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czy raczej minister?
Gen. Mariusz Zaruski napisał w ,,Polsce

Zbrojnej" z 16 bm. artykuł pt. ,,Kierownic
two marynarki wojennej czy admiralicja?"
w którym przypomina, że w pierwszych la
tach po powstaniu naszej młodej marynar
ki ,,nie można było tworzyć osobnego m l

u nisterstwa". Dziś natomiast w związku z

rozbudową naszego państwa na morzu geu
Zaruski zwraca uwagę na niestosow'ność
nazwy ,,Kierownictwo'1 brzmiącej podob
nie jak jakieś tam ,,kierownictwo budowy
kamienicy" , czy ,,kierownictwo obozów let
nich" itp. i — zastrzegając parokrotnie, że
idzie mu tylko o nazwę, a nie o żadne zmia
n y strukturalne, proponuje zmienić wyraz
,,kierownictwo" na ,,admiralicja" .

Otóż nie.

Pozwolimy sobie zaprotestować. Skoro
,,nie można było tworzyć osobnego minister

,stwa" gdy marynarka była w pieluchach —

to teraz albo nic się nie zmieniło, to i ,,ad-
. miralicja" niepotrzebna, albo dzieciak wy

rósł z powijaków i w Polsce winno być tak,
jak na całym cywilizowanym świecie, niech
'wreszcie będzie — minister!

Czy w Polsce jest potrzebny minister
marynarki?

Rzecz dziwna. Pytanie to denerwuje
niesłychanie różnych panów, jak gdyby
chodziło co najmniej o zbudowanie rakiety
na księżyc z ,,dobrowolnych" składek, ścią^
gańych przy wypłacie poborów.

Niżej podpisana poruszając niejedno
krotnie już tę sprawę na łamach paru pism
spotykała się z dziwną — ą obrażoną — u-

szczypliwóścią oponentów, jak. gdyby to nie
było najnaturalniejszym zjawiskiem na kuli
ziemskiej, że każda instytucja winna mieć
głowę kierującą całością spraw. P. inż. Ju
lian Ginsbert już przed dwoma laty wyra-

* zii zdanie, że nie ma być minister, a raczej
dwóch wiceministrów marynarki wojennej
i — handlowej. Owszem, zgoda! Niech by
byli ci sjamscy bracia czy Lelum-Polelum,
byle by jednak byli autentycznymi maryna
rzami! Cóż, kiedy ich w dalszym ciągu nie
ma! A że mimo to — a raczej dlatego wła
śn ie nie jest dobrze, o tym dość chyba
wymownie mówią cyfry znanej broszury
Urbana Krzyżanowskiego, którą omawia
liśmy przed paru miesiącami na łamach

,,Dziennika Bydgoskiego'* (SOS polskiej ma
rynarki).

Zamiast lamentować mniej lub więcej
produktywnie, puśćmy wodze szczurolądo-
wej fantazji i wyobraźmy sobie, jakby to

było, gdyby... ach, gdyby jakąś szczęśliwą
losów odmianą został wreszcie mianowany
Jego Ekscelencja Pierwszy w dziejach Pol
ski Minister Marynarki.

— Ouanto costa (ile kosztuje? — zapy
* taliby nas pewnie ciekawie nasi zagraniczni

przyjaciele, przypuśćmy z... Monfalcone. *)
— Nic! Ani groszaI — odparlibyśmy z fa

sonem. — Zredukowaliśmy tych sześciu wi
cemarszałków sejmu i senatu do liczby
dwóch i od razu forsa się znalazła. Depar
tament morski był, więc go tylko z lekka
zrakomponowaliśmy ufachowiwszy specami,
autentycznymi marynarzami, a w ogóle pa
nowie, tak ministerstwo przemysłu i han
dlu jak ze swej strony MSW i MSZ prze
kazały odnośne agendy nowemu minister
stwu, utrzymując z nimi zresztą ścisłą
współpracę. Jest czterech szefów departa
mentów pod komendą pana ministra i... już.
Po co aż czterech ?

— Po to, że są cztery departamenty: m a
rynarki wojennej, marynarki handlowej,
kolonialnej, obejmujący wszystkie sprawy
Polski zamorskiej i Światowego Związku
Polaków, propagandy, czyli dawna Liga
Morska i Kolonialna. Żadnych osobnych
kosztów administracyjnych, żadnych dwu-
trzy- czterotorowości. To też żadne fotele,
serdele, dyrektory, reprezentacje, synekury,
subwencje są w ministerstwie morskim nie
do pomyślenia. Pan minister — jako po
zycja kluczowa — wszystko trzyma w gar
ści, wszystkim komenderuje, a skąpy, że
aż strach! Marnego grosza nie da na jakieś
tam niepotrzebne rzeczy. Powiada, że mo
rze to morze, a nie żadne bajoro. Nawet na

wydawnictwa...

; *) Stocznia włoska, gdzie buduje, się pol
(skie ,transatlantyki.

(Ciąg dalszy na stronię 2-ej)*

Pierwsze posiedzenie sejmu
nie wywołało większego zainteresowania

fOcf własnego spraa/OMfłaa/cgpaH am enlornego).
Warszawa, 22. 5.

Pierwszy dzień sesji nadzwyczajnej
wypadł blado. Pomimo tego, że posło
wie w czasie sesji budżetowej domagali
się sesji nadzwyczajnej, jednakże spe
cj'alnego za interesowania nie zdradzali.
Posiedzenie w czorajsze miało przebieg
czysto formalny. M arszałek sejm u od
czyt-ał zarządzenie Pana Prezydenta
Rzplitej, zwołując sejm, zawiadomienie
o powołaniu przez Pana Prezydenta sę
dziów' Trybunału Sianu. W spom niał

również, że w drugą rocznicę uchwale
nia obecnej konstytucji, a mianowicie
dna 23 kwietnia złożył wieniec na stop
niach Belwederu. Poza tym marszałek

odczytał pismo byłego ministra skarbu

prof. Zawadzkiego, który replikował na

zarzuty, postawione swojego czasu przez
pos. Dębickiego, a dotyczące ujem nych
skutków polityki, skarbowej byłego
min. Zawadzkiego. Przypuszczano, że

ten punkt wniesie- może nieco ożywie
nia, że p. poseł Dębicki podejmie ręka
wicę i zapowie replikę. Tak się jednak
n ie stało- .

Poza tym do więcej nteresujących

punktów porządku dziennego zaliczyć
należy pismo pos. Zd. Strońskiego, by
łego prezydenta m. Stanisławowa. Pan
Stroński prosi, aby wobec zarzutów,
czynionych mu w prasie w związku z

urzędowaniem na stanowisku prezy
denta, sprawę tych zarzutów skierowa
no do sądu marszałkowskiego. Do ży
czenia pos. Stroińskiego marszałek się
przychylił.

Sprawy, znajdujące się na po-rządku
dziennym, a wiec wszy-stkie projekty
ustaw, dotyczące umów międzynarodo
wych,odesłano do komisji soraw zagra
nicznych. Projekt ustawy o ustroju
m. Warszawy odesłano do komisji ad-

minitraęyjno-samorządowej. Ustawę o

kredycie dodaktowym przesłano do ko
m isji budżetowej.

W zakończeniu marszałek Car zawia
domił, że złożono kilka interpelacyj
poselskich wśród nich posłów żydow'
skich w sprawie ostatnich wypadków w

Brześciu, jednak z braku czasu nie

mógł się z ich treścią zapoznać. O ich

przyjęciu do laski marszałkowskiej za

decyduje więc na następnym posiedze
niu.

Na tym porządek obrad wyczerpano.
Całe posiedzenie trwało 15 minut.

Natychmiast po zamknięciu posiedze
nia odbyły się zebrania komisyj, na

których przydzielono referaty. Normal
ne prace komisji rozpoczną się zpocząt
kiem przyszłego tygodnia. W ciągu tej
sesji odbędą się jesz-cze dwa plenarne
posiedzenia sejm u i jedno względnie
dwa posiedzena senatu. Zakończene

sesji nastąpi około 5 czerwca.

Noweli do ustawy akademickiej
nikt nie chciał referować.

Rząd wniósł na nadzwyczajną sesję
sejmową proje-kt noweli ustawy akade
mickiej. Proje-kt ten przesłany został

przez marszałka sejmu do komisji o-

światowej. W piątek odbyło się posie-
dze-ne komisji, na której miano Wybrać
referenta. Chętnych jednak nie było,
wobec czego komisja oświatowa upo
ważniła prezydium do wyznaczenia
refe-renta ustawy o szkołach akademic
kich.

CzyMussoliniwycofa e wojska
z HiszEBasmifi?

Londyn, 22. (PAT) Wieczorne dzienniki
londyńskie donoszą, jakoby Mussolini za
mierzał wycofać wojska włoskie z Hiszpanii
skutkiem czego gen. Franco wysłać miał
swą główną podporę finansową, milionera
Juan Marcha wraz z księciem Alba do Rzy
mu, celem domagania się od Mussolniego,
aby wojsk swych nie wycofywał i nie od
mawiał udzielanej dotąd pomocy. Według
pogłosek tych w wypadku gdyby Mussolini
istotnie nakazał wycofanie wojsk włoskich,
gen. Franco ustąpiłby z swego stanowiska

przywódcy hiszpańskiego ruchu narodo
wego.

Do powyższej pogłoski nie przywiązuje
się na razie w Londynie większego znacze
nia, przypisując jej powstanie okoliczności,
że rząd brytyjski polecił swym ambasado
rom w Paryżu, Berlinie i Rzymie dokonać
demarche zapytującą te rządy, czy gotowe
są poprzeć wspólny apel do obu stron wal
czących w Hiszpanii celem zawarcia rozej-
mu, podczas którego obcy ochotnicy mogli
by zostać wycofani. Wedle ostatnio na-

deszlych wiadomości, demarche ta spotkała
się z przychylną oceną nie tylko w Paryżu,
lecz również w stolicach Włoch i Niemiec.
Widoki zawarcia rozejmu wydają się dziś
bezwarunkowo lepsze, niż przedtem i na

tym tle, zdaniem kół miarodajnych, po
wstały pogłoski o zamierzonym wycofaniu
wojsk włoskich z Hiszpanii.

Statut hiszpańskiej partii
narodowej.

Salamanka, 22. 5. (PAT) Agencja Havasa
donosi, że gen. Franco zatwierdził świeżo
opracowany statut partii narodowej. Statu
ty te przewidują organizację polityczną,
ekonomiczną i syndykałną stronnictwa, jak
również organizację milicji. Główne zasa
dy organizacji,,hiszpańskiej falangi" zostaną
nadal utrzymane a nadzór nad nią zostanie
powierzony osobom wybranym przez gen.
Franco. Przez pewien okres czasu robotni
cy i kierownicy przedsiębiorstw pomieszcze
ni zostaną oddzielnie w następujących wiel
kich grupach: rolnictwa, przemysłu, handlu,
bankowości i ubezpieczeń. Najbardziej war
tościowe elementy z pośród młodzieży wcie
lone zostaną do milicji, której zadaniem bę
dzie wspomaganie armii, czuwanie nad bez
pieczeństwem w kraju oraz nad podtrzyma
niem ducha narodowego.

fSeifftołitośęgbmjSpitHeud*

Na zakończenie uroczystości koronacyjnych odbyła się w Spithead największa w dzie
jach świata rewia okrętów wojennych. Na zdjęciu . dwa angielskie 'okręty bojowe

MBarbam" i MRamillies" oraz krążownik francuski MDunkerque"*

Bez ślubu kościelnego.
Londyn, 22. 5. (PAT). Agencja Reu

tera donosi: Jedna z osób, należącycli
do najbliższego otoczenia księcia Wind
soru oświadczyła, że ceremonia jego
ślubu kościelnego fc panią Simpson,
mająca początkowo się odbyć natych
miast po zawarciu ślubu cywilnego,
nie odbędzie się w ogóle.

krwawydeszcz.
Rzym, 22. 5. (PAT). W Rzymie, Me

diolanie i Genui spadły tzw. ,,krwawe
deszcze. Są to błotniste opady, spowo
dowane masami czerwonego pyłu, nie
sionego z Afryki przez południowe wia
try.
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Kierownictwo, admiralicje...
(Ciąg d alszy).

— Jak to? Więc to wszystkie ,,Szkwały",
te ,,Morza" itd. już nie wychodzą?

— A po licha nam one? Pan minister mó
wi, że tloty się nie buduje z beli papieru, a

Polska potrzebuje okrętów nie kolorowych
obrazków. Więc, że z tej ,,morskiej" złotów
ki mało co by zostawało na rozbudowę Pol
ski na morzu, bo prawie wszystko by zjada
ły te ,,darmowe" luksusowe pisma.

— No, dóbrze, ale przecież propaganda!
Potęga prasy! Magiczny, przekonywujący
urok drukowanego słowa!

— Owszem. Na to właśnie jest departa
ment propagandy, a w nim wydział praso
wy. Zamiast kosztownych wydawnictw,
wydajemy skromny, ale codzienny (zupełnie
zreorganizowany) biuletyn morski, który
idzie do całej prasy, wszystkich odcieni,
kierunków i przekonań politycznych. W
sprawach morskich bowiem cala Polska
jest jednomyślna. Biuletyn ten, to najżywiej
redagowana i- najlepiej postawiona w kraju
agencja prasowa. Daje nie tylko artykuły
fachowe, lecz i reportaże z dalekomorskich
podróży, sprawozdania z osiągnięć kolonial
nych. Korespondencje Światowego Związ
ku Polaków, listy marynarzy, wiadomości
z Polonii zagranicznej, nowiny turystyczne,
informacje portowe, przeliczne interesujące
fotografie — słowem szumi morzem i tętni
zamorskim życiem Polski, a cała Rzeczypo
spolita słyszy to tętno i ten szum naszej
rosnącej błękitnej potęgi. (

— Va bene (to dobrze), no, a... a stocznia?
— Stocznia? Ha! przyjacielu, zrozumcie

oczywiście', że ze stoczni zagranicznych bę
dzie teraz figa, bo my sobie ma się rozumieć
budujemy stocznię w Gdyni.

— Ależ skąd pieniądze?
— Z naszych oszczędności morskich.

Przecież płaciliśmy rocznie 120 milionów zl

obcym okrętom za przewóz naszych wła
snych bogactw. Jeżeli 65% obrotu handlo
wego Polski idzie morzem to z tego tylko
lO% polskimi okrętami. Gdynia była feno
menalnym interesem dla... obcychl Oszczę
dziliśmy ponadto na zagranicznych stocz
niach, na Monfalcone, St. Nazaire itd. oraz

na gmachomanii, że tak powiem, śródlądo
wej. Skoro mogliśmy tyle wciąż budować
bezproduktywnych gmachów reprezentacyj
nych...

— Ach, to niby plafony?
— Właśnie. Gmachów reprezentacyj

nych, powiadam, które są poto głównie, że
by ,,robiły wrażenie", to stać nas chyba na

warsztat pracy dla naszych bezrobotnych,
którzy będą budować polską flotę. To są
caro signore (drogi panie), przecież rzeczy
niemożliwe, żeby polski węgiel woziły okrę
ty sowieckie, greckie, szwedzkie, niemieckie,
licho wie jakie, a żeby nasi marynarze nie
m ieli pracy. Przecież nie dawniej jak kil
ka tygodni temu w Domu Marynarza w

Gdyni siedziało na bezrobociu coś trzydzie
stu oficerów marynarki handlowej, nie li
cząc tych wszystkich, którzy się rozjechali
do swych rodzin. A teraz, ot, czytaliśmy
świeżo w prasie, że na wystawę paryską ca
la Polska miała jeździć z Gdyni wyłącznie
i jedynie francuskimi okrętami. Słyszane
rzeczy! Nie mamy to swoich? W ostatniej
chwili odkomenderowano ^Batorego", bo

wstyd już byl za wielki. Ale od kiedy ma
my ministra to są już rzeczy nie do pomy
ślenia. On się już i z ministerstwem rolnic
twa dogadał i z MSWojsk wszystko ułożył.

— Ojej! Że się też nie bal.
— Skąd! Wilk morski przecież niejeden

sztorm już ma za sobą. Ta najszczytniej
sza ,,povvinność", te ćwiczenia rezerwy to

był przedtem największy postrach maryna
rzy. Ciągle im to wchodziło w paradę. Tra
ciii posady na okrętach, linie nie wypłacały
należytości za czas służby wojskowej, w ie
dząc dobrze, że nikt się nie będzie zbyt ostro

upominał, bo przecież zawsze można się na

nim ,,zamścić" i — za karę — wylać na pysk.
' Polski marynarz był przecież wyjęty z pod
prawa jak to lapidarnie udowadniał Krzy
żanowski, omawiając staropruską ustawę
żeglarską. Więc biedne chłopaki z żalem
i trwogą ściągały ze siebie granatowe mun
dury, i, nałożywszy onuce, szły na prze
szkolenie narciarskie, na spinaczki wysoko'
górskie, na długodystansowe marsze.-

— A co na to wasza marynarka wojenna?
u i - Nasza marynarka wojenna, carrissi

me, to jest tabu. Zresztą cóż ona poradzi?
Mamy przecież za mało okrętów wojennych,
żeby wszyscy marynarze handlowi mogli
odsługiwać powinność wojskową na morzu.

Za pieniądze przeznaczone na rozbudowę
Polski Morskiej robiło się propagandę ,,fron
tu do morza", przysposobienie wodne, ża
glowe, kajakowe, wioślarskie, pływackie,
słowem szczury lądowe zabawiały się w

ideologię morską, autentyczni zaś zawodowi
marynarze uciekali na ląd bo nie mieli
na czym pływać i z czego żyć.

- Per bacco! A co mógł ten wasz tęgi
minister mieć do gadania w Ministerstwie
Rolnictwa?

On? bardzo wiele. Zrobił taką piekiel
ną awanturę, tak nalajal, nawymyślał od

fajtłapów i niedołęgów, że wreszcie wywo-
jowal Przysposobienie Aprowizacyjne dla

polskiej żeglugi, do którego zaszeregowano
wszystkie organizacje rolnicze. Teraz nie
ma już mowy o tym, żeby polskie okręty
musiały beczkami kupować masło i dzie
siątki tysięcy jajek na każdy; rejs w jakiejś
tam Kopenhadze. Hasło: MChłop frontem

do morza, morze żywi chłopa" leci dziś na

skrzydłach wiatru od morza aż hen pod Ta
try, do Wilna, do Katowic, Poznania- Ca
ła Polska na morze! Cała Polska szumi błę
kitem, uśmiecha się, żyje, srebrzy falą naj
czystszą...

Ale... stop!
Wszakże to tylko marzenia, błękitne sny

o potędze, o prawdziwym, w ielkim progra
mie morskim...

Nic podobnego nie ma!
Żadnego ministra wcale nie potrzeba.
Zmieni się co najwyżej nazwę ,,kierow

nictwo" na ,,admiralicja". Obcy marynarze
będą pracowali w Gdyni. Dla naszych jest
miejsce w marynarce japońskiej, która te
raz właśnie werbuje 5000 ludzi. Niech chło
pi duńscy zarabiają na maśle, dla polskich
okrętów. Nasze masło trzeba eksportować
do Niemiec. Wszystko dla obcych - oto
front do morza!

Gotowiśmy przysiąć, że gen. Mariusz Za
ruski — i wielu, wielu innych marynarzy
myślą tak samo jak my.

Czemu nie przemówią?
Z. Zelska-Mrozowieka.

Janusz W arnecki - dyrektorem
teatrów lwowskich.

Lwów, 22. 5. (PAT). Odbyło się posiedze
nie magistratu, na którym, po ożywionej
dyskusji, uchwalono oddać dzierżawę te
atrów lwowskich p. Januszowi Warneckie-
mu, dyrektorowi Teatru Letniego w War
szawie.

ZHP obawiaslB
utraty wpływów.

Pielgrzymka nauczycielstwa na Jasną Górę
a obawy nGiosu Nauczycielskiego" .

,,Głos Nauczycielski", organ Związku
Nauczycielstwa Polskiego zaniepokojony za
mierzoną pielgrzymką nauczycielstwa na

Jasną Górę, zamieścił w n. 33 ,,ostrzeżenie",
iż rzekomo ,,pewne koła zamierzają wyko
rzystać tę sposobność dla celów politycz
nych". Oczywiście, wiadomość ,,Głosu Nau
czycielskiego" wyssana jest z palca. Prze-
wódcom Z. N. P. pielgrzymka nauczycielska
do Częstochowy, będąca manifestacją uczuć
katolickich Wychowawców dzieci polskich,
jest bardzo nie na rękę. Usiłują więc pu
ścić w ruch wypróbowany środek — insy
nuację.

*. *

Jakież to wymowne dla polityki Z. N. P.
wobec wszystkiego, co ma związek z kato
licyzmem, wiarą św. czy duchowieństwem.
Oczywiście woleliby oni, by nauczyciel ra
czej odstąpił od wszelkich manifestacyj
uczuć katolickich!

O tym wrogim stosunku władz Z. N. P.
do katolicyzmu należy nam wszystkim pa
miętaćiotym,żeZ.N.P.niewalczyaniz
żydostwem (posiada członków-żydów) ani
z żadną inną religią!!I Tylko i wyłącznie
z Kościołem katolickim!!!

Beck przyjmuje Anglików
mm pofiftadlzie JfHarzg".

Londyn, 22. 5. (PAT). Minister Beck
wraz z ministrem pełnomocnym Mi
chałem Mościckim powrócił w piątek
w południe z zatoki Spithead, gdzie
jako goście lorda Kinsleya, na jego
jachcie ,,Princess", przyglądali się za
równo rewii koronacyjnej, jak i ilumi
nacji floty brytyjskiej.

Gdy właściwa rewia morska się
skończyła, około godz. 6 po poł. po mi
nistra Becka zajechała przed jacht

Princess" motorówka polskiego kontr-

torpedowca ,,Burza", który , jak wiad o
mo, reprezentował polską marynarkę
wojenną na tej rewii. Minister Beck

wraz 'ze swym gospodarzem lordem

Kinsleyem i kilku osobami, które rów
nież były gośćmi lorda Kinsleya, zapro
szone zostały przez min. Becka do u-

dania się z nim na pokład polskiego

okrętu, udał się motorówką do stojącej
w odległości jednej mili morskiej ,,Bu
rzy".

Min. Beck pierwszy wszedł na po
kład polskiego okrętu i powitany został

uroczyście przez komendanta ,,Burzy",
komandora podporucznika Kodrębskie-
go i załogę. Następnie min. Beck przed
stawił komandora Kodrębskiego go
ściom angielskim, których dowódca

polskiego kontrtorpedowca zaprosił na

tradycyjną staropolską lampkę miodu.

'Goście angielscy z największym u-

znaniem wyrażali się zarówno o okrę
cie polskimj jak o znakomitej posta
wie załogi. Około godz. 7 motorówka

,,Burzy" odwiozła min. Becka i przy
byłych z nim gości angielskich z po
wrotem na jacht ,,Princess".

