu się kamienia nazę-
bnego. Do nabycia w aptekach
i drogęrjach.

Jeneralny przedstawiciel
H. Borkowski. Gdańsk.

iprtuai kiaMskicli:
KRISTAL: ^Księżniczka

Czardasza'*, premjera i
i wielki nadprogram.

ADRIA: rChińskie mo
rza", premjera i bogaty
nadprogram.

APOLLO: . Kapryśna Ma-
rietta* z Jeanette Mac
Donald i piękny nad
program.

MARYSIEŃKA: ,Mane
wry miłosne'1i nadpro
gram .

REWJA: , Złote jezioro".
Na scenie nowa rewja pod
art kier. Ordeńskiego pt.
,,Zaczynamy rok 1936".

BAŁTYK: .Miss Flora*
i .1002 noce*

w Bydgoszczy
bardzo dobrze zaprowa
dzona do nabycia korzyst
nie z powodu śmierci ad
wokata. Zgłoszenia (Fl22

Śniadeckich 7-4 .

KEEEDS
20-30 .000 zł.

za pierwszorzędną gwa
rancją, poszukuję. Oferty
filja Dzień. ,20-30

”

. (F99

BIBEBIISBBBaB

E. Kruszczyński i
dawn. K. Kur(z nast. g

Bydgoszcz, Poznańska 6 i
poleca (18180 gaj

Pierze-Puch g
Kołdry- Pierzyny i
Czyszczainia pierza B

czynna każdJgo czasu 2

Ceraty
Chodniki
Dywany
Dywaniki
Tapsly
Linoleum

w w ie lkim wyborze poleca
korzystnie

Krawcowa
szyje prywatnie suknie,
płaszcze, kostjumy tanio,
według najnowszych żur-
nali paryskich. Ul. Ciesz
kowskiego 12, m . 4. 23534

Niniejszem podaję do łask. wiadomości
Szanownemu Obywatelstwu m ia s t a

iokolicy,teprzejąłem przy Rynku17
położoną drogerię podfirmą:

Kcgnl

Drogeria pod Lwem
i pod tą samąfirmą prowadzić bę-
dę.pogruntownej renowacji nadal

listwie nasilwewisi, dnia7-90styczniaI I r.
Skład mój zaopatrzony jest w wielki wybór
artykułów drogaryjno-kosmety
cznych, przybor. fotograficznych
oraz artykułów technicznych jak (93
oliwy,Uutzczów, farb,lakierów itd.

Zasadą moją będzie prowadzić li tylko towar pierwszej jakości we

w ielkim wyborze. — Zapewniam, iż staraniem mojem będzie W. Sza
nowną moją Klientelę pod każdym względem rzetelnie i akuratnie obsłużyć.

Prosząc o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, pozostaję
z wysokim szacunkiem

Telefon 87 Zbigniew Rnągfoęgł

Polecam w mojem znacznie obszerniejszym lokalu przy ulicy

Szerokiej 33
nasz nowo otwarty oddział

fO)

DYWANÓW ,

CHODNIKÓW
w najm odniejszych wzorach i wysokich
gatunkach.

Ceny reklamowe.
Wybór bardzo wielki.

Udzielam 4 mies. kredyt na asygnaty.

li.KOTLMI%ISKM
MAGAZYN BŁAWATÓW

167 'l'orsaśB,SzerEbifia33.

zastosowanie:
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ZDROWIE-TO SKARB
używaj zaiera

KIOfcAProBRKYKRA
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które stosuje się w nast. chorobach:

Nr. 1. - w katarach piersiowych, kaszlach, astmie . . . ...................................... , . zł 2,50
Nr. 2. -

. w złej przemianie materji, reumatyzmie,artretyźmie,chorobach skórnych,
nie cz ysto ś ci c e r y .................................................................................................................. z ł 3.00

Nr. 3. - w chorobach żołądkowo-kiszkowych, żółtaczce ........ ........ ............... z ł 2 ,50
Nr. 4. — w chorobach nerwowych i przy ogóinemosłabieniumogązastąpić nerwowo

chorym herbatę chińską . .............................................................zł 360
Nr. 6. — w b łę d n ic y i n ie d o k r w i s t o ś c i .............................. ................................................... . z ł 4,20
Nr. 7. - w chorobach nerkowych i pęcherzowych 3,00
Nr. 9. — przeczyszczające .............................................................................. . . zł 1,50

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w aptekach, składach aptecznych i drogerjach
lub1wwytwórni; ,,Polherba\ Kraków-Podgórze, Skrytka Nr. 48. która również
wysyła broszurki o ziołach - bezpłatnie. - X.