Beck wraca do kraju.
Londyn, 22. 5. (PAT). W piątek o go

dzinie 3 po poł. min. Beck opuścił Lon
dyn, udając się w drogę powrotną do

Warszawy przez Brukselę. Polski m ini
ster spraw zagranicznych zatrzyma się
dziś, na pół dnia, w stolicy Belgii dla

przeprowadzenie rozmowy z premierem
van Zeelandem w związku z powierzo
ną premierowi belgijskiemu misji zba
dania możliwości osiągnięcia i odprę-
żenia w światowych stosunkach ,go
spodarczych. Min. Beck spotka się przy

tej okazji również z belgijskim mini
strem spraw zagra-nicznych Spaakiom.

Odjeżdżającego z Londynu ministra
Becka pożegnał na dworcu Victoria w

imieniu króla Jerzego VI-go jeden z

adiutantów króla płk Vivian Gabriel,
a min. Edena reprezentowali obaj przy
dzieleni do delegacji polskiej z ramie
nia Foreign Office pp. Jepp i Chiche
ster. M inistra Becka żegnał również
ambasador belgijski w Londynie ba
ron Cartier. Ponadto obecni byli człon
kowie ambasady polskiej i konsulatu

generalnego. Ambasador Raczyński to
warzyszył min. Beckowi aż do Dover.

Z rewii morskiej w Anglii-

Ryga, 22. 5. (PAT). Z Kowna dono
szą, że władze litewskie zawiesiły na
bożeństwa polskie w kościele św. Trój
cy.

Kościół ten oddawna był terenem

gorszących wystąpień bojówek litew
skich, które urządzały podczas polskich
nabożeństw demonstracje przeciwko
ludności polskiej.

Ostatnio, podczas Zielonych' Świą
tek, w kościele św. Trójcy nabożeństwa

polskie nie mogły się odbyć. W pierw
szym dniu świąt o godz. 6 rano, pod
czas śpiewania chóru polskiego, przy
były autobusami bojówki litewskie,
które zaintonowały pieśni litewskie.
Nabożeństwo zostało przerwane, a tłu

my wiernych Polaków opuściły kościół.
W drugim dniu świąt, w czasie na

bożeństwa przeznaczonego dla Pola
ków , odbyło się nabożeństwo litewskie.

Dzięki karności i dyscyplinie Polaków,
którzy nie dali się sprowokować, nie
doszło do żadnych zajść. j

Pożar w nowej fabryce Cegielskiego
Rzeszów, 22. 5. (PAT). IWczoraj o godz.

1605 na terenie budującej się fabryki Ce
gielskiego wybuchł pożar w czynnym bu
dynku maszynerii. Ogień strawił pierwsze
piętro budynku oraz nagromadzone tam

gotowe fabrykaty. Straty wynoszą około
210 tys. zl. Przyczyną pożaru było praw-,
dopodobnie nieostrożne obchodzenie się z

ogniem przez jednego z robotników.

Król Jerzy wita się na swoim jachcie z ofK
cerami marynarki państw obcycłu
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Brześć złowrogą plamą kładzie się na

horyzoncie polskiej rzeczywistości. Po
woli z odmętów sprzecznych relacyj wy
łania się prawda o brzeskich dniach ma
jowych. Nad ostatecznym ustaleniem

tej prawdy czuwa komisja ministerialna

z komendantem głównym policji pań
stwowej gen. Kordian-Zamorskim na

czele. Na własną rękę prowadzi swoiste

,,dochodzenia11prasa żydowska, cała opi
nia nie przestaje się zastanawiać nad ty
mi wydarzeniami, które wychodzą z ram

normalnego życia państwowego.
Wobec tego, co się stało w Brześciu,

nie można nie zająć stanowiska. Jest to

sprawa zbyt poważna i zbyt istotna dla

naszej przyszłości, aby ją wstydliwie
przemilczać.

Nie ulega wątpliwości, że w Brześciu
stało się źle:

1) Stało się źle ze względów czysto
ludzkich. Niszczenie dobra innych lu
dzi nie jest działaniem chrześcijańskim.

2) Stało się źle ze względów państwo
wych. Nie jest dobrze, gdy wymierza
niem sprawiedliwości zajmuje się tłum,
gdy władza w wielkim, wojewódzkim
mieście niemal że leży na ulicy, gdy po
rządek publiczny, będący ostoją bytu
państwowego, jest tak bardzo zniweczony.

3) Stało się źle ze względów gospodar
czych — jesteśmy przecież za biedni na

to, aby pozwolić sobie na niszczenie dóbr
m ilionow ej wartości.

To wszystko trzeba na zimno i obiek
tywnie stwierdzić. Ale obok tych obja
wów zła trzeba z równym obiektywizmem
stwierdzić istnienie tego zła najgorszego,
które stało się przyczyną wszystkich póź
niejszych następstw.

Jest bardzo źle, jeśli żydzi pozwalają
sobie bezkarnie ciągle prowokować spo
łeczeństwo polskie.

Jest bardzo źle, jeśli urzędowy filo-
semityzm ochrania najbardziej wrogie
dla państwa i społeczeństwa polskiego
działania żydowskie.

Jest bardzo źle, że dotąd nie zrobiono
nic, aby radykalnie i stanowczo rozwią
zać palącą kwestię żydowską, aby w ten

sposób odsunąć od społeczeństwa polskie
go te odruchy rozpaczy, na które się zdo
bywa.

Tu już nie pomogą półśrodki. Jeśli
nie wyzwoli się Polski z opresji żydow
skiej, jeśli tolerować się będzie prowoka
cyjne wystąpienia żydów (np. prowoka
cyjny toh prasy żydowskiej — jak to do
brze, że szerokie masy polskie nie czyta
ją tego, co bezczelnie wypisuje ,,Nasz
Przeglądu, bo inaczej Brzeście i P rzyty
ki powtarzałyby się dużo częściej!), jeśli
się czym prędzej i stanowczo nie podej
dzie z urzędu do sprawy żydowskiej — to

niełatwo wyjdziemy z błędnego koła, to

energia społeczna nadal spalać się będzie
w rzucaniu petard, biciu szyb i niszcze
niu sklepów żydowskich.

Gimnazjalna jaczejha
komunistyczna

została zlikwidowana.
Skazanie młodych żydów i żydówek.
Na terenie okręgu szkolnego lubelskiego,

gdzie w ostatnim roku miało miejsce tyle
skandali, wśród których wyróżniała się
sprawa ucznia komunisty Stanika, morder
cy konfidenta policyjnego, mamy nową
sprawę. Przed sądem okręgowym w Za
mościu na sesji wyjazdowej w Tomaszowie
Lubelskim odbyła się rozprawa przeciwko
uczniom i uczenicom państwowego gimna
zjum koedukacyjnego, oskarżonym o dzia
łalność komunistyczną. Oskarżeni należeli
częściowo do komunistycznej partii Polski,
częściowo do komunistycznej partii zacho
dniej Ukrainy. Jak zwykle jednak, nie by-
ło wśród nich wcale Polaków. Oto nazwi
ska: Gołda Brinkier, Chana Mincer, Brucha
Gelenter, Szmul Lederkrer, Jan Kuczma i
Włodzimierz Musia. Dwaj ostatni są pra
wosławnymi.

Akt oskarżenia zarzucał im kolportaż
bibuły komunistycznej, ustną propagandę
ZSRR, zbieranie funduszów na obronę mor
dercy Stanika i wydanie protestu przeciw
ko faszyzmowi.

Jeden z świadków zeznał, że oskarżona
Gołda Brinkier przekonywała go, iż na an
tysemityzm jest jedno tylko lekarstwo, a

mianowicie komunizm.
Po przemówieniu prokuratora, który do

magał się surowej kary, sąd wydał wyrok,
skazujący 20-letnią Bruchę Gelenter na 8
lat więzienia a wszystkich pozostałych na

2 do 3 lat więzienia.

Kariera b. kanclerza

BrGninsa.
Nowy Jork, 22. 2. (PAT). Były kanc

lerz niemiecki dr Bruening mianowany
z o stał profesorem nauk społecznych
i politycznych na uniwersytecie Har
ward, najstarszej wyższej uczelni ame
rykańskiej. Dr Bruening rozpocznie
swe wykłady z początkiem tegoroczne
go semestru jesiennego. Były kanc
lerz niemiecki bawi w Ameryce już od

jesieni 1935, przybywszy tu pod pseu
donimem Jana Anderson.
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Jeszcze o koronacji.
Cały świat znajduje się pod wraże

niem koronacji londyńskiej. Nie ulega
wątpliw ości, że Anglia zaimponowała
wszystkim. Inna rzecz, że kosztowało
to niemało.

W roku 1821 koronowano króla Je
rzego IV. Wydatkowano 238 tys. fun
tów. Jego następca Wiliam IV był
skromniejszy. Kosztował skarb brytyj
ski tylko 52 tys. funtów. Koronacja ta

miała miejsce w roku 1831. W siedem
lat później w 1838 r. wstąpiła na tron

królowa Wiktoria. Urządzono jej bar-

dziej wystawną koronację, bo za 69

tys. funtów. Była ona jednak prawdo
podobnie najtańsza, gdyż ,,starczyłal*
na lat 64. Król Edward VII w roku 1902

kosztuje skarb brytyjski 193 tys. fun
tów. Jerzy V, którego całe życie cecho
wała duża skromność wydatkuje w

1911 roku 185 tys. funtów.
Na koronację pięciu angielskich

królów w ciągu 100 lat wydano 637 tys.
funtów. Tymczasem obecna kosztowała

jedna 524 tys. funtów. Trzeba jednak
pamiętać, że funt obecny jest prawie

o 50% ,,tańszy** od swego poprzednika
przedwojennego. Ale nawet i z tą po
prawką Jerzy VI ustanowił rekord w

dziejach Anglii. W przeliczeniu na zło
te kosztował skarb brytyjski 14 milio
nów złotych. Ładna sumka i jak się
dziwić, że cały świat interesuje się tego
rodzaju premierą, której dany monar
cha już nigdy więcej nie powtarza.

Z punktu widzenia politycznego
najważniejszą częścią koronacyjnych
uroczystości była rewia floty angiel
skiej. Na cześć króla Jerzego ryknęło

2.000 dział. Pamiętać również trzeba,
że król ten, jako były drugi syn kró
lewski został przeznaczony na maryna
rza i jest nim z zamiłowania. Potęga
Anglii spoczywa na morzu. Młody król

potrafi o nią dbać. Rozpoczynając rzą
dy tak wielkim pokazem niespożytych
sił swego kraju, sprawił, że imię An
glii jest dziś na wszystkich ustach, ja
ko tego czynnika, który swą potęgą
potrafi jeszcze długie lata przechylić
szalę pokoju ku najwyższemu szczę
ściu całej ludzkości. 4

zyty Neuratha i Goeringa w Rzymie.
W rezultacie w Genewie zorientowano

się, że jest za wcześnie, aby ,,załatwić
sprawę abisyńską** czyli wyrzucić Abi
synię z Ligi i otworzyć tym drogę
włoskiej współpracy nad rozbrojeniem.
Mogłoby się bowiem zdarzyć, że Negus
straciłby członkostwo arcyszanownej
gadalni, a Mussolini dalej udawałby o-

brażonego. i

Szczytem jednak mimowolnego ko
mizmu wierzących w rozbrojenie jest
fakt, że swoje nadzieje opierają oni
na bardzo realnym fundamencie an
gielskich zbrojeń. Rozum ują oni w ten

sposób, że jeśli Anglia jest silniejszą,
to wówczas łatwiej jej będzie wymóc
na innych, aby zaczęli się rozbrajać.

Trzeba jednak przyznać, że o rozbroi

jeniu w dosłownym tego słowa znacze
niu nikt nie mówi. Idealistom genew
skim starczyć m a projekt ogłaszania
budżetów zbrojeniowych. Myśl... n a d e r

słuszna z uwagi na to, że sum wydat
kowanych na wojsko absolutnie... nie

daje się ukryć w innych pozycjach...
Byle buchalter w byle przedsiębior
stwie potrafi robić z bilansem cuda,
na których się po tym urzędy nadzor
cze wyznać nie mogą, ale Liga Narodów

potrafi ocenić budżety państw?... I czy
można sobie wyobrazić większe głup
stwo, biorąc pod uwagę ilość ludzi,
pieniędzy i słów poświęcanych w Gene
wie tego rodzaju arcymądrym projek
tom ? .

Nowe projekty naddunajskie.
Sytuacja Austrii pogarsza się z dnia

na dzień. Próby ratunku przedsiębrane
są z różnych stron. Najwięcej, rzecz na
turalna, zabiegają o to Czesi, zdając
sobie doskonale sprawę z tego, co ich

czeka w razie Anschlussu. Kierują się
w tym względzie planem opracowa
nym przez Hodżę. Przewiduje on ścisłą
współpracę gospodarczą państw naddu-

najskich w ogólności i austriacko-cze -

ską w szczególności.
Źródła czeskie twierdzą, że planem

tym zainteresowała się Anglia i że ona

to chce udzielić swej pomocy wszyst
kim państwom naddunajskim tj. Au
strii, Węgrom, Czechom, Jugosławii,

POKOJE
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Kawiarnia. Bezpłatny garaż.

Rumunii i Bułgarii, aby je wyzwolić
z pod przew'agi niemiecko-włoskiej.
Naturalnie będzie również pomagała
Francja i minister Austrii Schmidt

prowadzić ma w tym celu rozmowy
z Delbosem .

Ze 'strony włosko-niemieckiej obec
nie przygotowuje się energiczne prze
ciwnatarcie. Król włoski z małżonką
jest fetowany w Budapeszcie. Niemcy
znów mieli wzmocnić propagandę hi
tlerowską w Austrii i według wielu ob
serwatorów, gotują się do now'ego pu
czu, jak z okresu zamordowania Doll-
fussa. St. Strąbski.

Londyńskie rozmowy.
Koronacyjny zjazd dyplomatów do

Londynu sprawił, że w ciągu korona
cji obradowała nad Tamizą Liga Na
rodów większa i bardziej kompletna
od swej siostrzycy genewskiej, pozba
wionej już współpracy szeregu państw.

Rozmów między dyplomatami, wy
rażając się stylem Londona było ,,mnó
stwo za bardzo1*. Czy z nich co wynikło
— Bóg raczy wiedzieć. Plotek nato
miast na ich temat jest mnóstwo i za
przeczeń jeszcze w'ięcej. N ajpraw dopo
dobniej kończyło się w najw'iększej
ilości wypadków tylko na tzw. ,,tour
d*horizon** — przeglądzie widnokręgu
— czyli wymianie poglądów.

Jak nas zapewniał PAT miało się
bardzo poszczęścić min. Beckowi. Spę
dził on swój pobyt bardzo pracowicie
i był wyróżniany przez Anglików.
Przyjaźń osobista z min. Edenem oraz

wspólność polityki polskiej i angiel
skiej ułatwiały naszemu ministrowi

poruszanie się na londyńskim terenie.
Jak zawsze znaleźli się krytycy. Fi-

losemicki i w'rogi naturalnie Polsce

,,Manchester Guardian** musiał puścić
w świat dwie plotki: jedna, że Eden

ostrzegł Becka, aby nie rozbijał Małej
Ententy** i druga, że Litwinow ,,miał
użyć ostrych słów o min. Becku i wy
razić żal z powodu naiwności Francji,

która udzieliła Polsce wielkiej pożycz
ki zbrojeniowej bez przedsięwzięcia
środków ostrożności przeciw dalszem u

prowadzeniu polityki min. Becka".
Dwie te durne plotki są charaktery

styczne dla wszystkich żydowskich i

półbolszewickich źródeł inform acyjnych
o Polsce. Możemy robić, co chcemy,
zawsze nam przyganią i zawsze z nas

zrobią Mczarnego luda** fEuropy. Za
bawne jest przy tym, że rząd nasz, zna
jąc doskonale nastawienie tych kół,
robi tak wielkie i tak bezsensowne wy
siłki, aby się im nie narażać. M amy tu

na myśli politykę naszych władz w sto
sunku do żydów.

Konferencja rozbrojeniowa odżywa?
Konferencja rozbrojeniowa po wie

loletnich najzupełniej bezpłodnych o-

bradach odroczyła się... do maja.
Wszyscy uważali to za śmierć z prze
gadania. Tymczasem, jak się teraz oka
zuje, pewni ludzie pozbawieni poczu
cia humoru, wzięli dosłownie to po
wiedzenie ,,w maju** i zamierzają podo
bno zwołać w końcu bieżącego miesią
ca wydział wykonawczy konferencji.

Początkowo projektowany był 6 ma
ja, ale trudności włosko-angielskie
sprawiły konieczność przesunięcia te
go terminu. Nie pomogły również wi-,
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Przed 80-tą rocznicą pierwszego ,,nabo
żeństwa czerwcowego" w Polsce. Przed 80

laty 1 czerwca 1857 r. rozpoczęto pierwsze
w Polsce nabożeństwo czerwcowe ku czci

Najśw. Serca Pana Jezusa staraniem dwu
sióstr wizytek M. Kajetany Łukaszewiczów-
ny i M. Józefy Świerkowskiej oraz ks. Ula-
neckiego w kościele S.S. Wizytek w Lubli
nie. W niespełna dwa lata później dn. 19
kwietnia 1859 r. nabożeństwo to dekretem
Ojca św. Piusa XI zostało zatwierdzone dla
całej Polski.

Zapadnięcie się ziemi. W drugi dzień
Zielonych Świąt wydarzyła się w Lędzi
nach, w pow. pszczyńskim, niezwykła ka
tastrofa. Na polach w pobliżu kopalni ,,Szy
by Piast", należącej do przedsiębiorstwa
ks. Pszczyńskiego, zapadła się nagle zie
mia, wskutek czego powstał olbrzymi lej
prawie na 60 m głęboki i około 1000 m

kwadratowych szeroki. Lej powstał w bez
pośrednim sąsiedztwie jednego z zabudo
wań gospodarskich, któremu grozi zawale
nie, ziemia bowiem obsuwa się w dalszym
ciągu. Mieszkańcy opróżnili zagrożony te
ren.

Sądowi okręgowemu w Krakowie dorę
czone zostało orzeczenie biegłych w spra
wie absolwenta medycyny St. Góry, mor
dercy lekarza Eugeniusza Wojtowicza. W
Krakowie wielkie poruszenie wywołało to

zabójstwo, dokonane w dn. 24 marca br. na

ulicy. Biegli orzekli, że Góra jest człowie
kiem umysłowo chorym, nie odpowiada za

swe czyny i jest niebezpieczny dla otocze
nia, wobec czego należy go umieścić w za
kładzie dla psychicznie chorych.

Jazda na nartach w maju. Zjazd go ści
na Zielone Święta nie zawiódł nadziei.
Liczne rzesze narciarzy, śpieszące prosto
z dworca kolejowego w góry, do schronisk
z nartami na ramieniu, m iały jeszcze moż
ność uprawiania tego miłego sportu przy
pięknej pogodzie wiosennej: Z powodu bo
wiem przewlekłej zimy śnieg zaściela do
tychczas- nietylko cieniste wgłębienia wyso
kich szczytów, ale i górne piętra dolin.

W Warszawie zmarł śp. Jan Mrozowski,
b. prezes Sądu Najwyższego, b. pierwszy
delegat rządu polskiego do komisji odszko
dowań w Paryżu oraz wielokrotny delegat
rządu do szeregu ważnych rriisyj zagranicz
nych. Ś. p. Jan Mrozowski w uznaniu wy
bitnych zasług dla państwa odznaczony był
wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

,,Straż przednia'*jeszczegrasuje
Zdawałoby się, że duch jędrzejewiczow-

ski jużby powinien zniknąć ze szkół a wraz

z nim wszystkie szkodliwe twory ze ,,Stra
żą Przednią" n a czele. Czym jest ,,Straż
Przednia" — organizacja młodzieży szkół
średnich, działająca w konspiracji, ale za

dyspensą władz — wszyscy dobrze wiedzą.
I wszyscy równie dobrze wiedzą, że ta or
ganizacja, rozsadzająca system wychowania
szkolnego, powinna czym prędzej zniknąć
z powierzchni życia szkolnego.

A jednak nie znika, bo są jakieś siły,
którym zależy na jej utrzymaniu. I. K. C.
ogłasza odezwę, którą wydał niejaki Wła
dysław Marzec, tytułujący siebie ,,naczel
nikiem okręgu" ,,Straży Przedniej" w Kra
kowie. Rzecz najdziwniejsza, że — wbrew
wszelkim przepisom porządkowym — ode
zwa ta rozesłana została do szkół z pomi
nięciem właściwej władzy szkolnej, jaką
jest Kuratorium Okręgu Szkolnego. P . ,,n a
czelnik" Marzec zapowiada zorganizowanie

,,kilku obozów strażowych" na terenie gmi
ny zbiorowej Niedzica w powiecie nowo
tarskim. Z jakich funduszów te obozy bę
dą zorganizowane — tym ,,Straż Przednia'*
się nie chwali.

Poza tym odezwa krakowska zupełnie
niedwuznacznie wzywa członków ,,Straży
Przedniej" do składania władzom organi
zacyjnym sprawozdań ,,reportaży", czy po
prostu - raportów z życia szkół!

Tak sobie poczyna ,,Straż Przednia**, a

władze szkolne jakoś milczą. Ba, nawet po
pierają tę zakonspirowaną organizację, któ
ra każe młodzieży szpiegować i nadzorować
szkołę i nauczycieli. Wiemy przecież, że i
w bydgoskich szkołach jeden z wizytato
rów kuratorium okręgu szkolnego poznań
skiego bardzo gorliwie zajmuje się krzewie
niem ,,Straży Przedniej".

Czy tak być powinno? Czy nie najwyż
szy czas już z tym skończyć?

Żydzi maja gdzie emigrowali.
Madagaskar i Inne kraje zamorskie czekają na nich.

Żydzi nie chcą opuścić Polski. Wiado
mo, jest im u nas dobrze, jak nigdzie, n i
gdzie bowiem nie mają takich możliwości
łatwego zysku i wyzysku. Ale część żydów
obłudnie twierdzi, że opuściłoby Polskę -—

w której się ostatnio robi im gorąco —

chętnie, tylko, że nie ma dokąd emigrować.
Otóż to jest nie prawda! Żydzi mają

gdzie się podziać z Polski, w której są cał
kiem zbyteczni. ,,Goniec Warszawski" z o-

kazji wyjazdu specjalnej komisji polskiej
na Madagaskar, mającej tam zbadać możli
wości kolonizacyjne żydów, zwraca uwagę,
iż możliwości te w ostatnich czasach znacz
nie się rozszerzyły.

,,Jeżeli wierzyć dziennikom paryskim,
rząd francuski zabiera się z całą energią
do organizowania masowej emigracji za
równo na Madagaskar, jak i do innych ko
lonii. Jedno z pism paryskich wylicza na
wet, że na Madagaskarze znaleźć może pra
cę i możliwości zarobkowe ,,conajmniej" 25
do 30 milionów Europejczyków.

W cyfrze tej jest naturalnie bardzo wie
le przesady. Początkowe okresy kolonizo
wania pustych obszarów są bardzo, trudne,
prace pionierskie odbywają się powoli. Dla
umieszczenia w Kanadzie około 100.000 lu
dzi trzeba było z górą sto lat pracy. Dziś,
wobec postępów techniki, proces koloniza-
-cyjny idzie wprawdzie znacznie szybciej,
ale jasną jest rzeczą, że umieszczenie 25 mi
lionów kolonistów na Madagaskarze wyma
gałoby wielu dziesiątek lat i wielu miliar
dów franków.

W danym wypadku jednak nie chodzi o

dziesiątki milionów, a poza tym możliwo
ści emigracyjne dla żydów polskich nie o-

graniczają się tylko do Madagaskaru.
Jak wiadomo, rząd republiki San Do

mingo zaofiarował ,,nową ojczyznę" dla mi

liona żydów z Niemiec i Polski, byle tylko
Liga Narodów wzięła na siebie koszt prze
siedlenia. Poważne wysiłki dla zwerbowa
nia emigrantów europejskich zaczynają ro
bić także państwa południowo-amerykań
skie, podobnie jednak jak San Domingo,
chodzi tu o kolonizowanie terenów posiada
jących trudne, a czasami wręcz zabójcze
dla Europejczyka warunki klimatyczne.

Z drugiej strony jednak słyszy się wie
le o możliwościach emigracyjnych do kra
jów, których klimat i warunki naturalne
nie wywołują żadnych wątpliwości.

Poza Madagaskarem należy tu wymie
n ić szereg wysp francuskich, na których
rząd przyznaje osiedleńcom korzystne wa
runki, a n a stępnie dwie kolonie angielskie:
Cypr i Kenia. Specjalnie na Cyprze istnie
je już szereg dobrze rozwijających się osie
dli żydowskich, przy czym władze udziela
ją wszelkiej pomocy, chcąc w kolonistach
żydowskich stworzyć przeciwwagę dla
wzmagającej się irredenty greckiej".

Konsekracja nowego kościoła
w Górnej Grupie.

Grudziądz, Jak się dowiadujemy, 18 lipca
br. odbędzie s ię w Górnej Grupie pod Gru
dziądzem w nowopowstałej parafii konse
kracja nowowybudowanego kościoła. Kon
sekracji dokona J. E. ks. biskup dr Oko
niewski. Budowa kościoła trwała 3'A roku.
Proboszczem tamtejszej parafii jest ks. pro
boszcz Burdyn, który wspólnie z parafiana
mi w stosunkowo krótkim czasie doprowa
dził do wykończenia Domu Bożego, tak po
trzebnego dla tamtejszej parafii. Bliższe

— Synod biskupów Wielkiej Brytanfl.
Celem przygotowania plenarnego synodu
biskupów W. Brytanii, którego data nie zo
stała jeszcze ustalona, powołana została ko
m isja teologów z 12 członków, na czele któ
rej stanął biskup z Nottingham ks. Mc. Nul-
tyJ Synod ma się zająć uzgodnieniem dy- 1

sćypliny kościelnej z nowym kodeksem ka
nonicznym według nowoczesnych pojęć. Bę
dzie to niewątpliwie wielkim sukcesem ko
ścioła w Anglii w tym stuleciu. Ostatni
synod narodowy odbył się w r. 1885.

— Oficjalne uznanie nrcllgii" Luden-
dorffa. Minister spraw wewnętrznych Rze
szy niemieckiej i Prus ogłosi! okólnikiem,

t że neopogański ruch ,,Deutsche Gotterkennt-
nis" uważać należy za religijny światopo
gląd i w związku z tym umieszczony być
winien w spisach legalnych wyznań reli-
gjinych. ,,Deutsche Gotterkenntnis" jest
sektą pogańską stworzoną przez osławione
go generała Ludendorffa i jego małżonkę.

Przy nieregularnym wypróżnieniu, prze
krwieniu wątroby, przy zaburzeniach tra
wienia i przygnębieniu n a leż y pić przez
dłuższy czas codziennie rano na czczo

i wieczorem przed udaniem się na spoczy
nek, pół szklanki naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa. Zalecana przez lekarza.

— Koniec ,,króla Condndo". Pó ostatnim
zamachu w Addis Abebie, rozpoczęła dzia
łalność nowa grupa dywersyjna, pod do
wództwem Bagde Gabre, zwanego ,,królem
Condudo", który stal na czele. 3000 ludzi
z 35 karabinami maszynowymi oraz kilku
działami. Bazą operacyjną było pogranicze
angielskiej Somali. Wysiane włoskie od
działy ekspedycyjne likwidowały systema
tycznie oddział ,,króla", zmuszając go do
ucieczki z resztkami rozbitków w sile 200
łudzi na terytorium angielskie.

— Ile ważyły bilety kolejowe, sprzedane
w Londynie w dniu koronacji. Obliczono,
że waga sprzedanych w dniu koronacji bi
letów na kolejach podziemnych Londynu
wyniosła 8 ton (160 ctn.).

— Lotnicza policja w Londynie. W Lon
dynie odbywa się przeszkolenie lotnicze 120

policjantów, których zadaniem będzie peł
nić służbę w przestworzach, przestrzegając
przepisów, normujących ruch lotniczy nad

Anglią. Specjalną uwagę zwraca się na to,
aby piloci nie odbywali za szybkich lotów,
względnie nie odbywali niepotrzebnych eks
perymentów, które powodowały, zbyt wiele

wypadków.
Jak w Sowietach bronują oziminy.

:Na 15 kwietnia br- kolektywy sowieckie za- .

bronowały 8.465.000 ha, tj. zaledwie czwartą'
część wszystkich ozimych zasiewów. Zwła
szcza na południu, gdzie bronowanie ozi
mych zasiewów winno być już ukończone,
stan jest katastrofalny. Np. taki kraj Or-
dżonnikidzego zabronował zaledwie 18 proc.
Podobnie okręgi: stalingradzki, kurski, wo-

roneżski oraz republika Niemców Powołża,
które pozostają w tyle za innymi opieszały
mi okręgami.

JacekBrx.eM.ina.

POWIEŚĆ?

(Ciąg 'dalszy).

Człowiek, któ'ry przez dwa lata potrafił
przebywać na terenie Rosji, o którym
wiedziano, jak wyglą-da i gdzie mniej
więcej znajduje się, a który potrafi mi
mo to ujść czerwonym łapom oprawców
z GPU, to jest klasa sama w sobie! Z
takim Einhom chciałby się spotkać, po-
hulać, zabawić się w ciuciubabkę, by
wreszcie zgnieść go jak robaka. Bo

przecież jemu, Einhomowi, nikt nię
sprosta! Był wielki w swoim zawodzie.

Pasjonował się swoją pracą i był w niej
dziwny: czasem dżentelmenem (w jego
n atu ralnie sło'wa tego pojęciu), lubił

prowadzić grę otwartą.

Tymczasem Gorochin siedział, zamy
ślony, jak gdyby nieobecny w pokoju.

Einhorn wstał.
— A więc, towarzyszu Komisarzu,

czekam na wiadomość o schwytaniu
Cooda! — uśmiechnął się ironicznie.

Gorochin ocknął się nagle.
— Przyślę wam, towarzyszu Einhor-

pie, nowego agenta.
Żyd zatrzymał się w połowie drogi do

drzwi i zwolna obrócił w stronę biurka.
W oczach jego błysnął jakiś groźny

ogień, dłonie mimo woli zacisnęły się.
,,Chćą na mnie szpiega nasłać? Zmniej
szyć moją władzę!" — przeleciało mu

przez mózg.
— Nie może być, towarzyszu Komi

sarzu! Nie posiadam się z radości!
— Radość możecie schować dla in

nych. Przyślę wam towarzysza nr 103.

Blada twarz Einhoma stała się je
szcze bledszą, lecz z oczu zniknął mu

gniew. Jakieś inne uczucie malowało

się w nich. Oparł się na poręczy fotelu
i milczał chwilę.

— Można wiedzieć, w jakim celu tak
ważna figura ma ze mną współpra
cować?

Towarzysz nr 103 znany był ze swoich
zdolności i fenomenalnego sprytu. Ein
hom słyszał o nim bardzo wiele legend
i opowiadań kursujących w gmachu
GPU i Komisariatu Spraw Zagranicz
nych, lecz osobiście nie zetknął się z

nim jeszcze nigdy.
— W odpowiednim czasie dowiecie

się, towarzyszu. Jedno wam tylko mo
gę powiedzieć, że Cood przyjedzie do
Teheranu! Przejdzie granicę i przyje
dzie podkreślił.

— Nawet w tym wypadku, gdyby

ście go złapali?
— Nawet wtedy! Właśnie z tego po

wodu towarzysz nr 103 zjawi się u was

w najbliższym czasie. Macie służyć mu

całym swoim aparatem wywiadowczym
i Informacyjnym. Będzie on podlegać
tylko mnie! Z wami będzie li tylko w

stałym kontakcie. Zrozumiano?
Głos Gorochina był twardy, słowa

padały jak razy nahajki.
Einhom skinął w milczeniu głową.
— Rozkaz, towarzyszu Komisarzu.

Wracam do Persji i będę czekał towa
rzysza nr 103 i Ryszarda Cooda.

Gdy zatrzasnęły się za nim drzwi ga
binetu, przystanął na chwilę. Oriento
wał się zawtsze nadzwyczaj szybko, lecz
w tym wypadku jakiś chaos panował w

jego głowie. Rzeczywiście m ało zrozu
miał! ,,Cood, choćby go nawet złapano,
przyjedzie do Persji..." — powtarzał w

myśli słowa Gorochina, jak gdyby
chciał się ich nauczyć na pamięć. —

,,To było jasne! Taki był początkowy
plan. Ale jeżeli go nie złapią i zdoła

uciec, to przecież do Teheranu również

przyjedzie, więc?..." — W tym miejscu
załamywała się umysłowa kalkulacja
towarzysza Einhorna. W tym punkcie
przestawał się orientować. ,,Po co w ta
kim wypadku będzie potrzebny towa
rzysz nr 103? Czyż ja sam bym nie wy
starczył, by unieszkodliwić Cooda w Te
heranie? Co za plan ma Gorochin i

dlaczego nie objaśnił go dokładniej?*'
Nie było rady. Musiał czekać n a bieg
wypadków. Wiedział, że szybko się po
toczą i że szybko znajdzie odpowiedź
na pytania, których obecnie nie mógł
rozwiązać.

Tyczasem Gorochin nalał sobie kie
liszek koniaku, opróżnił go jednym

. tchem i zatarł z zadowoleniem dłonie.

Prawie w jednej minucie powstał w je
go głowie wspaniały plan, który zrobi

go sławnym! To będzie pociągnięcie
godne jego — Gorochina!

Zadzwonił i kazał zawołać czekają
cego już od dłuższego czasu na audien
cję towarzysza W anię.

Wania nie był żydem. Sama postać
byłego kaukaskiego księcia robiła zaw
sze dobre wrażenie na estecie Gorochi-
nie.

Wania usiadł i niedbale nalał sobie
do kieliszka koniaku z podsuniętej mui

przez komisarza butelki. Wódka i
koniak — to była jego zguba. Nie my
ślał o tym, lub starał się nie myśleć.
Był szczęśliwy, że jest tak, jak jest, że

nie leży gdzieś we wspólnym dole i że

krew jego nie czerwieni się w którymś
z licznych murów czerwonej Moskwy
(choć czasem w chwilach m elancholii
zdawało mu się, że może by i tak było
lepiej - leżeć ze swoimi kolegami, przy
jaciółmi, niż służyć tym, którzy ich po
mordowali). Ocalenie ze szponów re
wolucji zawdzięczał swojej inteligencji
i brakowi ambicji. Bez sprzeciwu, de
generat kaukaski stał się kołkiem w

wielkiej m achinie sowieckiej. Odebrali
m u wszystko — godność, dumę, zadowo
lenie z życia, zostawili ludzki ochłap
godny pogardy i współczucia.

- Słuchaj, Wania — Gorochin spo
glądał pobłażliwym wzrokiem na towa
rzysza wypróżniającego coraz to nowy
kieliszek — jutro wrócisz z powrotem
do Teheranu!

Wania skrzywił się beznadziejnie.
— Do Einhorna?
- Nie! Od dzisiaj podlegasz na te

renie Persji tylko władzy towarzysza
nr 103. Jego tylko masz słuchać!

(Ciąg dalszy nastąpi).
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0 fym, że mai - fo dla Polaków i nie fylko dla Polaków niebezpieczna nora.

Bydgoszcz, 23 m aja .

Maj dla Polaków niebezpieczna pora
i— tak możnaby przeinaczyć tradycyjne
powiedzenie, które ongiś za czasów za
borczych odnoszono do jesiennego mie
siąca listopada. Maj jest to zresztą po
ra niebezpieczna dla wszelkiego rodzaju
ludzkiego. Maj — miesiąc wiosny, mi
łości i słowików — burzy krew w ży
łach i kieruje ludzi w stronę najmniej
przewidzianą. To, co w każdym innym
miesiącu mogłoby być uważane za

rzecz wręcz niemożliwą, w maju jest
usprawiedliwione, właściwe, a czasem

nawet konieczne.

Maj — miesiąc, poprzetykany święta
mi jak wykwintny materiał złotymi
nitkami — pobudza fantazję, popuszcza
cugle fantazji każdemu pozwala broić,
kochać i w ogóle stawać mniej lub więcej

na głowie. Niby taki sobie miesiąc, w

którym wszystkie długi i raty płaci się
normalnie, a jednak inny. W maju na
wet pustka w kieszeni nikomu nie prze
szkadza. Słońce wszystkim jednakowo
świeci: i elicie i bezrobotnym. Za siu
chanie słowików nie trzeba płacić bile
tów wstępu, a od obracania się twarzą
do słońca nikt nie ściąga podatku
obrotowego,

Komornik, sekwestrator — też są nie
straszni. Niech przyjdą na plażę i spró
bują zafantować kuse porteczki kąpie
lowe! Spisze im się protokół o obrazę
moralności i koniec. Resztę — poza
kostiumem kąpielowym — m ajątku ru

chomego przepisze się wcześniej na żo
nę, córkę lub dalszą rodzinę. Wtedy
można mieć i noc spokojną i dzień nie
frasobliwy i nie bać się nawet samego

prokuratora.
Maj nie tylko pozwala wypoczywać i

podziwiać liczne czerwone kartki w ka
lendarzu, ale i daje strawę duchową w

postaci częstych rocznic historycznych.
Można sobie wspominać dowoli — ja
dłospis historyczny jest obfity i uroz
maicony. Dla każdego starczy: od

pierwszego maja aż do trzynastego, za
leży od gustu, koloru i upodobania.

Interesującym jest, że w maju są bo
daj częstsze wyładowania historyczne,
niż atmosferyczne. Burze na niebo
skłonie politycznym zdarzają się raz

po raz, padają piorupy z jasnego nie
ba, a czasem również nagłe — powie
dzieć można: brzeskie — błyskawice
rozświetlają horyzont. W żadnym mie

siącu nie można mówić z takim praw
dopodobieństwem, że coś stale w isi w

powietrzu.
Coś wisi w powietrzu — to się czuje,

to się widzi, to się wie. Ale co wisi —

tego to już nikt nie wie.
— Moja pani, moja pani, mnie się

śnił czarny smok ze swastyką na ple
cach. Co to też może znaczyć?

- Pewnikiem wojna, moja pani. To

już u królowej Saby jest napisane.

Dawniej takie rozmów'ki toczyły się
w maglach i w innych miejscach skro
mnie publicznych. Dziś, z małymi
tylko odmianami stylistycznymi, powta
rz a się je W'szędzie. W salonach, na

bankietach, w parlamentach, w wywia
dach prasowych - nie szczędzi się naj
czarniejszych przepowiedni. Ba. nawet

już dyplomaci i rutynow'ani mężowie
stanu przyjęli taki apokaliptyczny ję
zyk niem al za swój.

Co to będzie, co to będzie? 1”'

Właściwie to wcale nie trudno jest
obecnie zabawić się we wróżkę. Żadna
praca nie hańbi nawet zaw'odowe upra
wianie polityki, więc też można się
podjąć przepowiadania przyszłości.

Co będzie?
A więc wojna w Hiszpanii potrwa tak

długo aż się wszystkim ostatecznie nie

znudzi i aż na odmianę gdzie indziej
jakaś nowa pasjonująca afera nie wy
buchnie. Z tą wojną hiszpańską to jest
po trochu tak, jak z dziarską operą
,,Carmen". Raz i drugi można jej po
słuchać, ale jak przez całe miesiące ten

sam tenor i ta sama wybrakowana pri
madonna wydzierają się, to — co za

nadto, to nie zdrowo. Czas, aby Europa
poszukała sobie nowej zabaw'ki — krw a
wa walka hiszpańskich byków już
wszystkim gardłem wychodzi.

W polityce międzynarodowej będzie
ciągły ruch. Ruch turystyczny — prze-

6.000 rodzin wysiedlonych w głąb Niemiec-
Od dawna zwracamy uwagę na stan co

raz większego upośledzenia, w jakim się
znajduje mniejszość polska w Niemczech.
Niestety, jest to prawdą, że w okresie obo
wiązywania paktu o nieagresji i urzędowej
przyjaźni polsko-niemieckiej tępienie pol
skości w Trzeciej Rzeszy doszło do napięcia
wręcz oburzającego. Potwierdzenie tej opi
nii przynosi ,,Goniec Warszawski", którego
korespondent zwiedza! ostatnio Śląsk Opol
ski. Rozmawiał z Polakami tamtejszymi.
Pytał ich o szkolnictwo polskie.

— Nie wiem — odpowiedział jeden z nich
— czy to w ogóle można nazwać ,,szkolnic
twem". Na Śląsku Opolskim na 800.000 Po
laków zamieszkałych tutaj, mamy zaledwie
dziewięć szkól powszechnych polskich i je
dno gimnazjum polskie w Bytomiu. Nie
wiem też, czy można to nazwać polskim
szkolnictwem, jeżeli np. wykładowcą języka
polskiego w szkołach jest Niemiec, a gdy
się chce polskiego księdza, to trzeba zezwo
lenia z W rocławia. Zezwolenia takiego naj
częściej się nie dostaje. Jakie to jest szkol
nictwo! Niech pan pamięta o tym, że dzie
ci w polskich szkołach muszą należeć do
organizacji hitlerowskiej, gdzie wkuwa się
w nich różnymi sposobami ducha hitlerow
skiego.

— A ,,przyjaźń" polsko-niemiecka?
— Przyjaźń polsko-niemiecka jest na pa

pierze i na polowaniach w Białowieży —

powiedział z goryczą Polak z Opola. — Tu
taj nic nie wie się o tej ,,przyjaźni" i tępi
się Polskę wyrafinowanymi metodami. Czy
wie pan, że przy wpisach w tym roku do
szkól polskich zgłosiło się tylko troje dzie
ci. Setkom Polaków grozi się utratą pracy
i odbiera się pracę, jeżeli zapisują dzieci do
szkól polskich. W ten sposób zmusza się

1do zapisywania dzieci do szkól niemiec
kich.

*-

Pewien Polak zamieszkały pod Zabrzem

zapisał swe dziecko do polskiej szkoły po
wszechnej. Najbliższej nocy wywieziono go
w gląb Niemiec wraz z calą rodziną, aby
zaś wyglądało, że wszystko jest w porządku,
rozgłoszono, że Polak ów dostał doskonałą
posadę w Monachium, pod warunkiem, że
musi natychmiast wyjechać, by ją objąć.
W rzeczywistości Polaka tego najpierw osa
dzono w więzieniu, a potem zostawiono wła
snemu losowi.

W ciągu ostatniego roku wywieziono ze

Śląska Opolskiego w głąb Niemiec około 6

tysięcy rodzin. Często bywa, że władze hi
tlerowskie dają pracę bezrobotnym Pola
kom, pod warunkiem opuszczenia Śląska
Opolskiego.

Ten system wynaradawiania Śląska O-
polskiego jest podobno rozłożony na 10 lat.
Po 10 latach ma nie być tu ani jednego Pola
ka, ani jednej polskiej szkoły, ani jednego
polskiego kościoła, ani jednego polskiego
sklepu - - słowem duch polski ma być zgnę
biony.

Tak wygląda w rzeczywistości tragiczne
położenie Polaków w Niemczech, jakże od
mienne od butnych poczynań Niemców w

Polsce. Słusznie zapytuje polska prasa na
rodowa:

Gdy to wszystko się dzieje p. min. Gra
bowski w Berlinie bierze udział w konfe
rencjach prawniczych. Czy jednak Niemcy
uznają jeszcze jakie prawo wobec mniejszo
ści polskiej i wobec Polski, z którą wiąże
je umowa genewska? I czy p. min. Beck
dalej będzie milczał wobec straszliwej tra
gedii Polaków w Niemczech?

Nowe posuniecie kominternu.
Prasa francuska dekonspiruje nowe po

sunięcia kominternu na drodze propagandy
światopoglądu i ,,kultury proletariackiej".
Agenci kominternu w państwach narodo
wych otrzymali polecenie, aby w jak naj
szybszym czasie przystąpili do montowania
organizacji radykalnych intelektualistów
dla celów ,,obrony kultury". W krajach
zaś, gdzie towarzystwa intelektualistów są
już pod silnymi wpływami Moskwy, należy
dążyć do ich uaktywnienia.

Działalność ,,obrońców kultury" ma iść
w kierunku walki ze światopoglądem ,,kato
licyzmu, wspierającym międzynarodowy

faszyzm i dążącym do zagłady zdobyczy
nowej, proletariackiej kultury".

W tłumaczeniu na język popularny, cho
dzi o zorganizowaną i zcentralizowaną w

rękach agentów kominternu akcję pisarzy
i publicystów na rzecz interesów Moskwy.

Społeczeństwo polskie winno baczną u-

wagę zwrócić na naszych domorosłych
,,obrońców kultury", którzy — świadomie
czy nieświadomie - spełniają rolę awangar
dy intelektualnej wojującego komunizmu
i oddają przysługę wątpliwej wartości za
równo kulturze w ogóle a interesom pol
skiego świata pracy w szczególności. (BAK)

IDRffliLEI
de wszystkim. Wizyty, wizyty i jeszcze
raz wizyty. Ci dyplomaci to naprawdę
mają końskie zdrowie, aby stale mówić
z sobą o tym samym. Wiosna, a oni

ciągle wywodzą takie same rzewne

trele:
Beck do Edena:

A ja nic tylko ty,
Tylko z tobą wciąż i dla ciebie.

Eden do Becka:

Dla ciebie zrobię wszystko,
Dla innych też —

Bo ciebie bardzo kocham,
Lecz siebie też.

Mussolini do Hitlera (w W enecji):
Zejdź luby do mej gondoli!

Hitler do Mussoliniego:
Gdy będziemy znów w e dwoje,
Dam ci samoloty moje,
Dam ci armaty i tanki, ^

Tylko otwórz swoje banki.

Beck do Litwinowa:

Całuj mnie — tylko nie w usta!
Blum d o Litwinowa.:

Ach, nie odchodź ode mnie,
Tak nieludzko i nikczemnie,
Opóźniłeś mi wystawę,
Popsułeś całą zabawę.

Roosevelt:

Co mnie obchodzą ludzie i cały świat —

Siedzę na swych dolarach i jestem rad.