KAŻDEMU PRZYPADNIE NA5R00A!
kto nadeśle dobre rozwiązanie

t- sa ukor mywon w — aicśęzczs jubórp -

Za dobre rozwiązanie wymienionego przysłowia, przeznaczyliśmy celem zdobycia klienteli
njstępuiące nagrody:
1 Nagroda Maszyna do szycia 7

Rower męski
Patefon
Aparat radjowy
Aparat fotograficzny
K ilim 150X200

Nagroda Narty
8-15 ,, Obrazy olejne

16-20 n Swetry męskie
21-25 ,, Pulovery damskie
26-35 ,, Zegarki męskie
36-50 ,, Kasety toaletowe

Prócz tego wiele innych nagród oraz wielka ilość nagród pocieszenia. Rozdzielenie nagród
odbędzie się pod nadzorem notarjusza w terminie, o którym zawiadomi się na piśmie. Nieznaczna
opłata pocztowa przesyłki na koszt odbiorcy. Rozwiązanie należy przesłać jak najwcześniej
załączając ewentualnie znaczek na odpowiedź, którą sie w każdym razie otrzymuje. - Adreso
wać; Dom Wysyłkowy ,,NlESPODZlANKAłt, Kraków, Krowoderska 56 —1-K. (105

Któż inny potrafi odgadnąć Twą przyszłośćf %SBg tylko najsłynniejszy Jasnowidz - Grafolog WOMOUTH
W: Mistrz Międzynarodowego Instytutu Wiedzy Tajemnej

Hs 'njĘyfa uznany jako wszechświatowy fenomen, dysponujący mocą sugestji i magne-
nlfflr tyzrau oraz jasnowidzenia na odległość. Przy pomocy słynnego i jedynego

u Jpifp na k uli ziemskiej Medjum .TAM AHRY " które posiada nadprzyrodzony dar
promieniowania i wysyłania fluidu astralnego, w transie jasnowidzi bez
różnicy oddalenia za pomocą kontaktu pi. ,na i k ilk u włosów danej osoby.
Odkrywa wszelkie tajemnice życiowe każdego odgaduje przyszłość teraź

niejszość i przyszłość opracowuje horoskopy i analizy grafologiczne. Daje możność zdobycia m iłości pożądanej
osoby, rady i wskazówki odzwyczaja od wszelk. nałogów. Odnajduje zaginione osoby. Medjum .TAMARHA

”

jest nie
omylne. Zestawia w transie szczęśliwe i pewne większej wygranej Nra losów, wskaże gdzie takowe można nabyć.

Napisz natychmiast do mnie, podaj pytania, stan, datę urodzenia, załącz kilka włosów a otrzymasz w prze
ciągu 4-ch dni ode mnie dokładne przepowiednie - horoskop który wprawi Cię w podziw i zachwyt.

Medjum nTAMAHRA” wybierze dla Ciebie w transie szczęśliwy Nr. losu, który pod gwarancją będzie wy
grany. Otrzymasz ode mnie prawdziwy klucz nowego życia, który przyczyni się do poprawy Twego bytu ma-

terjalnego i zadowolenia duchowego. Wiele w ielkich wygranych, to owoc mej pracy dlatego też każdy zwra
cający się do mnie dziękuje. —

Załączyć 1,— z ł znaczkami pocztowemi na koszta przesyłki. — Bezpłatnych horoskopów nie wysyła się.
Pisz jeszcze dziś do mnie na adres: Jasnowidz WOMOUTH, Kraków, Lubicz 22, m. 2. ( 161
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PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ
GDYŻ SA JUŻNAŚLADOWNICTWA.

OSYftMAlNg PROSZKI -MI6RENO-NERVOSIN*,Z K O gU T K llH
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*MIGRENO-NERV0SIJ'l* SĄTEŻI WTflBLETKAq|
___

I Podaję do łaskawej wiadomości, że i

ctwócZijUmpezy ut. ^dańshie^ 6 7 jj

WfyaeAztat elektzó-mechaniczny
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii

Naprawia i uzwaja fachowo wszelkie
typy elektrycznych aparatów przy po
jazdach mechanicznych ja k : dynamó-
wek, starterów, magnetów i t. p. —

Fachowe uzwaja me wszelkich silników
elektrycznych prądu stałego ł zmien
nego. — Budowa kolektorów. — Na
prawa akumulatorów. - W szelkie czę
ści zapasowe na składzie. (172
Zasadą moją będzie powierzone mi prace wyko- .

nywać rzetelnie, solidnie pod gwarancją. - Pro
sząc o poparcie mego przedsiębiorstwa, pozostaję

Tel. 28SO.

z poważaniem

Maksymilian Hamulski
elektro-mechanik.

PrzyjmujemyIMBMMi'IIW 'IIW M M W M I 'MSllft'MMlllllll

jeszcze reprezentacje lub składy konsygnacyj
ne wszelkich brani. Pomieszczenia składowe w

razie potrzeby do dyspozycji. Oferty kierować:

DOM HANDLOWY, E. G. Brombacher, ŁóeSz,
ul. 28 p. Strzel. Kan. 39, tel. 191-89. (193

(211

ZKto ceni kawy jakości
Zalicza sięóoGrctga gości.

HUMOR SZWAJCARSKI.

Gdyby Wilhelm Tell dzisiaj żył..

Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 120 zł
na dalszych stronach 1,00 zł. za m ilim . 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowa 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20 0/, zniżki!

Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych, 50 % drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym. Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rabatu'
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają. - Ogłoszenia zagraniczne 25% dopłaty. - Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 2 0 ^ drożej'
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada. - Miejsce płatności: Bydgoszcz. - Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych Bank Ludowy'

Konto czekowe: P. K . O . 203713 Poznań.

Wydawca, nakładem i czcionkami: Drukarnia Bydgoska Sp. Akc. w Bydgoszczy. - Za redakcję odpowiedzialny: Stanisław Nowakowski w Bydgoszczy.