A w Polsce sielanka, jak zwykle
zresztą:

Wiosna w pełni, maj rozkwita,
Słońce świeci nie na żarty,
Więc też — według obyczaju —

Powinna być zmiana warty.
Powinna być? Akurat, jak będzie

gwiazdka w maju. Kto jak kto ale gene
rał Składkowski zna chyba lepiej regu
lamin służby wartowniczej, niż cywile
z sejmu i z gazet i sam wie dobrze, kie
dy trzeba będzie zmienić na posterunku
m inistra Poniatowskiego i Świętosław-
skiego.

Porządek musi być, proszę państwa.
Grunt, że ci atakowani za różne sprawy
ministrowie punktualnie o ósmej rano

zaczynają urzędowanie. Reszta nie jest
ważna.

(hak).

tegoroczne ,,Dm Łowicza" od 27 bm. do
3 czerwca br. stanowić będą niezwykle a-

trakcyjną imprezę regionalną. W 'progra
mie procesje Bożego Ciała, znane ze swej
barwności, otwarcie wystaw ,,Zdobnictwo
Księżackie" i ,,Poznaj piękno Łowicza i o-

kolicy , ogólnopolski zjazd plakietowy mo
tocyklistów i kolarzy, widowiska regional
ne, akademia ku czci prof. St. Noakowskie-
go, zwiedzenie miasta i zabytków, festyny
ludowe itp. Pociągi popularne z Warsza
wy, Łodzi i Torunia, oraz indywidualne
zniżki ze wszystkich miejscowości w Pol
sce organizuje Liga Popierania Turystyki
w Warszawie.
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Pogotowie rolnicze narodu.
Rolnictwo i wojna. Z góry widać o czym

będzie mowa, z góry możemy się spodzie
wać, że będziemy rozważali kwestię apro
wizacji państwa w czasie wojny. Pogotowie
rolnicze narodu jest kwestią u naszych są
siadów całkowicie, jak się przynajmniej
można spodziewać z licznych publikacyj —

zwłaszcza niemieckich — już załatwioną.
U nas znajduje się to zagadnienie w stadium
rozwiązania przy ciągłych ulepszeniach
systemów i zastosowania ich do najnow
szych wymogów. Pogotowie rolnicze, to
kwestia niezwykle ważna w życiu narodu,
niezwykle ważna dla całości państwa, sta
nowiąca w poważnej mierze o jego ,,być
albo nie być".

Trzeba to dobrze zrozumieć, że życie go
spodarcze każdego narodu wraz z w szystki
mi z nim się wiążącymi procesami w czasie

pokoju może nam dać wierny niemal obraz
tych stosunków, jakie zapanują po wybu
chu wojny.

Wojna, to przecież katastrdfa, kataklizm
i przewrót, odwrócenie pokojowych stosun
ków, pokojowego trybu życia, a tym samym
czynnik rodzący całą masę trudności, któ
re trzeba pokonać i to pokonać zupełnie
zdecydowanie, aby z wojny tej wyjść jeżeli
nie zwycięską, to chociażby tylko obronną
ręką.

Te, zrodzone przez wybuch wojny trud
ności gospodarcze tym łatwiej można po
konać im wyższy był poziom życia gospo
darczego danego państwa już poprzednio w

czasie pokoju, im lepiej państwo to posia
dało zorganizowane formy i ramy wymiany
i podziału wyników pracy.

Nastawić się trzeba i to nastawić się trze
ba koniecznie na to, że wojna przecież za
bierze ludzi od warsztatów ich pracy, bo lu
dzie ci będą potrzebni do działań ściśle wo
jennych na frontach, ale ta sama wojna
stawi tym opuszczonym przez pracowników
warsztatom wymagania ogromne. Stawi te

warsztaty pracy w sytuację konieczności
wzmożenia wydajności przy mniejszym za
opatrzeniu w siły robocze, nie mówiąc już
0 kierowniczych.

To jest to surowe, bezlitosne i brutalne
wymaganie każdej wojny, jaka by ona nie

była. To są wymagania rodzące po prostu
konieczność zapoznania się i gruntownego
zorientowania w stosunkach istniejących
w czasie pokoju, wyciągnięcia z tych sto
sunków wniosków na przyszłość, aby ta

przyszłość przedstawiła nam się wyraziście,
nie jako jakiś mglisty obraz, z któregoby
można wysnuć jakieś nie mniej mętne wnio
ski, aby można sobie stworzyć dokładną
wizję tej przyszłości, aby przyszłe wojenne
wypadki nie spadły na nas jako grom z po
godnego nieba, aby nas nie zaskoczyły.

Musimy być wszechstronnie przygotowa
ni na ewentualności przyszłej wojny. To

jest punkt wyjścia rozważań autorów ,,Rol
n ictwa i Wojny" (płk dypl. w st. sp. Rostwo
rowski — rtm. w st. sp. Stablewski). Kwe
stia przygotowania pogotowia rolniczego,
kwestia zasadniczego udziału rolnictwa w

aprowizacji — to sprawy zajmujące prawie
połowę tej pierwszej w naszej literaturze
pracy gospodarczo-wojskowej.

Autorzy wysuwają wnioski, wnioski
programowe, którym niepodobna odmówić
słuszności. Że naprzykład:
1. kierownictwo pogotowia rolniczego nie

'

tylko w czasie wojny, ale i w czasie po-1
koju musi spoczywać w rękach ministra
rolnictwa;

2. że konieczna jest ścisła współpraca tego
kierującego czynnika z czynnikiem spo
łecznym, z tym, że biurokracja w jakiej
kolwiek formie jest tu wręcz szkodliwa
i jako laka nie do pomyślenia. Współ
praca z czynnikiem społecznym na ta
kich warunkach ma dla czynnika kie
rowniczego ogromne znaczenie. Pozwoli
mu na doskonale zorientowanie się w

potrzebach wewnętrznych spożycia, da
temu kierowniczemu czynnikowi dane o

wysokich orientacyjnych walorach.
3. Gospodarstwa karłowate oceniają au

torzy negatywnie z punktu widzenia po
gotowia rolniczego (działalność więc mi
nistra Poniatowskiego jest sprzeczna z

tym poglądem), podkreślają natomiast
znaczenie większych warsztatów pracy,
jeżeli tylko te warsztaty są dobrze pro
wadzone. (To jest warunek konieczny).
Może zasadniczym minusem książki jest

pominięcie, a właściwie niewyciągnięcie
wniosków np. co do spółdzielczości, jej roli
1 zadań, która to sprawa stanowi bardzo
ważny punkt pogotowia obronnego. (Pod
kreślił to omawiający pracę na łamach
,,Polski Zbrojnej" płk dyplomowany Janusz
Dżugay — specjalista * od tych właśnie

spraw).
Ale zasługą autorów jest to, że jako

pierwsi w naszej literaturze zajęli się za
gadnieniem muszącym zainteresować każ
dego, kto myśli o przyszłości kraju, że poka
zali jak ważnym jest to zagadnienie, jak na
leży je rozwiązywać, jak szkodliwa w takim
rozwiązaniu jest wszelka jednostronność,
czy jakakolwiek wyłączna presja zjawisk
społecznych, czy politycznych. Pokazali
nam ogrom zadania, jakie musimy spełnić,
zadania zorganizowania i przygotowania
pogotowia obronnego. Udowodnili nam, że
takich zagadnień nie mogą rozwiązywać sa
me tylko paragrafy nstaw, że musi tu brać
udział — i to żywy udział — siła tWórcza
całego narodu, siła oparta na ustrojowych

Ciąg dalszy na stronie 9-eJ.
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Niedawno ,,Dziennik Bydgoski" przypom-
mniał społeczeństwu polskiemu istnienie
ziemi bogatej, prapolskiej i niesłychanie
ważnej dla bytu państwa pols-kiego, m iano
wicie ziemi wołyńskiej, tej doprawdy zie
mi zapomnianej, o której od dziesięc'iu lat

jak najmniej mówi się w Polsce, jak gdyby
ona w ogóle nie istniała. Dlatego też zwró
cenie uwagi ,,Dziennika" na stosunki, pa
nujące na Wołyniu były dla wielu rewela
cją. Rewelacją, która właściwie win na była
być znana już od kilku lat społeczeństwu
polskiemu, bo przecież rządy wojewody Jó-
zewskiego na Wołyniu od samych począt
ków budziły wiele zastrzeżeń, a korzyści
polskości tam nie przynosiły, raczej straty,
co dzisiaj stwierdza się już niemal jedno
głośnie

Byłbym jednak niesprawiedliwym, gdy
bym wszystko zło dla polskości, jakie z tej
polityki wypływa, przypisywał tylko p Jó-
zewskiemu A złem nazywałbym niezbyt
szczęśliwy ,,ukrainofilski" kurs polityki rzą
dowej na Wołyniu, polityki, której woj. Jó-
zewski jest najgorliwszym orędownikiem
i kontynuatorem. Polityka ta polega
na dążeniu do urobienia przy pomocy
administracji z prawosławnej masy lud
ności wołyńskiej, nie mającej jeszcze dziś
ścisłej samowiedzy narodowej — ,,społe
czeństwa ,,ukraińskiego", świadomego siebie
i swoich dziejowych przeznaczeń, o których
nic konkretnego nawet sami twórcy tego
ruchu nie mówią, a pewnie i nie wiedzą.

Ponieważ do tej niepolskiej pracy brak

było na Wołyniu ludzi, przeto sprowadzono
ich z pobliskiej Małopolski Wschodniej,
głównie ze stanisławowskiego i lwowskiego
oraz sporą paczkę zwolenników Petlury z

Kijowszczyzny, aktualnie przebywających
w Czechosłowacji. Tym ostatnim, jako cu
dzoziemcom, dano natychmiast obywatel
stwo polskie, osadzono po różnych urzędach
i polecono hodować ,,ukrainizm państwo
wy", tj. nacjonalistyczny ruch ruski, lojalny
wobec Polski.

Zaznaczyć należy, 'że do tej ,,państwowó-
twórczej" pracy zabrano się bardzo ener
gicznie, zaprzęgając do niej nie tylko apa
rat administracyjny, szkolny i różnego ro
dzaju organizacje społeczne, ale nawet cer
kiew prawosławną, którą na gwałt pod na
ciskiem władz zaczęła się też ,,ukrainizo-
wać". Ażeby zaś rezultaty tej pracy były
wielkie, ażeby nikt jej nie tamował i nikt

jej się nie przeciwstawiał, rozpoczęto w m ia
rę jej rozwoju tłumić, ograniczać, dusić, a

nawet zwalczać ściśle polski ruch społeczno
polityczny na Wołyniu Dzięki temu ruski
nacjonalizm, zwany prawem kaduka ,,ukra-
inizmem", podniecany w sąsiedniej Mało-
polsce Wschodniej, zachodnio-ukraiński ko
munizm, szerzony przez wysłanników na
szego wschodniego sąsiada oraz prorządo-
wy ,,józefiński ukrainizm" od kilku lat roz
wijają się stale i wzmagają na siłach, mon
tując równocześnie gmach separatyzmu
,,ukraińskiego" n a Wołyniu, który uderza
w polskość tej ziemi

I gdyby ta polskość na Wołyniu była
zdolna do jakiegokolwiek oporu? Gdyby
umiała zdecydowanie, konsekwentnie prze
ciwstawić się tej nierozsądnej polityce, spra
wa jej na Wołyniu nie przedstawiałaby się
tak źle, gdyż nawet wśród samej prawdziwie
wołyńskiej ludności prawosławnej ukraino-
filskie dążenia woj. Józewskiego budziły i
budzą stale opór i niezadowolenie. Niestety
tak nie było. Większość społeczeństwa pol
skiego na Wołyniu była do niedawna nie
słychanie małoduszna, wprost niezdolna do
jakiejkolwiek konsekwentnej, zdecydowa
nej akcji skutecznie hamującej i rozbijają
cej wszelkie tendencje i dążenia ukraino-
filskie. Bierność, apatia, całkowita rezygna
cja z własnych ambicyj, z własnego ,,ja",
niechęć do narażania się — oto charaktery
styczne cechy większości Polaków wołyń
skich.

Ale każda rzecz ma swoje granice. Na
wet strunę można naciągnąć tylko w spo
sób ściśle ograniczony inaczej pęknie. To

samo daje się ostatnio zaobserwować na Wo
ły n i u wśród polskiego społeczeństwa, wśród
którego bierność, apatia i rezygnacja wobec
poczynań woj. Józewskiego doszły widocz
nie do zenitu, bo naraz zaczyna ono nastrajać
coraz bardziej opozycyjnie do łuckiego wiel
korządcy, zaczyna coraz głośniej i coraz na
tarczywiej występować przeciwko jego dą
żeniom.

Pierwsze strzały padły od strony miej
scowych niezależnych żywiołów polskich:
drobnego i średniego mieszczaństwa, inteli
gencji wolnych zawodów, duchowieństwa,
a przede wszystkim młodzieży. Ta ostatnia
przy tym burzy się i protestuje najwięcej.
Protestuje zarówno młodzież pełnoletnia,
jak i dorastająca. Protestują także polscy
robotnicy i rzemieślnicy i co najciekawsze
— ruscy chłopi wołyńscy.

,,Na Wołyniu wieje już inny wiatr -

pisał do mnie przed trzema miesiącami je
den z księży — wszystko się budzi, wszystko
protestuje przeciwko polityce p. Józewskie
go. Nawet urzędnicy nie kryją się ze swoim
oburzeniem na ukrainofilizm swego
zwierzchnika, coraz głośniej mówią, że nsy-
stem józefiński" przynosi nie tylko Woły
niowi, ale całej Polsce wielkie straty, które
trudno będzie naprawić."

Istotnie na Wołyniu panuje dzisiaj już
inny duch, duch oporu. Rozmawiałem tu
taj z wielu ludźmi z różnych sfer i zawodów.
Wszyscy potępiali w czambuł politykę p.
Józewskiego, w szyscy wyrażają życzenie, co

tam życzenie — żądanie odwołania go z Wo
łynia.

,,Dość strat ponieśliśmy — mówił do mnie
stary chłop polski — byśmy mogli dłużej to

wszystko znosić. W wolnej Polsce dzieci
nasze nie mogą się uczyć po polsku — dla
tego, że

we wsi mieszka większość chłopów ru
skich, którzy także, jak i my, chcą mieć
szkołę polską, a którym wbrew ich woli
i życzeniu narzuca się szkołę ukraińską.

Wiadomo zaś potem, jakie są skutki tej
dziwnej, bezmyślnej polityki. Chłop ruski,
który był dobrze do nas usposobiony, po
kilku latach ciągłego buntowania przez n a
uczyciela galicyjskiego stał się naszym wro
giem. Wrogiem naszych dzieci — są jego
dzieci, i miast wzmocnienia polskości mamy
tylko jej osłabienie i stałe cofanie się. Oto
są skutki rządów woj. Józewskiego."

Podkreślam, że takie i tym podobne gło
sy j uwagi słyszałem wszędzie. Czy one nie
dochodzą do Warszawy? Czy doprawdy tak
trudno im się przedostać przez kordon lubel
ski? Jeżeli tak, to spodziewam się, że może
tym razem trafią one do właściwych uszu

od drugiej strony, od zachodu. Może głosy
te wypowiadane na łamach pisma polskie
go ziem zachodnich będą wysłuchane, może

skarga ziemi wołyńskiej, tej ziemi zapom
nianej zostanie raz wreszcie usłyszana.

Bo przecież dłużej tego wszystkiego, co

się na niej dzieje tolerować nie można.

Związek krzywoprzysiezcdw.
W mieście Miskolcz, położonym na

Węgrzech środkowych, żadna z zawie
dzionych pań nie mogła wygrać proce
su o alimenty. Na rozprawę zjawiała
się zawsze grupa świadków, która pod
przysięgę, zeznawała, że ,,uwiedziona"
prowadziła lekkomyślny tryb życia,
wobec czego skargę każdej z ,,uwiedzio
nych" z reguły oddalano. Jedna z pań,
nie poprzestając na wyroku oddalaję-
cym jej skargę, poleciła swemu adwo-

katowi wyświetlenia okoliczności tego
wyroku. Adwokat zdołał wykryć, że w

mieście istniała grupa ludzi, która za

opłatą 15 pengó gotowa była przysię
gać na każdą okoliczność. Kilku ze

świadków, wynajmowanych przez ,,gen-
telmenów" z Miskolcza, aresztowano.

Poza tym wszystkie procesy o alimen
ty z okresu ostatnich trzech lat muszą
ulec rewizji.

Chór ks. dr. Gieburowskiego wyjeżdża na inauguracje
otwarcia wystawy światowej do Paryża.

Pigząc o Poznańskim Chórze Katedral
nym pod dyrekcją ks. msgr. dr. Gieburow
skiego trzeba z góry zaznaczyć, że chór ten
nie należy do kategorii zespołów, o którym
można się wyrazić, że się podoba, albo nie
podoba. Wszelkie bowiem superlatywy są
za blade dla określenia jego walorów arty
stycznych. Po trudnym i odpowiedzialnym
egzaminie w Pradze, Wiedniu, Budapeszcie,
a ostatnio na międzynarodowym kongresie
nowoczesnej muzyki kościelnej we Frank
furcie nad Menem chór ks. dr. Gieburow
skiego wszedł na forum światowe. Wyjazdy
tego bezkonkurencyjnego chóru zagranicę
i wywalczone zwycięsko sukcesy są chlubą
dla dobra imienia Polski. Z okazji nowego
wyjazdu do Francji na inaugurację otwarcia
światowej wystawy w Paryżu, a gdzie nie
wątpliwie ten zespół osiągnie dalsze chlub
ne sukcesy, skłania nas do przypomnienia
sylwetki znakomitego kompozytora i dy
rygenta i wykonawców, którzy są najchlub-
niejszą propagandą naszej muzyki.

Rys historyczny.
Z wydanej 1933 r. broszury ,,Poznański

Chór Katedralny" czytamy, że historia tej
instytucji sięga jeszcze wieku XV. Akta
kapitalne katedry wspominają o kantorach,
psałtarzystach, gracjalistach, o starszych i

młodszych scholarzach szkoły katedralnej,
działających jeszcze za czasów pierwszych
Jagiellonów. W spaniałomyślna fundacją
biskupa poznańskiego Andrzeja Szołdrskie-
go na początku XVII wieku, pozwala temu
chórowi rozwinąć wspaniałą działalność.

Wystarczy wspomnieć, iż wykonywano dzie
lą polifoniczne XV-XVII wieku, szczegól
nie Palestriny, że w tej złotej erze muzyki
polskiej śpiewano kompozycje polskich mi
strzów klasycznych: Felsztyńskiego, Go
mółki, Leopolity, Szadka, Pękiela, Gorczyc-
kiego, Szamotulskiego i Mikołaja Zieleń-
skiego.

Wiek XVIII i połowa XIX wieku zazna
czają się w kościele katolickim upadkiem
muzyki liturgicznej, co powoduje również
obniżenie się poziomu Chóru Katedralnego.
Czysty styl wielogłosowy a cappella utąpił
utworom o charakterze koncertowym z to
warzyszeniem orkiestry, głosy kobiece wstę
pują w miejsce głosów chłopięcych Dopie
ro renesans muzyki kościelnej, zapoczątko
wany przez opactwo benedyktyńskie w So-
lesmes we Francji i przez Ratysbonę,
wskrzesza tradycje palestrinowskie, z

wskrzesicielem tej muzyki na terenie pol
skim był ks. dr Surzyński, który v r r. 1881

obejmuje dyrygenturę Poznańskiego Chóru
Katedralnego. Reformy jego polegały na

skasowaniu orkiestry, głosów kobiecych, na

zmianie repertuaru, a wprowadza dawny
okres akapelowy. W prawdziwy rozkwit
wchodzi Poznański Chór, kiedy objął pa
łeczkę dyrygenta w r. 1915.

Ks. dr msgr. Wacław Gieburowski,
(ur. 1879 w Bydgoszczy), a których właśnie
ukończył studia muzyczne w Ratysbonie,
Berlinie, Wrocławiu, gdzie u znakomitego
Hermana Kretzschmara w Berlinie uzyskał
stopień dcktora. Obecnie jest docentem

muzykologii przy uniwersytecie poznań
skim i profesorem poznańskiego konserwa
torium muzycznego. Wydał traktat chora
łowy polskiego teoretyka Marcina Szydło-
wjty (XV wiek) i liczne przyczynki do hi
storii muzyki kościelnej w Polsce. Kom
ponuje utwory religijne — motety, pieśni
kościelne, Msze — i prowadzi swój jChór Ka
tedralny, ze znawstwem. Uderza całym
sercem we właściwy ton palestrynowśki/z
którego umie wydobyć żywiołowe i bezpo
średnie piękno, i które w jego interpretacji
przęmawia głębią nieprzeniknioną, bo
trzyma słuchacza w największym napięciu,

Mgr dr Gieburowski

dyrygent poznańskiego chóru katedralnego*
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Gdy uroczystości trwają 11 tygodni.

(O d własnego wysłannika 99Młziennika SSycłgoskiego.**)
Londyn, 18 maja.

Od środy koronacyjnej aż do soboty w

południe nie było przerwy w ciężkich i

żmudnych obowiązkach pary królewskiej.
Każdy z widzów dostawszy się do domu ode
tchnął z ulgą, myśląc: ,,Chwała Bogu, że
mamy tę wspaniałą ale męczącą uroczystość
poza sobą. Można będzie odpocząć naresz
cie!" Nie było jednak wytchnienia dla
pierwszego sługi imperium brytyjskiego.
Szereg uroczystośbi dworskich, oficjalne
obiady i przyjęcia, wyjazdy do ubogich
dzielnic, przyjmowanie i dekorowanie za-

sużonych żołnierzy kolonialnych, to tylko
niektóre :szczegóły z programu drugiej
połowy ubiegłego tygodnia. Próba wytrzy
małości, którą król tak doskonale przebył,
rozwiała obawy tych, którzy utrzymywali,
że stan zdrowia nie pozwoli Jerzemu odźwi-
gnąć ciężaru, jaki spadł na niego, nie pra
wem dziedzictwa, ale dzięki splotowi nie
przewidzianych wypadków. Tymczasem
wbrew przepowiedniom król doskonale
zniósł trudy, ponad siły przeciętnego czło
wieka. Wzorem swego ojca, w tych dniach
radości i entuzjazmu, czynił zadość żądaniu
tłumów, pokazując się codziennie kilkakrot
nie w otoczeniu rodziny na balkonie.

Wytrwałość, z jaką lud angielski otaczał
pałac i z jaką dawał wyraz swoim uczuciom,
budzi w obiektywnym widzu przeświadcze
nie, że obok prawdziwego uczucia lojalności
i przywiązania w grę wchodzą czynniki
charakterystyczne dla każdego ważniejsze
go zdarzenia życia angielskiego:

,,The sporting splrit" (duch sportowy).
Gdy swego czasu podczas wielkiej wojny

wojska angielskie, zożone z chłopów, n ie
przygotowanych do rzemiosła wojennego,
jechały na kontynent i szły do ataku, mó
wiono o nich: ,,Im się wydaje, że to mecz

piłki nożnej. Idą, jak na zabawę". Tak
jak zawody sportowe budzą u Anglików za
pał i zaciekłość, tak i na wojnie Anglicy raz

wszczepiwszy się w szeregi nieprzyjacielskie,
zaciskali zęby i nie ustępowali.

Ten sam ,,sporting spirit" ożywia tych,
godzinami stojących na ulicy, wdrapujących
się na posągi, pomniki i kolumny, wykrzy
kujących w miarowych odstępach ,,Chcemy
króla!" lub intonujących ,,For he is a jolly
good fellow" (Bo on jest dobry cłiłop).

Gdy w piątek wieczorem wodzący prym
w naszym boarding house (pensjonacie) An
glicy zaproponowali: ,Idziemy o glądać
,.Floodlights" (oświetlenie Londynu), zapał,
rzecz zaraźliwa, u dzielił się j nam cudzo
ziemcom. Nie zważając na brak omnibu
sów, tak dotkliwie utrudniający komunika*
cję w Londynie, nie zważając na to, że
wbrew utrwalonej tradycji tłumy ludzi pły
nęły nocą ku Londynowi, ruszyliśmy na

miasto.

Najprzód lądujemy w sercu City, gdzie
Bank of England — symbol angielskiego

bogactwa i businessu — pod wpływem nie
zwykłego oświetlenia wyzbył się swego trze
źwego wy lądu i niczym nie przypomina
,,The old Lady of Threadneedle Street", ja
ką była dawna jego nazwa. Twierdza To
wer, miejsce tylu krwawych i tragicznych
zdarzeń to obrazek fantastyczny, ilustra
cja cudownej baśni. Migocze tysiącem
świateł, odbijających się w Tamizie i dz.iw-
nym złudzeniem optycznym rozrasta do nie
prawdopodobnych rozmiarów.

Znów dajemy nurka do kolei podziem
nej, a fala ludzka i pociąg niosą nas na

St. James's Park Stątion, gdzie płoną na

tle zachmurzonego nieba strzeliste wieże
opactwa, a w dali historyczne budynki na

Mail. Pałac królewski, w dzień dość brzyd
ki, rzęsiście oświetlony z wewnątrz i ze
wnątrz, to zamek, z którego na magiczne
zaklęcie zgromadzonych tłumów wyjdzie
królewicz z bajki z orszakiem, tak jak wy
chodził wczoraj, przedwczoraj i dziś już pa
rę razy.

Jak w bafce.
Naprzeciw pałacu mały, lecz najbardziej

nastrojowy z londyńskich parków St. Ja-
mes's Park, najprawdziwsza kraina cudów.
Drzewa wyglądają jak koronki, kwiaty, któ
rych skupienia i gra kolorów budzą za
chwyt w dzień, nabierają nocą nieprawdo
podobnych kształtów, m ienią się dziwnymi
cieniami. Na cichej wodzie jeziorka sł-y
chać od czasu do czasu lekki plusk. To
zbudzone hałasem i światłem ptactwo wod
ne sądzi, że już świta i pruje fale, kierując
się ku mostowi, z którego zwykle rzucają
mu przysmaki.

Dookoła pałacu i na stopniach pomnika
Wiktorii setki tysięcy ludzi; czerni się las
głów. Na posąg wdrapał się entuzjasta
zdradzający wymową pochodzenie z półno
cy. Dyryguje tłumem. Wołania nie pozo
stają bez skutku. Król z królową wychodzą
na balkon, kłaniają się pozdrawiają dłonią.
Po chwili wracają do pałacu, bo tam znów
trzeba witać i bawić 2.000 zaproszonych go
ści, między którymi była także nasza dele
gacja z min. J. Beckera na czele.

W naszym sąsiedztwie przedsiębiorczy fi
glarz wdrapał się do kabiny, zarezerwowa
nej dla sprawozdawcy rądią i podawał re
portaż własnego układu.

Jakaś stara babcia płakała ze wzrusze
nia i z rozpaczy, bo mało widzi. W jednej
chwili dwóch olbrzymich policjantów prze
niosło ją na front szeregów, skąd mogła
ujrzeć wszystko, co się działo ną podwórcu
i w oknach pałacu.

W zaczarowanym kole.
Długo po północy jarzyły się jeszcze

światła w Buckingham Pałace i dopiero gdy

pomknęły samochody, wracających gości,
ocknęliśmy się i wyrwaliśmy się z tego za
czarowanego koła. Taksówką dostaliśmy
się do domu. W ielu takich, którzy tak, jak
my, spóźnili się na ostatni pociąg, nocowa
ło w parkach i pozostałych po koronacji
trybunach. Podobne sceny rozgryway się
codziennie w mieście aż do dzisiejszego po
ranku, pomimo, że para królewska bawi od
soboty w Windsor. Wczoraj po raz ostatni
oświetlono miasto. Tylko naoczny świa
dek może pojąć, jak nadludzkim był wysi
łek policji, jak wielka jej wyrozumiałość dla

rozbawionych i niesfornych tumów. Tak
samo podziwu godna była sprawność i cier
pliwość urzędników, pełniących służbę na

kolejach podziemnych. Przedwczoraj w no
cy, gdy obliczono, że w Westendzie zgroma
dziło się kilka milionów ludzi, głośniki wo
zów policyjnych nawoływały i błagały pu
bliczność by nie zalewała jezdni. Widząc
wreszcie, że daremne to prośby, w przystę
pie dobrego humoru zrezygnowano z apelów.
Rozległ się tubalny głos: ,,Panie i panowie,
cyrk (Piccadilly circus) jest waśz. Na dziś
wstrzymujemy ruch kołowy w Westendzie".
Ludzie więc szaleli dalej, tańczyli, śpiewali
i nie myśleli o powrocie do domu.

W Windsor...
W Windsor, gdzie święta spędzała rodzi

na królewska, zjechało się kilkadziesiąt ty
sięcy ludzi. Zwiedzano stary zamek, podzi
wiano nocą oświetlenie, czekano pod ko
ściołem by ujrzeć jak małe księżniczki szły
pieszo do parku.

W poniedziałek Zielonych Świąt, Bank

Holiday sprowadził do Londynu ludzi z pro
wincji, którzy zalegli Hampstead Heath,
Crystai Pałace, Aleksandra Pałace i ogrody
zoologiczne. W teatrach można było z ła
twością dostać miejsca. Natomiast w ki
nach stały niesłychanej długości ogonki a-

matorów, chcących widzieć kolorowy film

koronacyjny. Płacono za stojące miejsce 5

szylingów, ża siedzące 8/6 czyli 6 i pół zło
tego lub dwanaście złotych.

Dziś już dzień powszedni; miasto gości
jeszcze mnóstwo przyjezdnych, zapełniają
cych tanie magazyny i tanie restauracje
Lyonsa. Na ulicach spotyka się jeszcze
zawsze oddziały marsowych wojsk hindu
skich i murzyńskich.

Jutro przyjęcie pary królewskiej przez
lorda mayora. Jazdą do Guilhall rozpoczy
na się dalszy ciąg uroczystości, przerwa
nych świętami. Rewia morska w Spithead,
Aldershot Tattoo, turniej armii — oto kilka
tylko z ważnych zdarzeń najbliższych tygo
dni-

Stanisława Górzyńska.

wciągając go siłą ekspresji w krąg proble
matów nieśmiertelnego twórcy.

Chór ks. Gieburowskiego liczy około 36

chłopców i mężczyzn, pomiędzy którym spo
tkamy takie znane nazwiska solistów po
znańskich, jak prof. Nowaka, Haizinga,
Chruszczyńskiego i innych. Nauka opar
ta jest na wykształceniu głosowym i mu
zycznym na biegłym czytaniu nut bez po
mocy instrumentu.. Rozległy program m u
zyczny, bowiem chór katedralny występuje
W rozlicznych uroczystościach związanych
specjalnie z charakterem katedry i śpiewa
kilka razy na miesiąc przez radio — nie

pozwala z braku czasu urządzać wspólnej
próby. Pomimo wielu trudności chór po
znański w ,,a cappella" w sztuce swej jest
tak biegły, że nie lęka się wykonania naj
trudniejszego utworu. Znakomite to wy
kształcenie muzyczne pozwoliło chórowi te
mu stanąć na estradach światowych, gdzie
fachowa krytyka surowych wiedeńczyków
przyjęła ich z entuzjazmem.

Znakomity a znany z surowości krytyk
dr Józef Marks, rektor akademii muzycznej
pisze m. in.: ,,Jeśli weźmiemy czystość into
nacji oraz przejścia poszczególnych głosów
stosownie do myśli zawartej w słowach in
terpretowanych utworów, to zespół ten jest
prawie nie do prześcignięcia... Był to wie
czór wspaniały i pełen sukcesu d'la chóru
oraz jego dyrygenta ks. dr. Gieburowskiego".

Niemiecka krytyka pisze ostatnio: ,,Ka
pelmistrz katedralny stworzy z chóru jed
nostkę dźwiękową o niebywałej precyzyjno
ści, brzmiącej jak organy, chór, który nie
zna wahań intonacyjnych i rytmicznych
niejasności, którego wymowa jest kryszta
łowo czysta, który posiada imponujące for
tissimo', ale więcej jeszcze frapujące, szep
tane, a jednak jasne i pewne pianissimo,
który reaguje momentalnie na najmniejsze
skinienie dyrygenta. — Chór ten, w swoim
rodzaju idealnie wykończony, szczerze po
dziwiamy."

Hitlerowski ,,Frankfurter Volksblatt" w

artykule pt. ,,W ielki sukces Pozn. Chóru

Katedralnego" pisze, że koncert polski
przedstawił nam Sztukę muzyczną, która
była dla nas prawdziwym przeżyciem, nutą
duchową, która nie tak wcześnie zatrze się
w pamięci naszej. Koncert ten nad koncer
tami określa jako mistyczną ąkordykę.

Najcenniejsze wawrzyny, jakie można
było zdobyć za granicą dla dobra imienia
Polski pozwoliły nieocenionego dyrygenta
ks. dr. Gieburowskiego i chórzystów zapi
sać do wspaniałej karty historii kultury
polskiej.

Koncerty chóru ks. Gieburowskiego były

zawsze dla muzyków rewelacją, dla całego
ogółu słuchaczy rozkosznym przeżyciem ar
tystycznym, tak niezmiernie przystępnym,
jasnym i zrozumiałym, jak gdyby w inter
pretacji nie istniały żadne problemy i za
gadki, tylko najszystsza apollińska prosto
ta. Owację, które były tak hojne, nieocze
kiwane, naprawdę szczere w Wiedniu,
Frankfurcie itd., pozwolą wróżyć, że wystę
py chóru ks. Gieburowskiego nie będą już
trudnym egzaminem, ale triumfem dla imie
nia Polski

K. Lasek.

Poznański chór katedralny.
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Dziw bierze, że mie, tak starego dziada,
obchodzi jeszcze londyńska parada, aczkole
to, czym ludzie są przejęci, to mie nie nęci.
Ale jak cięgiem piszą ino o tym, jak tamoj
Iśknią sie jedwabie ze złotem, hatłasy, dro
gie kamienie, korony... — i jam zdziwiony.

Naoczny świadek onyj pompy rzeknie,
że nawet w bajce nie bywa tak pieknie; ani
sie śniło Adamowi, Ewie przy rajskim drze
wie. A przecie byli szczęśliwi, choć goli,
choć przez jadbąwiów i futer z soboli, choć
nie wrzeszczały pstre papugi z drzewa:
,,Niech żyje Ewa!"

Widać, że szczęście możno mieć w goli-
źnie, to znaczy: nawet i w gołyj ojczyźnie.
Nie trzebno szukać w Londenie za morzem;
tu je mieć możem.

Mędrce gadają, te kużda istotka raz, bo
daj w życiu szczęście swoje spotka. Najczę-
ścij szakże cenić go nie umie w swym bez-
rozumie. Jak i ten Edword ućknył przed ko
roną prawem pirwszeństwa jemu przezna
czoną; jak drugich wielu ma fortone w dło
ni, a inszą goni. A już najbardzij ten jest
kary godny, chto, mając szczęście, większe
go jest głodny, zawdy niesyty — jak smok
z pod Wawelu. A takich wielu I

Mówią o jednym, co żył w bidzie żmud
nie, że przy chałupce chciał wykopać stu
dnie, no, i natrafił na beezke dębową dwu-
stolitrową. Dobywszy z ziemi, czyści i ob
mywa, szuruje, z wnętrza błoto wydobywa:
i przy tyj pracy wpadła mu do środka ryżo
wa szczotka. Sięga więc po nią i widzi, że
na dnie jest druga, trzecia, czwarta... Kuż-
den zgadnie, iż w onyj beczce czarodziejska
siła szczotki rodziła.

Z uciechą niesie, stos szczotek do miasta.
Cieszy sie bidak i jego niewiasta. Aliści
większyj uciechy zaznali... Słuchajta dalij;

Przypadkiem piniądz wpadł w beczke do
środka. Od tego czasu w beczce już nie
szczotka, ale trojaki w nij sie pojawiały.
Zysk to nie mały! Co jeden trojak wydo
byli ze dna, to w beczce leży znów moneta,
jedna; i tak bez kuńca z beczki wyjmowano
forsę kochaną.

Lecz ta robota ,— chocia taka mila —

wreście się szczęśliwcowi uprzykrzyła. Więc
ją powierzył ojcu-staruszkowi: niech piniądz
łowi!

Trzęsie sie starzec i na dno sie chyli;
alić raz w onyj wyjmowania chwili znie
cierpliwiony syn na ojca krzyknął, a stary
fiknął. Fiknął nogami i ze strachu jużei
znknął calutki w beczkowej czyluści. 1 wy
ciągnęli trupka ojcowego z dna beczkowego.

Ale o dziwo! W beczce był trup dziadka,
babki, prababki i znowu pradziadka... Co
raz nowego wyjmowali przodka z beczki ze

środka.

Już nieboszczyków leżała gromadka. Ano
- pogrzebać ich godnie wypada.:1 Wzion
sie kupować synek nierozumny swym
przodkom trumny. Tyla pogrzeby te go
kosztowały ,że stracił z onyj beczki profit
cały. Beczke ze złości toporem posiekał u.-

Jznów narzekał.
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19 maja 1912 roku przesiało bić serce Bo
lesława Prusa. Warszawa — ówcześnie je
szcze po wierzchu rosyjska — manifesta
cyjnie odprowadziła na wieczny spoczynek
swego wielkiego przewodnika i nauczycie
la. Dziesiątki tysięcy młodzieży szkolnej
stały gęstym szpalerem wzdłuż ulic, który
mi 'szedł kondukt pogrzebowy, i załzawio
nymi oczyma żegnały doczesne szczątki
jednego z tych, co to w owych czasach byli
jedynymi przedstawicielami wielkości Pol
ski. Oni — wielcy artyści i nauczyciele —

dźwigali na sobie ciężar reprezentowania
narodu, który nie byl państwem. Nie bylo
państwa, nie bylo urzędowych dostojników
— byli jedynie dostojnicy ducha, którzy si
łą swego talentu i uczucia wysuwali się na

pierwsze miejsca w narodzie.

Do najpierwszych w narodzie należał
Bolesław Prus. On, pisarz, humorysta, po
czytny publicysta, rozmieniający swój ge
niusz rozumienia i odczuwania na drobne
kronik tygodniowych, — sprawował od
biurka redakcyjnego rząd dusz, które same

się jego władztwu poddawały, wytycza!
szlaki myśli polskiej, prostował ścieżki, po
których naród szedł ku wolności.

Bolesław Prus był fenomenem. Feno
menem na skalę ogólnoludzką, fenomenem
przede wszystkim — w warunkach polskich.
Prus był bardzo niezmiernie polskim i był
jednocześnie innym od wszystkich innych
Polaków. I dlatego stał się w literaturze
polskiej pozycją zupełnie odrębną, której
z nikim i z niczym porównać nie można.
Rozdział historii literatury, który nosił ty
tuł: Bolesław Prus — to rozdział samotny
i nie wiążący się z sąsiednimi rodziałami.
Szufladkujący wszystko i wszystkich kry
tycy chcą wprawdzie zmieścić Prusa pod
etykietę pozytywizmu obok Sienkiewicza i
Orzeszkowej. Jak jednak Sienkiewicz pod
tą wygodną etykietą się nie mieści, tak i
Prus nie wytrzymuje żadnej etykiety w

ogóle.
Prus stworzył swój własny stvl, Prus sam

stał się etykietą dla siebie. Ten realista
i romantyk w jednej osobie wyrastał po
nad skłócone szablony epoki,.w której żył.
Mieścił w sobie i w swojej twórczości poję
cia przeciwstawne, harmonizował sprzecz
ności, n a gruntownej, opartej na ściślej me
todzie naukowej, analizie rzeczywistości
budowa! syntezę polskości.

Prus był wielkim artystą. Znał potęgę
słowa, u miał je odważać i odmierzać. Sztu
kę pisarską opanował zdumiewająco, z ma
tematyczną niemal dokładnością konstru
ował swoje powieści. Prus był wielkim ar
tystą. choć nim nie chciał być. Dla Prusa
artyzm był tylko instrumentem, narzędziem
działania. Prus wyrzekł się tapich laurów
sztuki, istniejącej samej dla siebić) Dla

niego istotnym celem i wskazaniem życio
wym była tylko i jedynie służba dla społe
czeństwa. Służył społeczeństwu swoją sztu
ką pisarską, swoim niewątpliwym geniu
szem, służył uczuciem wszechogarniające
go ,.serca serc", służył myślą, wybiegającą
daleko w przyszłość i kładącą realne fun
damenta pod Polskę wolna i niepodległą.

Utylitaryzm przyświecał Prusowi w jego
twórczości. Utylitaryzm — hasło literatu
ry potrzebnej i pożytecznej było u podstaw
takich arcydzieł nawet z nunktu widzenia
tzw. sztuki czystej, jak ,,Lalka" czy ,,Fa
raon".

Prus był potrzebny swojej epoce. Jest
jednak również potrzebny naszej epoce i bę
dzie zawsze notrzebny przyszłym epokom.

19 maja 1937 roku upłynęło ćwierć wie
ku od zgonu Bolesława Prusa. Pamiętano
o tej rocznicy: odprawiono nabożeństwa ża
łobne, urządzano akademie i audycje ra
diowe, a nawet — co naiważnieisze — wy
dano już przedtem (Wvd. Gebethnera i
Wolffa) pełne wydanie zbiorowe dzieł Pru-
Sćl.

Jednak to nie wszystko. To nie wyczer
puje naszych obowiązków wobec pamięci
Prusa. Ważniejsze od tych zewnętrznych
wyrazów czci jest uprzytomnienie sobie,
czym jest Prus — dzisiaj.

Bo, że Prus nie skończył się wczoraj,
'to jest fakt niewątpliwy. Nie skończył się
jako artysta, nie skończył się jako myśli
ciel i przewodnik duchowy narodu. Z pro
centów od kapitału myślowego Prusa długo
jeszcze żyć będziemy. Chodzi tylko o to,
by ten kapitał należycie lokować, by nie za
pominać o wartościach, bogato rozsianych
po większych i drobniejszych dziełach Pru
sa.

Prusa nie wystarczy szanować i czcic,
Prusa trzeba czytać, z iego książką w ręku
trzeba iść przez życie. Bogactwo myśli Pru
sa jest niewyczerpane. To nie tylko jego
wielkie powieści obfitują w nie, pełno jest
wskazań i myślł aktualnych w ,,kronikach
tygodniowych", którymi znakomity pisarz
zasilał prasę warszawską. Prus mial tak

wspaniałe rzuty myśli, jego perspektywy
sięgały tak głęboko, że dorobek jego my
ślowy, nie tylko artystyczny, wytrzymał

próbę czasu i nic nie utraci! na swym bla
sku i świetności. W książkach Prusa zna
leźć można rozwiązania dla wszystkich nie
mal zagadnień dnia dzisiejszego, nawet dla
tak aktualnej obecnie sprawy żydowskiej...

Prus-artysta, Prus-literat — zawsze bę
dzie jedną z najmocniejszych pozycyj w na
szej literaturze. Jego powieści to nasza że
lazna porcja, której żadna koniunktura nie
zdeprecjonuje. Prus stworzył w literaturze
polskiej to, czego jej najbardziej brakowało:
humor. Prus jest humorystą, jednym z po
śród najpierwszych na świecie. Jemu też
zawdzięczamy kapitalne określenie samego
pojęcia humoru:

,,Dowcip jest utworem fantazji, hu
mor zaś wynika z obserwacji. Dowcip

najgłębszy jest taką kombinacją pojęć,
w której za pozorną niedorzecznością
kryje się trafne spostrzeżenie. Zupeł
nie czym innym jest humor, który po
lega na sumiennym oglądaniu rzeczy
co najmniej z dwu stron: dobrej i złej,
małej i wielkiej, ciemnej i jasnej... Hu
morysta w wielkim stylu niczego nie
usiłuje zdobyć, nikogo nie nawraca i ni
komu nie ulega; on raczej obserwuje
wszystko i wszystkich z pobłażliwym
spokojem. W stosunku do natury trzy
ma się tej granicy, z której równie do
brze widać rzeczy namacalnej rzeczywi
stości, jak i mistyczne cienie nadzmy-
słowego świata... Znaczy to, że humo
rysta w wielkim stylu nie sądzi rzeczy
krańcowo, ale znajduje się na linii środ
kowej, równo oddalonej od realizmu i
pesymizmu, jak i od idealizmu i opty
mizmu".

Wróćmy czym prędzej do Prusą. Do
Prusa-humorysty, do Prusa-myśliciela, do
Prusa-człowieka.

Czytajmy Prusa, a w ten sposób najle
piej uczcimy pamięć wielkiego pisarza.

Niezwykła książka.
Naprawdę niezwykła książka ukazała

się obecnie w przekładzie polskim. Od
wrotnie, niż się to zwykle dzieje — napi
sały ją dzieci dla dorosłych. Troje dzieci
znanego amerykańskiego fotoreportera:
12-letnia Patience, 10-letni Ryszard i 3-letni
John podyktowało matce swoje wspomnie
nia z wędrówki wraz z rodzicami po świe
cie. Te ,,W jedenaście lat dookoła świata'*
(Wyd. J. Przeworskiego, w Bydgoszczy u

Gieryna) bawią, śmieszą, wzruszają i —

uczą zarazem. Te dzieci, — inteligentne, u-

ważne i wszystkiego ciekawe, — wypowia
dają swoje sądy o przeróżnych sprawach,
0 które się ocierają. Drobne zmartwienia
wieku dziecięcego, zabawy i jadłospisy o-

pisywane są z tej samej perspektywy co...

zagadnienie komunizmu w Rosji sowieckiej
czy przewrót hitlerowski. Niektóre określe
nia są kapitalne, a niektóre pytania dzieci,
nie zdających sobie sprawy z przewrotno
ści świata, — aż żenujące.

Nie można się dziwić, że ta książka, tak
świeża i oryginalna, zachwyciła szukającą
zawsze nowości Amerykę. Książka jest in
teresująca, nawet — gdyby się okazało, że
pod firmą dzieci napisał ją ktoś starszy...

JCromifta teatrafna.
Publiczność francuska za klasyczną

tragedią i klasyczną komedią. Dyrekcja
Komedii Francuskiej w Paryżu przepro
wadziła wśród publiczności ankietę. Na za
pytanie jakiego rodzaju sztuki odpowiada
ją najbardziej publiczności większość gło
sujących opowiedziała się za klasyczną
tragedią i klasyczną komedią. V* zaledwie
odpowiedzi padła na sztuki współczesne i
prawie tyleż samo na sztuki historyczne i
romantyczne. Wypowiadano się w tej an
kiecie równie na tematy praktyczne, a

mianowicie za zniesieniem napiwków dla
służby teatralnej proponując raczej podnie
sienie ceny biletów o 1 franka. Aby przy
wrócić w teatrach atmosferę elegancji w

okresie trwania wystawy światowej przy
kasach wielu teatrów mają być wywieszo
ne napisy że do lóż i krzeseł wpuszczane
będą tylko osoby w strojach wieczorowych.

Miasto bez teatru. Na zebraniu w Lubli
nie zwołanym przez Lubelski Związek Pra
cy Kulturalnej powzięto uchwałę domaga
jącą powołania do życia stałego wojewódz
kiego teatru w Lublinie. Lublin jest jedy
nym miastem w Polsce o liczbie mieszkań
ców ponad 100.000 nie posiadającym stałe
go teatru.

Teatr częstochowski Szuka 'dyrektora.
Zarząd miejski w Częstochowie ogłosił
konkurs na stanowisko dyrektora Teatru
Kameralnego. Ostatnio przeszedł na wła
sność miasta gmach teatru, mieszczący o-

bok teatru kameralnego na parterze, w iel
ką salę teatralną na pierwszym piętrze.
Gmach ma zostać wykończony jeszcze w

roku bieżącym.
Prapremiera sztuki 'dziennikarki kra

kowskiej. Teatr im. J. Słowackiego w Kra
kowie wystąpił z premierą komedii oby
czajowej o głębszym podłożu psychologicz
nym pt. .,Czerwony kapelusz" pióra dzien
nikarki krakowskiej Joli Fuchsówny. Sub
telność w podpatrywaniu metamorfozy za
chodzącej w duszy młodej kobiety pod
wpływem pierwszej miłości rywalizuje z

bystrością charakterystyki typów męskich
w tej dowcipnej komedii.

Co się robi w Biskupinie?
Prace wykopaliskowe w Biskupinie są

w pełnym toku. Na przestrzeni 300 m kw.
zdejmuje się warstwę ziemi, zawierającą
ślady osadnictwa na półwyspie w okresie
wczesno-dziejowym (8—11 w. po Chr.)^ W
warstwie tej znaleziono resztki kamien
nych palenisk, dużo ułamków naczyń, ko
ści zwierzęcych oraz szereg cennych przed
miotów, m. in. żelazny 30 gramowy odważ
nik do wagi platerowany brązem, zdobio
ny kościany grzebień, szererg noży żelaz
nych i ładnie zdobionych okładzin, kilka
pięknych szydeł i igieł z rogu i kości, du
żo osełek z łupku, sporo przęślików od
wrzecion, ostrogę żelazną, ziarna zbóż oraz

żelazne haczyki do wędek. Tuż pod war
stwą wczesno-dziejową ukazują się drew
niane konstrukcje osady bagiennej z przed
2500 lat.

W ostatnich 'dniach wykopaliska zwie
dziło dużo wycieczek szkolnych.

fóiecf(f słońce oifejtfzfe
A kiedy słoń ce odejdzie za rzeki,
za góry, lasy hen...!
Świat okrywają mroku powieki,
wioska zapada w sen.

1 milknie drżące skrzypienie żórawia,
tylko w opłotkach - tam!
światełko błyska. Ktoś czaty odprawia,
wicher puka do bram.

Czasem spłoszony pies warknie, zaszczeka;
zaskrzypi stary płot...
Znów cisza senna ziemię przyobleka,
i chmurnych wałów splot.
Gdy się znów niebo świtem zaróżowi,
zapieje pierwszy kur,
dymią kominy i ucho gwar łowi,
słońce wschodzi z za gór.

Wisław.

Setna rocznica urodzin Grottgera.
Bardzo wielu było w Polsce takich, któ

rzy pamiętali o tym, że w bież. roku przy
pada setna rocznica zgonu poety rosyjskie
go - wroga Polaków Puszkina, ale mało
kto przypomniał sobie o tym, że w roku o-

becnym trzeba przede wszystkim uczcić
setna rocznicę urodzin jednepo z n ajwięk
szych artystów polskich — Artura Grott
gera.

Grottger — to nazwisko tak dużo mówi
ło Polakom w niewolnej przeszłości, ale o-

becnemu pokoleniu stało się niemal że ob
ce. Grottger — malarz męczeństwa polskie
go, poeta plastyczny niewoli został usunię
ty w cień przez tych, którzy w imię zwal
czania ,,literatury" w m alarstwie pozbawić
chcieli sztukę plastyczną jej znaczenia na
rodowego i społecznego.

A jednak Grottger zasługuje na żywą
pamięć i jako ten, który podtrzymywał du
cha narodowego, i jako artysta, jako ma
larz. Dlatego też w roku bież. należy przy
pomnieć jego życie, prace i zasługę.

Artur Grottger urodził się w Ołtvniow-
cach w Mąłopolsce Wschodniej 11 listopa
da 1837 r., jako syn zamożnego ziemianina
Józefa Grottgera, b. oficera ułanów, otrzy
mał wychowanie staranne. Ojciec, malarz-
amator, nie sprzeciwiał się synowskim u-

podobaniom artystycznym, sam zaprawia
jąc go w rysunkach i malarstwie. Później
umieścił go we Lwowie, gdzie Artur kon

tynuował swe artystyczne studia u mala
rzy Jana Maszkowskiego i Juliusza Kossa
ka. Wyjazd Grottgera do Krakowa, gdzie
wstąpił' do Szkoły Sztuk Pięknych, zdecy
dował o jego losie.

W roku 1854 Grottger otrzymuje cesar
skie stypendium i wyjeżdża do Wiednia,
gdzie zapisuje się do tamtejszej Akademi'i.
Tam przebywa trzy i pół roku i kończy
tzw. ,,Meisterschule" . W czerwcu 1858 r. u-

daje się do Monachium. Z Monachium
znów powraca do Wiednia, a wreszcie po
dróż z hr. Palffym do Wenecji, gdzie stu
diował mistrzów szkoły weneckiej.

Grottger jest znany przede wszystkim
jako rysownik i ilustrator, który kreślił
niezapomniane ,,cykle" -— wizje. Mało zna
ny jest Grottger jako malarz. A przecież
jego kilka obrazów olejnych są dowodem
jego wielkiego talentu kolorystycznego.

Grottger, popularność i sławę zawdzię
cza swym ..cyklom". Do nich należy ,,Po
lonia", ,,Wojna", a przede wszystkim nie
zapomniana ,,Lituania" i przepiękny rysu
nek ,,Pochód na Sybir".

Pod koniec krótkiego swego 'życia Grott
ger wyjechał do Paryża. Jednak słaby or
ganizm Grottgera, znużony pracą i niedo
statkiem nie wytrzymał próby. Dnia 13-go
grudnia 1867 r. gruźlica przecięła na ziemi
francuskiej życie Grottgera.

HmniUaBiterackta.
Z młodej literatury chłopskiej. Ukazał

się nowy tomik wierszy młodego poety
chłopskiego Mariana Kubickiego pt. ,,Pie
śni bose". Marian Czuchnowski w najbliż
szym czasie ukończy prace, związane z w y
daniem pierwszej swej powieści pt. ,,Cynk"
(w gwarze więziennej wyraz ,,cynk" ozna
cza ,,uwaga"), której tematem będą prze
życia więzienne. ,,Orka na ugorze" Jana
Wiktora zostanie sfilmowana. Wyszedł
pierwszy dramat sceniczny St. Młodożeńca
pt.. ,,Wiater". W incenty Burek wydaje po
wieść z życia współczesnego młodego po
kolenia chłopskiego pt. ,,Najazd". W opra
cowaniu znajduje się ,,Autologia poezji
chłopskiej", nad którą pracuje kilku auto
rów. Stanisław Piętak, jeden z czołowych
poetów awangardowych wydaje pierwszą
swoją powieść.

Legendy krakowskie. Nakładem książ-
nicy-Atlas wyszła książeczka M. Dybow
skiej pt. ,,0 wawelskim smoku i innych
cudownych zdarzeniach" (w Bydgoszczy u

Gieryna). K siążeczka Dynowskiej. jest
zbiornikiem najpiękniejszych podań i le
gend ziemi krakowskiej w nowym ujęciu
literackim, dostosowanym do umysłowości
współczesnej młodzieży. Chociaż nosi na

sobie charakter regionalny, to jednak dzię
ki swej treści, związanej ze znanymi każ
demu dziecku postaciami historycznymi i

legendarnymi, wychodzi daleko poza za
siąg lokalny i znajdzie niewątpliwie licz
nych czytelników w granicach całego Pań
stwa polskiego.

,,Wspomnienia lekarki legionowej" —

pod tym tytułem wydała Książnica-Atlas
interesującą pracę znanej lekarki-kosme-
tyczki dr. J. Świtalskiej-Fularskiej (w Byd
goszczy u Gieryna), Książka dr. J. Śwital
skiej-Fularskiej jest żywym dokumentem
z okresu praćy pierwszego w Polsce zaląż
ka Sanitariatu Wojskowego. Autorka nie
opisuje, lecz przeżywa po raz wtóry owe

chwile, tak ściśle związane z dziejami na
szych walk o niepodległość, przedstawiając
w nowym świetle nieznane szerszemu ogó
łowi momenty z okresu tworzenia się na
szej własnej armii. W książce tej ożywa
szereg nazwisk, znanych również i na byd
goskim terenie.

Regionalny wieczór wielkopolski. Sta
raniem uczenie gimnazjum im. Słowackie
go w Poznaniu zorganizowano tu wieczór
regionalny, poświęcony słowu i pieśni wiel
kopolskiej. Na program złożyły się wystę
py chóru gimnazjalnego, który wykonał
szereg oryginalnych pieśni regionalnych z

okolic Odolanowa, Jarocina, Koźmina, Sza
motuł itd oraz pieśni ludowe w opracowa
niu Kamieńskiego, Świerzyńskiego i Kol-
berg-Hławiczki, dalej recytacje ,,Ramot i
ramotek" Wilkońskiego, zbiorową recytację
,.Kierdeli" Kasprowicza, inscenizacja w iel
kopolskich ,,Dożynek" według motywów lu
dowych etc.

Jironiha muzyczna.

Ryszard Strauss w Wiedniu. Do Wie
dnia przybył znany dyrygent i kompozytor
Ryszard Strauss, który dyrygował koncer
tem złożonych orkiestr filharmonii i

orkiestry symfonicznej. Pobyt Straussa

związany jest również z przygotowaniami
do premiery jego opery ,,Die Schweigsame
Frau".

Nowe utwory kompozytorów polskich.
W Filharmonii warszawskiej odbyły się
pierwsze wykonania: uwertury na orkiestrę
Antoniego Szałowskiego i koncertu na for
tepian z orkiestrą Michała Kondrackiego
(wykonawca prof. Zbigniew Drzewiecki).
Na koncercie Ormuzu wykonano szereg
kompozycyj fortepianowych Jana Ekiera,
zaś na audycji Polskiego Tow. Muzyki
Współczesnej trio na flet, obój i fortepian
Witolda Rudzińskiego. W Wilnie wyko
nano koneert na fortepian W. Rudzińskie
go, zaś Tow. Muzyczne w Katowicach zapo
wiada wykonanie Concertina na orkiestrę
Michała Spisaka i Suity na 2 fortepiany
Władysławy Markiewiczówny. W ramach

audycyj symfonicznych Polskiego Radia
wykonano II symfonię prof. Kazimierza Si
korskiego. Sz. Kazuro napisał oratorium
,.Morze" na chóry, orkiestrę, solo i organy.
Dzieło to ma niedługo być wykonane w

Warszawie, Lwow'ie i Katowicach.



PRZYKRO Ml, ZOSIU, ALE MUSZĘ
WYJŚĆ—MAM DZIŚ WIECZOREM
WAŻNĄ KONFERENCJĘ.

ZNOWU t PRZY.

RZEKŁEŚ PRZECIEŻ
SPĘDZIĆ TEN WIE
CZÓR ZE MNĄ.

JUREK MARTWI
MNIE - ZAWSZE
MA JAKIEŚ WY-

MÓ\YKI, BY ŃIE
ZOSTAĆ WIECZO
REM W DOMU.

IRKA MIAŁA TEN SAM
KŁOPOT. ALE GDY ZACZĘ
ŁA STOSOWAĆ ZABIEG
KOSMETYCZNY PALMOLIVE
DLA SWEJ CERY, KAZIO
ZAKOCHAŁ SIĘ W NIEJ
POWTÓRNIE.

KOCHANIE, JAK TY

PIĘKNIE DZISIAJ WYGLĄ
DASZ. ODWOŁAŁEM KON
FERENCJĘ. CHODŹMY TRO
CHĘ POTAŃCZYĆ.

(na sfronls) ^

ZDOBYŁAM
GO ZNOWU DLA
SIEBIE. ZAWDZIĘ-
CZAM TO MYDŁU

PALMOIIYE.
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Król wioski w Budapeszcie.

Stolica Wągier stoi pod znakiem wizyty
włoskiej pary królewskiej. Ludność Buda
pesztu witała przyjazd włoskiego monarchy
entuzjastycznie. Na zdjęciu w karocy: z le
wej cesarz i król Wiktor Emanuel, z pra

wej regent Węgier admirał Horthy.

IW0NICZ-ZDR03
Sezon ulgowy trwa do 20 czerwca

zt153,"
ryczałt

13-tygodnlowy
Żądajcie prospektów.

H0742I

uJ
Pod naciskiem rządu

rodzina królewska n ie weźmie udziału

w zaślubinach ks. Windsoru.

Londyn, 22. 5 . (PAT). ,,Daily Ex-

press" podaje za prasę, amerykańskę,
że na Jerzego VI-go wywarty został z

s tr o n y gabinetu brytyjskiego nacisk,
aby członkowie rodziny królewskiej, a-

ni też nikt z członków rzędu nie ucze
stniczyli w uroczystości zaślubienia

przez ks. Windsora pani Simpson.
,,Daily Erpress** twierdzi dalej za

prasę amerykańskę, że zarówno brat
króla ks. Kentu jak i siostra ks. Mary
wyrazili pragnienie udania się na uro
czystości zaślubin do Francji. Również
m inister wojny Dnff Cooper, który jest
osobistym przyjacielem ks. Windsora
zamierzał wyjechać na uroczystości
ślubne. Interwencja gabinetu miała —

zdaniem dziennika — temu przeszko
dzić i wobec tego na ślubie b. króla

Anglii obecni będę tylko osoby z jego
najbliższego otoczenia.

Ks. Michał jedzie do Warszawy.
Londyn, 22. 5. (PAT) W piętek przed

południem opuścił Londyn, udajęc się
przez Belgię do Warszawy, romański

następca tronu księże Michał. Na dw or
cu żegnał go z ramienia Polski amba
sador R. P . Raczyński. Wojewoda ks.

Michał, zatrzyma się po drodze w Bel
giL

Min. Roman w Paryżu.
Paryż, 22. 5. (PAT). Minister handlu

p. Antoni Roman przybył o godz: 10,50
do Paryża.

Pogotowie rolnicze narodn.
(Dokończenie ze strony 6-ej).

formach, które to formy trzeba koniecznie
przemyśleć fachowo i obiektywnie. Ludzie
pracujący w tej dziedzinie muszą posiadać
odpowiednie fachowe przygotowanie, do
świadczenie życiowe i dużą dozę ambicji.

Muszą posiadać narodową i państwową
ambicję nie tylko dorównania narodom

przodującym, ale i prześcignięcia ich.
Może autorowie wypuścili i pominęli nie

które nawet ważne momenty, ale usprawie
dliwia ich szybkie tempo pisania tej pracy:
,,Rolnictwo j wojna należy przecież do two
rzącej się u nas dopiero publicystyki woj
skowej, a wiadomo, że w takiej sytuacji
,,dwa razy daje, kto szybko daje".

Przy dzisiejszym nastawieniu całego ży
cia politycznego i społecznego na interesy
obrony państwa, książka ta jest jednym z

wyrazów tego nastawienia i powinien ją
przeczytać każdy, kogo przyszłe losy Ojczy
zny obchodzą. Rolnicze zaś organizacje i

samorządy mogą mieć w tej pracy wdzięcz
ny temat do rozważań i dyskusyj. (B. H.)

Proces o najazd na Myślenice.

Kraków, 22. 5. Proces przeciw wspól
nikom Dobo-szyńskiego oskarżonym o

najście na Myślenice wzbudził wielkie
zainteresowanie. Napływ publiczności,
usiłującej dostać się na salę rozpraw
jest bardzo liczny. Do wnętrza wpu
szczani sę tylko posiadający bilety
wstępu lub wezwania na rozprawę.

W trzecim dniu rozprawy przeciwko
49 oskarżonym o udział w zajściach
m yślenickich, pierwszy zeznawał Ma
rian Wąchała, student pierwszego roku

prawa. Jak wynika z jego zeznań, o za
miarze Doboszyńskiego najścia na My
ślenice nic nie wiedział. Na kilka dni

przed tym Doboszyński zawezwał go do

swego m ieszkania i prosił, by z nim ra
zem wziął udział w objeźdze paw. my
ślenickiego. W ierzył Dobos-zyńskiemu
i gdyby mu kazał coś zrobić, toby to

zrobił. Oskarżony oświadcza, że po
szedł do Poręby, aby wykonać swój o-

bowiązek, jaki na niego nakładało nale
żenie do Stronnictwa Narodowego.

— Nie podejrzewałem — oświadcza —

aby Doboszyński szedł n a Myślenice.
Powiedziałem mu, że nie mam zamiaru
brać udziału w dalszej akcji, udałem się
do Burkata, gdzie pozostałem do koń
ca. Podczas swego pobytu słyszałem
tam strzały.

Stanisław Pachel, robotnik opowiada
o przebiegu najścia na Myślenice, nato
miast nic nie mówi o swoim w nim u-

dziale. Zaprzecza, jakoby demolował

skepy. Na dalsze pytania przewodniczą
cego wyjaśnia, że miał przez chwilę

karabin, jednakże w Porębie nie używał
go. Po ekscesach miał zamiar uciec.

Prokurator zapytuje oskarżonego,
dlaczego obawiał się ucieczki, czy dla
tego — jak zeznał w śledztwie — że do
niego będą strzelali jego towarzysze?
Oskarżony nie odpowiada wyraźnie,
uporem twierdząc, że miał zamiar uciec

bezpośrednio po n ajściu n a Myślenice,
jednak obaw'iał się tego.

Oskarżony Bula-rz daje sprzeczne ze
znania. Odczytano protokół jego ze
znań ze śledztwa, z których wynika, iż
w Porębie brał udział w akcji dywer-
santów z karabhaem w ręku. Broń i na

boje otrzymał od jednego % członków

bandy, a w czasie utarczki wręczył ka
rabin nieznanemu towarzyszowi. Z ze
znań tych wynika dalej, iż miaJ on o-

chotę wycofać się z akcji już za Myśle
n ica m i, lecz jeden z uczestników zagro
ził mu ,,kropnięciem w łeb".

Jakub Kolasa, robotnik, słyszał, jak
Doboszyński powiedział, przed Myśleni
cami: ,,Trzeba dem olować sklepy".
Bezp-ośredniego udziału w ak cji niebrał.
Widział tylko wychodzących ludzi z po
sterunku policji, którzy nieśli karabiny.
Ludzi tych nie rozpoznał.

Na ogół żaden z oskarżonych' nie

przyznaje się do winy. Wniosek 16 o-

skarżonych, odpowiadających z wię
zienia, o zwolnienie z wiezienia -oziostął
bez uwzględnienia.

Pan Doboszyński w rozmowach ze

swoimi obrońcami miał oświadczyć,
że jest dobrej myśli i spodziewa s

wyroku uniewinniającego!

Rumuński następca tronu będzie gościem
SR%ameB 12.I*.

Warszawa, 22. 5. (PAT). Dnia 24 ma
ja przybywa do Warszawy, jako gość
Pana Prezydenta R. P . Jegó Królewska

Wysokość książę Michał rumuński,
wielki wojewoda Alby Julii, następcą
tronu rumuńskiego.

Urzędowy program pobytu w Polsce
J. K. W . księcia Michała przewiduje:
oficjalne powitanie na dworcu przez
m inistra spraw zagr. Becka, wicemini
stra spraw wojskowych gen. Głuchow
skiego, sze-fa gabine-tu wojskowego Pana

Prezydenta R. P . gen. Schally, komisa
rza rządu m. st. Warszawy Jaroszewi
cza, prezdyenta miasta Starzyńskiego,
dyrektora protokółu dypl. Romera,
czł-onków poselstwa rumuńskiego oraz

inne osobistości cywilne i wojskowe.
Na dworcu ustawiona zostanie kompa
nia honorowa szko-ły podchorążych.

Po powitaniu na dworcu, ks. Michał

przejdzie przez szpaler organizacyj
młodzieży i samochodem uda się. na Za
inek Królewski, ulicami: Al. Jerozolim
skie, N-o-wy Świat i Krakowskie Przed-

miejscie. Domy wzdłuż tych ulic przy
brane będę flagami państwowymi.
Przed dworcem i na placu zamkowym
ustawione będę szpalery organizacyj
młodzi-eży.

Po przyjeździe n a Zamek, ks, Michał

złoży wizytę Panu Prezydentowi R. P.
Oraz p. Marii Mościckej, po czym Pan

Prezydent rewizytuje ks. Michała. Na
stępnie p-rzewidziane sę wizyty ks. Mi
c h ała u p. marszałka Śmigłego-Rydza
i u p. marszałkowej Piłsudskiej. P o

śniadaniu na Zamku, ks. Michał uda

się na zwiedzenie fabryki płatowców i
lotniska na Okęciu. Pierwszy dzień

pobytu ks. Michała w Warszawie za
kończy o-biad i raut u p. ministra spraw
zagr. Becka.

Jeżeli żydzi myślą, że w ten sposób ułoży się sytuacja w Polsce, to się grubo my!ą~.

Każda kobieta może zwiększyć swój nrok, stosu-
-- jąc znany zabieg kosmetyczny Palmolive. Rano
1 wieczorem myj twarz, szyję i ramiona obfitą
pianą mydła Palmolive. Ta delikatna piana prze
nika głęboko w pory t oczyszcza je gruntownie.
Spłucz ją ciepłą, a następnie zimną wodą. To
wszystko. Mydło Palmolive, dzięki olejkowi oliw
kowemu, użytemu do jego wyrobu, udelikatnia
skórę i nadaje jej młodzieńczą świeżość. Mydło
Palmolive kosztuje tak niewiele, że miliony ko
biet używa go również do kąpieli 1

100 ofiar pośaris.
Manili (Filipiny), 22. 5. (PAT). Wielki

pożar w stolicy złotodajnego okręgu Para-
cal (200 km od Manilli na wyspie Luzoń)
zniszczył około 200 domów i pociągnął zą
sobą blisko 100 ofiar ludzkich. 10.000 osób
jest bez dachu nad głową. Straty oceniają
na 500.000 dolarów. Część miasta nadal stoi
w płomieniach.

Zmobilizowany personel lekarski ndaf
się do Manilli na miejsce pożaru. Dyrek
cja kopalni złota zwróciła się do władz woj
skowych z prośbą o pomoc w dziele opieki
nad pogorzelcami oraz w dziele udaremnie
nia rabnnków.

Biskupin na wystawie
w Paryżu.

Warszawa, 22. 5. (PAT). Instytut pre
historyczny Uniwersytetu Poznańskiego w

porozumieniu z komisariatem wystawy
działu polskiego wysłał na tegoroczną wy
stawę międzynarodową w Paryżu kilka du
żych zdjęć, wykonanych przez mgra W.
Koczkę, przedstawiających półwysep jezio
ra biskupińskiego, części grodu bisk'upiń
skiego, rysunek art. mai. W. Boratyńskiego
oraz model drewniany części osady.

Stoisko biskupińskie mieścić się będzie
w pawilonie polskim.

Krwawy napad rabunkowy
w pow. toruńskim.

Toruń, 22. 5. (Tel. wł.). Dziś nad ranem,
około godz. 3, kilku bandytów dokonało na
padu rabunkowego na zagrodę Erwina Hap-
ke w Bierzgłowie, pow. toruński. Napastni
cy napotkali na zacięty opór ze strony do
mowników i rzucili się do ucieczki. W cza
sie pościgu bandyci znienacka rozpoczęli
strzelaninę i ranili ciężko właściciela za-

grody, który otrzymał 5 postrzałów. Ofiarę
krwawych zbirów przewieziono w stanie
beznadziejnym do szpitala w Toruniu. Na

miejsce wypadku wyruszyła natychmiast
policja to ruń sk a celem, podjęcia dochodzeń,
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Zwiększone kredyty na kolonie letnie
dla dzieci bezrobotnych.

Warszawa, 22. 5. (PAT) Minister Opieki
Społecznej zatwierdził plan kolonij i półko
lonii letnich dla dzieci i młodzieży na rok

bieżący. W celu ogarnięcia tą akcją dzieci
i młodzieży, których stan materialny wy
magał w czasie zimy i wiosny dożywiania,
ministerstwo opieki społecznej zwiększyło
swe kredyty na ten cel. Ogólna suma fun
duszów subwencyjnych na akcję letnią w

tym roku wynosi około 5 milionów złotych.
Kolonie i półkolonie letnie od początku swe
go istnienia stale rozszerzają swą działal
ność, doprowadziły liczbę dzieci i młodzie
ży, korzystających z czasów wakacyjnych
z 9312 w r. 1922 do 270 tys. w roku 1936. Moż
na mieć nadzieję, że wobec harmonijnej
współpracy komitetów pomocy dzieciom i

młodzieży z urzędami wojewódzkimi i przy
stąpienia wszystkich poważnych organiza
cyj społeczno-opiekuńczych do zrealizowa
nia zamierzeń koordynacyjnych, akcja opie
kuńcza kolonijna ogarnie w bież. roku o

wiele większą liczbę dziatwy, potrzebującej
tej pomocy.

Proces o zabójstwo.
Łódź, 22. 5. (PAT) W sądzie okręgowym

w Łodzi rozpoczął się wczoraj proces 25-let-

niego Jana Antczaka, członka bojówki
Stronnictwa Narodowego, oskarżonego o

podwójną zbroduię zabójstwa i dwukrotne
usiłowanie zabójstwa. Razem z Antcza
kiem zasiadła na ławie oskrżonych Leoka
dia Smoluchowa, oskarżona o utrudnianie

postępowania karnego przez ukrycie narzę
dzi zbrodni.

Akt oskarżenia zarzuca Antczakowi, że
w dniu 6 września podczas obchodu przez
organizacje socjalistyczne rocznicy tzw.

,,Krwawej Środy" przy zbiegu ulic Naru
towicza i Kilińskiego, jako członek bojówki
Stronnictwa Narodowego, z którą starł się
socjalistyczny pochód, zabił przypadkowego
przechodnia Jakuba Glicensteina, a w dniu
27 stycznia br., po wyjściu z odczytu ks.
Trzeciaka z lokalu koła Stronnictwa Naro
dowego, poranił nożem Szmula Grynsztama,
Kopia Czaryskiego i Szymona Chelemnera,
który przewieziony do szpitala, wkrótce
zmarł.

Po odczytaniu aktu oskarżenia Antczak
na zapytanie przewodniczącego przyznaje
się do popełnionych zbrodni. Obrona stara

się wykazać jego wątpliwą poczytalność.
Sąd skazał Antczaka na karę 12 lat wię

zienia. Współoskarżoną Smołuchową sąd
skazał na 5 miesięcy więzienia, zawiesza
jąc jej karę na lat 3.

Tajemnicze zwłoki topielca.
Grudziądz. W Nowem (pow. świecki)

wyłowiono z Wisiy zwłoki nieznanego osob
nika płci męskiej. Policja, która stara się
zidentyfikować zwłoki, podaje za pośredni
ctwem prasy następujący rysopis tajemni
czego topielca: wzrost ,1,60 cm, twarz owal
na golona, w łosy strzyżone szpakowate,
wiek od lat 30—40. Topielec ubrany był w

czarny zimowy płaszcz z kołnierzem fu
trzanym, czarną marynarkę i takież spod
nie, długie czarne półbuciki, wełniane skar
petki koloru siwego, barchanowy zimowy
szal (siwy w czarne paski), białe trykotowe
kolesony i białą w niebieskie prążki bie
liznę. Osoby, które mogłyby przyczynić się
do ustalenia tożsamości topielca (przy zwło
kach nie znalezoino żadnych dokumentów),
proszone są o powiadomienie najbliższego
komisariatu P. P. wzgl. komisariatu P. P.
w Nowem.

Liceum mechaniczne powstanie
w Grudziądzu.

Grudziądz. Jak się dowiadujemy, z po
czątkiem roku szkolnego 1937-38 dotychcza
sowa Państw. Szkoła Budowy Maszyn w

Grudziądzu będzie przekształcona według
nowego ustroju na Państw. Liceum Mecha
niczne. Warunkiem przyjęcia ód Liceum
będzie, obok egzaminu wstępnego, ukończe
nie obecnego gimnazjum ogólnokształcącego
łub 6 klas dawnego gimnazjum. Dotychczas
do Szkoły Budowy Maszyn warunkiem
przyjęcia było ukończenie 7 klas szkoły po
wszechnej. Poziom przygotowania kandy
datów uległ więc znacznemu podwyższeniu.

Propagandowy pokaz wioślarski.
Grudziądz. Ruchliwy zarząd G. T. W.

,,Wisła" urządza w niedzielę 23 bm. w ra
mach święta WF. i PW. interesujący pokaz
wioślarski o charakterze propagandowym.
Program pokazu, który odbędzie się na

przystani G. T. W. ,,Wisła", niezwykle bo
gaty i urozmąicony; zatwierdzony został

przez P. U. W." F. Wstęp dla wszystkich na

przystań bezpłatny.

jugosłowiański minister komunikacji
w Poznaniu.

Poznań, 22. 5. (PAT). Dzisiaj rano przy
był do Poznania z Gdyni jugosłowiański
minister komunikacji dr Spaho. Powitanie
gościa jugosłowiańskiego nastąpiło o godz.
9-ej na letnim dworcu, udekorowanym fla
gami o barwach polskich i jugosłowiań
skich. Minister zwiedził m. in. fabrykę pa
rowozów Cegielskiego i podejmowany był
w ratuszu przez prezydenta miasta. Wieczo
rem wydał obiad na cześć dostojnego go
ścia dyrektor kolei państw, inż. Krzyżanow
ski, po czym min. Spaho opuścił Poznań,
udając się do Katowic.

ZakrwawiłosięniebopodGrudziądzem
Grudziądz (tel. wł.). W pobliskim Radzy

nie (wybudowanie) wybuchł onegdaj około
godz. 19,43 pożar w zagrodzie rolńika Ste
fana Skowrońskiego. Zniszczony został dach

kryty papą wraz z konstrukcją drewnianą.
Dom był murowany z cegły. Pastwą pło
mieni padły również rzeczy rodzin robotni
czych Pawła Jagodowskiego, Leona Majew
skiego i kowala Czesława Rucińskiego. O-
gólna szkoda wyrządzona przez pożar wy
nosi ponad 2800 zł. Rolnik Skowroński był
ubezpieczony, nie byli natomiast ubezpie
czeni poszkodowani pożarem robotnicy. Jak
wykazały dochodzenia, ogień wznieciła
8-letnia córeczka robotnika Jagodzińskiego
Gertruda, która w nieobecności matki zapa
liła na poddaszu lampę i płonącą zapałkę
rzuciła na podłogę, gdzie leżała słoma.

Straszne samobójstwo kaprala.
Toruń, 22. 5. (Tel. wł.). We wczorajszy

piątek wieczorem rzucił się między wagony
wyruszającego z dworca Toruń-Przedmie-
ście do Bydgoszczy pociągu osobowego w

zamiarze samobójczym kapral Karol Jarota
z Torunia. Mimo, że pociąg natychmiast
zatrzymano, z pod kół wydobyto strasznie
zmasakrowane zwłoki. Desperat doznał
przecięcia klatki piersiowej i odcięta została
mu prawa ręka. Zwłoki zabezpieczono do

przybycia komisji wojskowej. Przyczyna
samobójstwa nie została jeszcze ustalona.

Tragiczna śmierć kajakowca.
Chełmża, (e) Pierwszą, ofiarą jeziora

chełmżyńskiego w tym roku stał się
młody chłopiec, Siudziński — syn po
ważanego kupca bławatnego. W dniu
20 maja br. wybrało się trzech młodo
cianych sportowców kajakiem na jezio
ro chełmżyńskie. Po przejażdżce kaja
kiem chłopcy rozebrali się i popłynęli
na środek jeziora. Dwaj towarzysze
Studzińskiego przypłynęli do brzegu, a

za nim samym zaginął wszelki ślad,
wobec czego nawet poszukiwania ce
lem wydobycia topielca są utrudnione,
gdyż nikt nie może określić przypu
szczalnego miejsca zatonięcia. Rodzice

topielca dowiedzieli się o zatonięciu
swego syna późnym wieczorem, gdy
stwierdzili, że syn nie wraca do domu.

Syn przemysłowca poznańskisgo zabity.
Poznań, 22. 5. W czwartek wieczorem

około godz. 20 na drodze Szamotuły—Kazi
mierz wydarzyła się wstrząsająca katastro
fa samochodowa. Krótko przed wioską Ka
zimierz przez szosę przechodzi tor kolejo
wy linii Międzychód—Pniewy—Rokietnica.
W pewnej chwili na przejeżdżający przez
szosę pociąg osobowy wjechał zdążający od
Szamotuł do Poznania samochód przemy
słowca p. Edmunda Czerniewicza z Pozna
nia. Skutki zderzenia były fatalne. Z pa
sażerów śmierć znalazł 30-letni Grzegorz
Czerniewicz, syn przemysłowca, zaś p.

Edmund Konieczny, budowniczy z Krzyżów-
nik doznał tak ciężkich obrażeń, że walczy
ze śmiercią. Szofer, prowadzący samochód,
doznał złamania ręki i ciężkich obrażeń
na głowie. Obu rannych zabrało pogotowie
do szpitala do Poznania. Z powodu eks
plozji zbiornika z benzyną wybuchł pożar,
który zniszczył samochód.

Zaznaczyć należy, że tor jest niewidocz
ny, zakryty z obu stron lasem i wysokim
nasypem oraz nie zabezpieczony, dlatego
też w miejscu tym wypadki komunikacyjne
są dość częste.

Sytuacja strajkowa w Grudziądzu
uległa zaostrzeniu.

Grudziądz, 22. 5. (tel. wł.). Trwający od
dwóch dni strajk przy robotach doraźnych,
finansowanych przez zarząd miejski, nie
tylko nie zakończył się, lecz uległ zaostrze
niu.

Strajkujący rozpoczęli w dniu wczoraj
szym głodówkę, pozostając nadal na po
szczególnych punktach pracy. Ponieważ
strajkujący nie przyjmują pokarmu, w cią
gu wczorajszego popołudnia zaszło kilka
wypadków zasłabnięcia. Przebieg strajku
jest spokojny, ale poważny^

*9*
W dniu wczorajszym po głębokim roz

patrzeniu sytuacji zarząd miejski postano
w ił przyznać bezrobotnym — pomimo bra
ku pokrycia finansowego — blisko 59-pro-
centową podwyżkę dotychczasowych zarob
ków. Zarząd miejski polecił również wy
dać dla rodzin bezrobotnych obiady i bony
na chleb. Bezrobotni wszyscy odrzucili je
dnak tę propozycję zarządu miejskiego
i zdecydowali pracy nie podejmować.

W dzisiejszą sobotę bawiący w Grudzią
dzu z okazji zjazdu koła miast pomorskich
p. wojewoda pomorski Wł. Raczkiewicz zgo
dził się przyjąć w godzinach przedpołudnio
wych delegację strajkujących na specjalnej
konferencji.

Strsjk robotników w Nowem
trwał tylfco p ół dnia-

Nowe n. W. Jak donosiliśmy, robotnicy
i brukarze zajęci przy przekładaniu bruku
na rynku nowskim, zatrudnieni przy miej
skich pracach doraźnych, rozpoczęli w

czwartek, 20. bm. strajk, domagając się pod
wyżki płac.

Strajk jednak nie trwał długo, bo tylko
pół dnia i robotnicy po odbytej konferencji
z p. burmistrzem Kuchczyńekim, której
w ynik był zadowalający dla pracowników,
w rócili do pracy.

Przedpłatą z a ,,Dziennik Bydgoski**
za miesiąc czerwiec przyjmują listowi i poczta

do25-gobm.
Kto później zamówi, narazić się może na ntratę
pierwszych gazet w c z e r w c u . Dlatego prosimy
o uiszczenie przedpłaty przed 25-tym b. m.

Ponura zbrodnia pod Gnieznem.
Gniezno (ap) W ub. czwartek rano 86-

letnia Rozalia Hoffmanowa z Wiorzyc, gmi
ny Łubowo, została zamordowana. Sąsiad
ka usłyszała słowa staruszki: ,,Ratujcie, za
bijają mnie". Po chwili Hoffmanowa wy
biegła z mieszkania, trzymając się ostat
kiem sił na nogach. W pewnym momencie
padła na ziemię. Przerażona sąsiadka pod
biegła do Hoffmanowej, która wyciągając
drżącą i pokrwawioną rękę w stronę swe
go domostwa, wyrzekła: ,,Zabili mnie". By
ły to jej ostatnie słowa.

Na miejsce przybyli sędzia śledczy Wę-
dewicz, dr Pakoski i komendant policji z

Łubowa.
Aresztowano małżeństwo Budzyńskich.

Budzyńska jest b. synową zamordowanej.
Pierwszy jej mąż, syn Hoffmanowej, zmarł.

Budzyńska wyszła po raz drugi zamąż. Za

życia syna Hoffmanowa przepisała całe
swoje gospodarstwo na rzecz syna, zastrze
gając sobie t. zw. dożywocie. Po jego śmier
ci tj. od 5 lat zachodziły stale nieporozu
mienia. W piątek odbyć się miała przeciw
Budzyńskim rozprawa karna w tut. sądzie.

Na zarządzenie sędziego śledczego odby
ła się sekcja zwłok. Dalsze dochodzenia w

toku.

%eóftadu.

REKORD ŚWIATA
w biegu na % mili angielskiej w czasie
3:00,3 sek., ustalił Glen Cumminghanj w

czasie święta sportowego w Nowym Jorku.
Dotychczasowy rekord (w czasie 3:00,6) na-i

leżał do Francuza Ladoumegue'a.

Polscy lekkoatleci fóra l
Polska prowadzi w trójmeczu z Czechosło

wacją i Grecją.
Ateny. W piątek rozpoczął się na sta

dionie olimpijskim w Atenach wobec 20.000
widzów trójmecz lekkoatletyczny Polska - 1

Grecja — Czechosłowacja. Czesi przyjecha
li dopiero na kilka godzin przed rozpoczę
ciem meczu i musieli bez wypoczynku sta
nąć na bieżni. Polacy mieli znaczną prze
wagę we wszystkich prawie konkurencjach
i po pierwszym dniu prowadzą w trójme
czu, mając 82 punkty, podczas gdy Grecy
uzyskali 56 i pół a Czechosłowacja 46 i pól
punkta. Zawody odbyły się podczas szalo
nego upału. Wyniki pierwszego dnia przed
stawiają się następująco:

Na 110 m przez płotki wygrał pewnie
Grek Mandikas w czasie 15 sek., bijąc o 6
metrów Polaka Niemca. Czas Polaka wy
nosił 16 sekund, trzecie miejsce zajął Polak
Sznajder. Polacy górowali zdecydowanie
nad Czechami i drugim Grekiem, podczas
gdy Mandikas był klasą dla siebie.

Na 800 m zwyciężył bezapelacyjnie Ku
charski w czasie 1:57,4 sek., drugie miejsce
zajął Gąssowski w czasie 1:57,9, trzecim był
Grek Gergakopulos. Kucharski wygrał łat
wo bez w ysiłku. Gąssowski, choć bez for
my, walczył wspaniale. Pierwsza trójka po
biła rekord bieżni.

W skoku wzwyż zwyciężył Czech Galan-
da 190 cm przed Hoffmanem (Polska) i Fi
dlerem (Czech.) po 185 cm. Czwartym był
Gierutto (Polska) 180.

Na 130 m pierwsze dwa miejsca zajęli
Polacy Zasłona i Popek. Zasłona miał czas

11,3, Popek przybył o dłoń za nim. Miał on

bardzo zły start ale świetny finisz. Na ogół
Polacy w tej konkurencji górowali zdecy
dowanie. Na trzecim miejscu przybył Czech
Jagoda.

W skoku w dal Polacy zajęli również
dwa pierwsze miejsca. Hanke u zyskał 7,11
m, a Nowak 7,07 m. Polacy prowadzili ca
ły czas i nikt poza nimi nie przekroczył
7 metrów. Trzecie miejsce zajął Grek Lam-
brakis 6,97.

W rzucie oszczepem zwyciężył Lokajski
(Polska), osiągając 63.90 m. Polak rzucał
lekko ze względu na kontuzję. Drugie m iej
sce zajął Grek Papageorgiu 6-,27 m, trzecim
był Polak Mikrut (bydgoszczarsin) — 56,85.

W biegu na 5000 m wygrał Polak Noji
w c za sie 15:18,7, 2) Va,rdzakis (Grecja) -

15:19.2, 3) K iriakid is (Grecja) 15:20,4, 4) Wir-
kus (Polska) 15:50. Noji wygrał, ale po bar
dzo ciężkiej walce na finiszu. Wykazał on

podczas biegu pewien brak formy. Bieg ten

wywołał olbrzymie podniecenie wśród 20

tys. widzów, zgromadzonych na widowni.
Dwaj Grecy bowiem prowadzili cały czas i

jeszcze na 150 m przed metą wydawało się,
że mają wygrany bieg. Widownia szalała

podczas finiszu Noji. Mimo wszelkich wy
siłków finisz Polaka był dla Greków nie
do odparcia. Polak wygrał też bieg, ale
obaj Grecy pobili rekordy krajowe.

W sztafecie 4X100 m zwyciężyła Grecja
w czasie 43 sekundy, 2) Polska 43,5, 3) Cze
chosłowacja. Widownia grecka zawiedzio
na porażką na 5000 m uzyskała satysfakcję
w ostatniej konkurencji dnia w postaci
zwycięstwa greckiej sztafety.

Dziś, w sobotę odbędzie się jedynie rzut
młotem. Zakończenie trójmeczu w nie-
dzielę.

GRYF CZY GOPLANIA?
Takie pytanie słyszy się w mieście.

Mistrz Pomorza będzie miał trudne zada
nie z Goplanią, gdyż drużyna inowrocław
ska jest twarda, posiada silną wolę zwycię
stwa. Jutro podamy skład obydwu dru
żyn oraz poszczególne pozycje. Mecz roz
pocznie się o godz. 14-ej na Stadionie Miej
skim.

Skład drużyny Gryfu: bramkarz Wy-
czyński; obrona: Trenk, Wierzchowski; po
moc: Jeziorski, Frątczak, Wiśniewski; atak:
Ochocki, Ziółkowski, Kosobucki, Kamiński,
Wierzelew ski.
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Biblioteka miejska czynna jest codzien

nieodgodz.17do18,wsobotyod17do19.
Biblioteka Tow. Czytelni Ludowych mie

szcząca się w Domu Katolickim przy ulicy
Plebanka, otwarta jest codziennie za wyjąt
kiem niedziel i świąt od godzmy 17—19-tej.

— Biblioteka Kolejow. Przysp. Wojsk, w

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

godz . 17 do 19-tej.
Karetka sanitarna, tel. 276, czynna dzień

1 w nocy.

Nocny dyżur pełni Apteka pod Lwem.

Repertuar kin: Słońce: ,,Dla Ciebie Ma
rio". Stylowe: ,,Człowiek-Lew". Świt: ,,01i-
wer Twist".

Wielki pożar od pioruna. W miejscowo
ści Giinno, pow. inowrocławskiego, od ude
rzenia pioruna zapaliła się stodoła rolnika
iW. Meistra, przy czym zajęły się przyległe
Zabudowania gospodarcze. Pożar strawił
doszczętnie stodołę, chlew i szopę. Nadto
spłonęły żywcem świnie, znajdujące się w

chlewie oraz trzy wozy robocze, dwie po-
wózki i różne narzędzia gospodarcze. Stra
ty poszkodowanego znacznie przewyższają
ubezpieczenie.

Nagły zgon. W czasie wycieczki do Kru
szwicy zmarła na udar serca — jak już do
nosiliśmy — 21 -letnia Stanisława Hornber-
żanka, córka naczelnika urzędu pocztowego
w Ino%rrocławiu.

Program ,,Tygodnia Dziecka": Niedziela
(23 bm.): godz. 9,15 nabożeństwo szkolne
w kościele farnym (św. Mikołaja), godz. 9,30
nabożeństwo szkolne w kościele Matki Bo
skiej, godz. 8,30 nabożeństwo szkolne w ko
ściele w Mątwach, godz. 20 koncert w Par
ku Zdrojowym. W dniach od 23 do 29 maja
br. odbędą się uroczystości we wszystkich
miejscowych szkołach i przedszkolach, uro
czyste obchody według programu ustalone
go przez każdą szkołę lub przedszkole o-

śobno. .W dniu 30 bm. kwesta domowa i u-

liczna. Dochód przeznacza się na kolonie i

półkolonie wakacyjne dla dzieci bezrobot
nych miasta Inowrocławia.

Szukamy najlepszej kapeli kujawskiej.
Chór męski MEcho" w Inowrocławiu wystą
pił z niezwykłe aktualną i oryginalną kon
cepcją urządzania dorocznej imprezy pod
hasłem wyszukiwania najlepszych orkiestr
wiejskich i podwórzowych. Będzie to coś w

rodzaju konkursu, ,odbywającego się w par
ku zdrojowiskowym, z tym jednakże za
strzeżeniem, że do konkursu dopuszczone
będą tylko orkiestry o charakterze wybit
n ie ludowym. Impreza ta pojęta jest nie ja
ko widowisko, ale ma raczej charakter kul-

turalno-folklorystyczny. Mianowicie chodzi
tutaj o wyszukiwanie przy tej sposobności
oryginalnych melodyj kujawskich oraz tań
ców w rytmie kujawiaka, oberka itp. Zapi
sy orkiestr (kapeli) orąz poszczególnych
muzykantów, pragnących wziąć udział w

konkursie, przyjmuje skarbnik ,,Echa" p.
Wlekliński, ul. Św. Ducha (skład żelaza).
PP. sołtysów i wójtów prosimy o zakomu
nikowanie naszej wiadomości wszystkim
zainteresowanym muzykantom wiejskim.

Podejrzani o kradzież. Niejaki Jan Ada-
m owski (Karola Marcinkowskiego 13) do
prowadzony został do komisariatu jako po
dejrzany o kradzież z włamaniem. Podej
rzani o kradzież nasion: Ignacy Walkowski
i Józef Figa, zam. w Niszczowicach (pow.
Inowrocław) doprowadzeni zostali również
do komisariatu.

Usiłowane włamanie. Do składu rzeź-
nickiego p. Henryka Andraczowicza (ul.

św. Ducha) usiłowali włamać się jacyś zło
dzieje, którzy uszkodzili żaluzję.

llkapeluszy w płomieniach. Przy praso
waniu wstążek jedwabnych w pracowni ka
peluszy p. Zielińskiego (Król. Jadwigi 14)
jedna z wstążek zapaliła się i spowodowała
pożar. Prócz kilkunastu metrów wstążki
jedwabnej, pastwą płomieni padło 11 kape
luszy.

KRUSZWICA. Kino Ziemowit — ,,Ostat
ni Akord". Od 22 bm. kino wyświetlać bę
dzie filmy w soboty o godz. 21, w niedzielę
i święta o 19 i 21-ej.

— W czwartek 20 bm. w godzinach po
południowych wybuchł pożar w zagrodzie
rolnika. Michała Fiutaka w Puprosie. Pa
stwą płomieni padł dom mieszkalny loka
torów oraz dom gospodarczy. Straty obli
cza się na ok. 5 tys. złotych.

BRZEŚĆ KUJ. Odbył się tu uroczysty
odpust w kościele parafialnym. Mszę św.
celebrował ks. kan. Korszyński, piękne ka
zanie wygłosił ks. profesor Mączyński.

STRZELNO. W niedzielę 30 bm. obcho
dzi Kat. Tow. Robotników 40-lecie swego
istnienia. Do Komitetu Honorowego powo
łano m. in. pp. starostę pow. Zenktelera z

Mogilna, burmistrza Radamskiego, sędziego
Majcherkiewicza, St Kozłowskiego, ks. prob.
Niziołkiewicza i innych.

— W strzelaniu Bractwa Kurkowego o

tradycyjną godność króla zielono-świątecz-

nego królem został sekretarz sądu grodz
kiego p. Kazimierz Brosz, I rycerzem p.
Władysław Szymczak, II rycerzem p. Jan
DryjańskL

Wstląf I zachować!

Makio.
Rozkład jazdy kolejowej ważny od 22. V.

Odjazd do:

Bydgoszczy: 6.46, 11 38, 13.30, 16.21, 20.34,
22.30.

Miasteczka: 6.48, 15.27, 18.23, 20.30.
Chojnic: 4.53, 6.57, 11,45, 15.33, 20.45.
Gniezna: 5.30, 14.09, 20.27.

Przyjazd z:

Bydgoszczy: 1.08, 4.46, 6.41, 11.40, 15,23,
18.21, 20,16.

Miasteczka: 6.39, 11.34, 20.14.

Chojnic: 6,36, 10.50, 13 26, 16.17, 20.18.
Gniezna: 6.37, 11.09, 20.05.

Najlepszym przyjacielem podróży jest

'gosfóź**?
OSTRÓW WLKP. (tj) Za złożenie fałszy

wych zeznań, skazał tut. sąd okręgowy St.
Kędzierskiego na 1 rok więzienia, Szczepa

na i Mariannę Pietrzykowskich pn ljj ro
ku, a Janinę Pietrzykowską na 10 miesięcy
więzienia. Czynu tego dopuścili się obwi
nieni podczas procesu o zabójstwo przeciw
Plajzerowi.

— Żyd Szaja Seidemann, odsiadujący
karę więzienia w Ostrowie, odgrażał się
strażnikowi więziennemu i oskarżył go fał
szywie przed prokuratorem. Za te przestęp
stwa podyktował sąd Szaji dodatkowo 6

miesięcy więzienia.
KORONOWO. Zebranie Kupców. W śro

dę 19 bm. o gódz. 20 odbyło się zebranie tut.

Towarzystwa Kupców samodzielnych. Ze
branie zagaił prezes p. Ignacy Nowak ha
słem ,,Cześć Kupiectwu", w itając przyby
łych członków oraz gości. Referat o stanie

kupiectwa oraz o bolączkach kupiectwa
wygłosił wiceprezes Zw. Tow. Kup. na Po
morzu p. dyr. Cylkowski z Bydgoszczy. P.
Nowak podziękował p. dyr. Cylkowskiemu
za wygłoszenie wyczerpującego referatu,
otwierając dyskusję. W dyskusji zabierali
głos pp. dyr. Baier, Mętkowski, Porzysz-
kowski i Nadolny. Sprawę podatku scale
niowego referował p. dyr. Tatarek, kierown.
sekret. Tow. Kupców z Bydgoszczy. P . No
wak Ign. referował sprawę wolnych skła
dów soli. O godz. 10,15 solwował p. Nowak
zebranie.

Starogardzie, gdzie zrabowali wszelkie pc4-
trawy, smakołyki, piwa, wina, napoje alko
holowe, papierosy, czekoladę, a nawet obru
sy ze stołów, wyrządzając szkodę na ok.
1000 zł.

- Pewien gospodarz w Starogardzie ma

kurę, która znosi codziennie po dwa jajka.
Józef Brandt w Starych-Polaszkach ma ku
rę, która jednej nocy zniosła nawet trzy
jajka. Kura ta jest, rzecz zrozumiale-, obiek
tem podziwu.

Rozszalały żywioł niszczy
SKai%SBaic: rolni!fi4*w .

Mogilna, (mk) W dniach 18 i 19 bm. prze
szła nad powiatem mogileńskim ciężka bu
rza z piorunami, która wyrządziła poważne
straty rolnikom.

,We Wronowach uderzył grom w zabudo
wania Janiaka Józefa. Spłonął dom miesz
kalny, chlew, stodoła i narzędzia rolnicze.
Strata wynosi 13.500 zł. W Chrośnie spłonę
ła stodoła rolnika G-ustawa Józefa — która
nie była ubezpieczona. W Jeziorach uderzył
grom w chlew gminy ewangelickiej. W

Czagańcu uderzył piorun w zabudowania
rolnika Krasickiego. Spłonęła stodoła, dom

z częściowym urządzeniem, chlew i narzę
dzia rolnicze. Strata wynosi 10.000 zł. W tej
samej wsi uderzył piorun w zabudowania
rolnika Malczewskiego, obracając w popiół
dom mieszkalny, części urządzenia domo
wego i stodołę. Straty wynoszą 4.000 zł.
Wreszcie w Bielsku spłonęła w gospodar
stwie p. Tomczaka duża stodoła i w gospo
darstwie p. Janickiego chlew. Inwentarz u-

ratowano. W Kwieciszewie uderzył grom
w zabudowania sołtysa p. Jankowskiego,
nie wyrządzając jednak żadnych szkód.

MOGILNO. Od dzisiaj obowiązuje na Ii-,
niąch Gniezn. Spółki Autobusowej Byd
goszcz — Brzoza — Łabiszyn — Mogilno i

Bydgoszcz — Łabiszyn i Łabiszyn — Szubin
nowy rozkład jazdy, jaki podajemy w dzia
le ogłoszeniowym.
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BRZOZA. Od dzisiajobowiązuje na li
niach Gniezn. Spółki Autobusowej Byd
goszcz — Brzoza — Łabiszyn — Mogilno i

Bydgoszcz — Łabiszyn i Ła-biszyn — Szu
bin nowy rozkład jazdy, jaki podajemy w

dziale ogłoszeniowym.

BARCIN. Od dzisiaj obowiązuje na li
niach Gniezn. Spółki Autobusowej Byd
goszcz — Brzoza — Łabiszyn - Mogilno i

Bydgoszcz — Łabiszyn i Łabiszyn — Szu
bin nowy rozkład jazdy, jaki podajemy w

dziale ogłoszeniowym.

ŁABISZYN. Od dzisiaj obowiązuje na li
niach Gniezn. Spółki Autobusowej Byd
goszcz - Brzoza - Łabiszyn - Mogilno i

Bydgoszcz — Łabiszyn i Łabiszyn — Szu
bin nowy rozkład jazdy, jaki podajemy w

dziale ogłoszeniowym.

GNIEZNO. Od dzisiaj obowiązuje nowy
rozkład jazdy autobusów firmy Mikołajcza
ka na liniach Gniezno — Żnin — Byd
goszcz, Żnin — Łabiszyn i Kcynia — Byd
goszcz. Nowy Rozkład w dziale ogłoszenio
wym.

ŻNIN. Od dzisiaj obowiązuje nowy roz
kład jazdy autobusów firmy Mikołajczaka
na liniach Gniezno — Żnin — Bydgoszcz,
Żnin — Łabiszyn i Kcynia — Bydgoszcz.
Nowy rozkład w dziale ogłoszeniowym.

SZUBIN. Od dzisiaj obowiązuje nowy
rozkład jazdy autobusów firmy Mikołajcza
ka na liniach Gniezno — Żnin - Byd
goszcz, Żnin — Łabiszyn i Kcynia — Byd
goszcz. Nowy rozkład w dziale ogłoszenio
wym

KCYNIA. Od dzisiaj obowiązuje nowy
rozkład jazdy autobusów firmy Mikołajcza
ka na liniach Gniezno — Żnin — Byd
goszcz, Żnin — Łabiszyn i Kcynia — Byd
goszcz. Nowy rozkład w dziale ogłoszenio
wym.

CHEŁMNO. (Im) Kino Apollo wyświetla
przebój muzyczny pt. ,,Kaprys milionera".

— Dorocznym zwyczajem odbyły Się w

Chełmnie dwudniow'e strzelania o godność
króla kurkowego i dwóch rycerzy Bractwa
św. Trójcy. Królem w tym roku został p.
Mielcarski, I rycerzem p. Grzywaczewski
Fr., II j-ycerzem p. F rąckowski Wł. (kilka
krotny król). Tradycyjnym przyjęciem, któ
re miało miejsce u p Filarskiego, zakoń
czono uroczystość.

Wydąf I zachować!

CShelmito.
Rozkład jazdy kolejowej waźisy od 22. V.

Odjazd do:

tJnisła w ia : 4.38, 8.05, 14.10, 17.27, 19.26.
Kornatowa: 4.44, 7.06, 14.00, 16,43, 19,55,

21.55.

Przyjazd z:

U nisła w ia : 7.01, 9,59, 15.49, 19.14, 23.50.
Kornatowa; 0.40, 6.53, 11.05, 15.52, 19.00,

21.21.

Najlepszy towarzysz podróży - to

hDZIENNIK BYDGOSKI'1!

TCZEW, (as) Kino Światowid: Miody
hrabia.

— W ub. wtorek u zbiegu ulic Paderew
skiego i 30-go Stycznia wywrócił się na mo
tocyklu urzędnik kolejowy Wasiek, który
doznał skomplikowanego złamania nogi. O-
fiarze tragicznego wypadku pierwszej po
m ocy udzielił lekarz dr Rediger.

— Nieznani sprawcy włamali się do re
stauracji i cukierni Czesława Ostolskiego
przy ul. Kościuszki, skąd skradli większą
ilość wina i inne rzeczy.

— Wczoraj z Prus Wschodnich przez
Tczew w kierunku z Berlina do Paryża
przejeżdżała komfortowo urządzonymi au
tobusami wycieczka, 21 obywateli estoń
skich.

— Na szosie Tczew-Godziszewo w pobli
żu wsi Siwiałki (pow. Tczew) samochód
prywatny, stanowiący własność Witolda
Steinborna z Przechowa przejechał 6-łetnic-

go chłopca Józefa Bałacbowskiogo z Siwia-
łek, którego w stanie poważnym przewie
ziono do tut. szpitala św. Wincentego.

STAROGARD, (g) W nocy na wtorek w

b. tygodniu włamali się złodzieje, skoro tyl
ko goście opuścili dancing, do Strzelnicy w

Świecie. (t) Władze okręgowe Kat. Stow.
Młodzieży męskiej i żeńskiej przygotowują
się do urządzenia dorocznego zlotu mło
dzieży, zorganizowanej pod sztandarem
KSM. Tegoroczny zlot odbędzie się w Świe-
ciu, i to w niedzielę 20 czerwca. Odbędzie
on się dlatego w mieście powiatowym, by
tu zamanifestować o żywotności i o potędze
tej najsilniejszej liczebnie organizacji mło
dzieżowej w powiecie. Wszystkie oddziały
okręgu przygotowują się do tego publiczne
go popisu i egzaminu sprawności organiza
cyjnej. Z okazji zlotu odbędą się na boisku
miejskim zawody lekko-atletyczne dla dru
hów z KSM. męskiego.

Srryieg%ieĘdlz.

Pogotowie pożarnicze teL 618.

Nocny dyżur pełni Apteka pod Łabę
dziem, Rynek, tel. 12-42.

Repertuar kin: Apollo: ^Robin Hood z

Eldorado" . Gryf: ^Droga do sławy" . Orzeł:
,,Łowca przygód".

Balet Parnella przyjeżdża do Grudzią
dza. Jak się dowiadujemy, przyjeżdża do

naszego miasta na dwa gościnne występy
słynny balet Feliksa Parnella z zupełnie
nowym programem. Obydwa wieczory od
będą się w teatrze miejskim i to w sobotę
29-go i w niedzielę 30 bm.

Złodziej w domu noclegowym. Niej. Piotr
Karnowski (Małomłyńska 10) zrobił donie
sienie do władz policyjnych na Ottona Ho-
lubarza, z zawodu biuralistę, który podczas
pobytu w domu noclegowym skradł mu ze
garek. Za kradzież tę odpowiadał Holubarz
w tych dniach przed sądem, który skazał

go na 2 miesiące aresztu.

Zjazd działkowców województwa pomor
skiego. W niedzielę 23 bm. odbędzie się w

Grudziądzu zjazd delegatów Tow. Ogród
ków Działkowych i Osiedli z województwa
pomorskiego. Wypada nadmienić, że Gru
dziądz posiada największą ilość towarzystw
działek i członków oraz, że przoduje orga
nizacją osiedli dla bezrobotnych. Na terenie
całego Pomorza znajduje się 34 towarzystw
ogródków działkowych z 3.900 członkami.

,,Dzień Konia'*. Wzorem lat poprzednich,
także i w roku bieżącym, odbędzie się w

Grudziądzu, w pierwszych dniach iipca,
zorganizowany przez komendanta garnizo
nu, ,,Dzień Konia". Na program złożą się:
Pokazy koni wojskowych pochodzenia po
morskiego, pokaz klaczy włościańskich pół
krwi szlachetnej i szłach. potomstwa, połą
czony z premiowaniem przez Pomorską
Izbę Rolniczą, dalej konkursy zaprzęgów
wojskowych i cywilnych, tudzież szereg
imprez i widowisk dla urozmaicenia kon
kursów.

Apel d o nauczycielstwa.
Nauczycielstwo polskie czując potrzebę

również nadprzyrodzonej pomocy dla swej
ciężkiej a odpowiedzialnej pracy wycho
wawczej, udaje się pielgrzymka na Jasną
Górę, by hołd złożyć Królowej Korony Pol
skiej, by tam u tego źródła żywej wiary
narodu naszego i ogniska wielkich a wspa
niałych tradycyj narodowych pokrzepić ser
ca i wzmóc swe siły. Pragnąc, by jak naj
więcej nauczycieli wszystkich typów szkól,
niezależnie od przynależności organizacyj
nej, uczestniczyło w tym akcie religijnym,
zwracamy się do Szan. Koleżanek - Kolegów
z apelem o wzięcie w nim udziału. Specjal
ny pociąg z Pomorza wyjedzie z Grudziądza
dnia 23 czerwca br. w godzinach popołud
niowych — przez Komatowo — Chełmżę —

Toruń. Powrót nastąpi w dniu 25 czerwca

br. Koszty przejazdu (w obie strony) wyno
szą 12 zł od osoby. W Pielgrzymce mogą
brać udział również członkowie rodzin. Noc
legi na miejscu od 50 gr, a utrzymanie od

1,50 cł dziennie. Szczegółowsze cane pro
simy, śledzić w prasie.
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Z zagadnień wlftiayck.

Znów sięgają do dziurawej kieszeni
rolnika.

(w) Ludność wiejska, wyniszczona dłu
goletnim kryzysem i nieopłacalnością pro
dukcji rolniczej, w W ielkopolsce i na Po
morzu na dobitek wyczerpana z powodu
dwukrotnej klęski posuchy, a ostatnio z

powodu wymarznięcia olbrzymich połaci
zasiewów ozimych i koniczyn, nie jest w

stanie sprostać obciążeniom podatkowym.
Zorganizowane rolnictwo domaga się róż
nych ulg i obniżek podatków. Tymczasem
nowo uchwalone budżety rad powiatowych
niezbicie dowodzą, że samorządy terytorial
ne podniosły bardzo znacznie podatki. Je
dna z rad powiatowych w województwie
poznańskim uchwaliła zwiększyć dodatek
do podatku dochodowego z 3 na 4 procent,
opłatę drogową z 45,5 na 52 procent. Poza
tym wprowadzono nowe podatki, jak doda
tek do podatku gruntowego w wysokości aż
27,5 procent (!) i osobny dodatek do podat
ku samorządowego w wysokości aż 11,5
procent. Podobnych uchwał jest więcej.

Trudno zgadnąć na jakich podstawach
opiera się ten znaczny wzrost obciążeń lud
ności wiejskiej, wycieńczonej do ostatka
długoletnim kryzysem gospodarczym. Pod
niosły się wprawdzie ceny zbóż, jednak sta
ło się to w chwili, gdy masy rolnicze, a

zwłaszcza osadnicy, wyczerpane już były z

wszystkich zapasów, tak, że z dobro
dziejstw tej zwyżki nie korzystały. Ale na
wet, gdyby tak nie było nie ma żadnego u-

zasadnienia w podniesieniu obciążenia po
datkowego ludności wiejskiej, gdyż nie u-

zyskała ona dotąd całkowitej opłacalności
swej produkcji i są jeszcze w tej chwili ca
łe gałęzie wytwórczości rolnej, które się nie
opłacają. Najpierw trzeba umożliwić rolni
ctwu całkowitą opłacalność produkcji i od
czekać aż poprawa się utrwali, aż rolnictwo
z niej naprawdę skorzysta (skutki poprawy
odczuje rolnictwo dopiero za lat kilka, kie
dy zadłużone w latach kryzysu warsztaty
rolne upłacą choć część swego zadłużenia
i ,,odsapną'* trochę od przygniatających je
ciężarów), a potem dopiero można pomy
śleć o podniesieniu obciążenia podatkowe
go. Ale nie teraz. Dzisiaj należy rączej ob
niżyć generalnie stopę podatkową. W tym
celu należy w pierwszym rzędzie uczynić
samowystarczalnymi budżety gminne i ża
dnej gminy nie przyzwyczajać do pobiera
nia subwencji z powiatu. Jeżeli gmina sa
modzielnie nie może się wygospodarzyć, to

ją zlikwidować i wcielić do gminy samowy
starczalnej. Gruntownej reformy domaga
się sposób pobierania podatków. Należałoby
gminy odciążyć od wszelkich prac, związa
nych z pobieraniem podatków, oraz z in
nych funkcyj ubocznych, należałoby rzucić
w kąt cały balast rozmaitych (dawniej nie
prowadzonych) akt, ksiąg, statystyk, upro
ścić całe urzędowanie i obniżyć przez to

gruntownie koszt utrzymania każdego u-

rzędu gminnego.
Podobno uchwalone ostatnio dodatki do

podatków mają być przeznaczone na oddłu
żenie powiatów. Rolnicy, których niejedno
krotnie nie stać na najpotrzebniejsze rze
czy i na odsetki od swoich długów mają

.w ięc płacić długi powiatu, mają, cierpieć
za złą gospodarkę. Tak nie można! Należa
łoby sprawę postawić jasno i stanowczo, a

mianowicie: niech długi zapłacą ci, co je
narobili.

Kto może otrzymaj ziemie z parcelacji?
Prasa rolnicza donosi, że ministerstwo

rolnictwa rozesłało do urzędów wojewódz
kich pismo w sprawie przyznania ziemi
przy parcelacji rządowej. W myśl tego o-

kólnika nabywcami działek rolniczych i o-

grodniczo-warzywnych mogą być jedynie
rolnicy.

Zawodowi wojskowi, pracownicy państ
wowi i samorządowi, oraz zakładów państ
wowych i samorządowych nie mogą być
nabywcami parcel i kolonij. Wspomniane
osoby mogą nabywać wyłącznie działki o

charakterze nierolniczym, jak mieszkanio
we, letniskowe i tym podobne.

Ograniczenia te nie mają zastosowania
do osób, posiadających kwalifikacje, rolni
cze i ogrodnicze na nabywców gospodarstw,
sprzedawanych w drodze przetargu, o ile
wymienione osoby, pozostające w czynnej
służbie złożą zaświadczenie, że wniosły pro
śbę o zwolnienie z pełnionych czynności.

(Tym zarządzeniem tłumaczyć należy
nieprzydzielanie parcel kolejarzom — dop.
red.)

Ochrona ryb i raków.
Nadszedł okres rybołóstwa. Należy więc

przypomnieć, że na podstawie rozporządze
nia Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol
nych z 1932 r. o ochronie ryb i raków na

wodach otwartych nie wolno łowić ryb ja
kimikolwiek narzędziami w niedzielę od
godziny 6 do 20. (Zakaz ten nie obejmuje
łowienia ryb na wędkę ręczną.)

W czasie od 15 kwietnia do 31 maja
wzbronione jest używanie wszelkiego ro
dzaju narzędzi ruchomych (włóków, niewo
dów, drygawic-stępów itp.) oraz narzędzi,
służących do połowu przez nagankę. Nie
wolno łowić raków, które nie osiągnęły 9
do 10 cm długości. W czasie od 15 paździer
nika do 31 lipca nie wmlno łowić samic ra
ków. zaś w czasie od 15 października do 15
mal'ca samców.

Mogilno protestuje
przeciw likwidacji powiatu.

Mogilno, (mk) W związku ze zmianą gra
nic województwa poznańskiego i pomor
skiego nastąpią zmiany granic powiatów.

Okoliczne miasta pow. m ogileńskiego
czynią usilne starania o przeniesienie sie
dziby powiatu do miasta Strzelna, w zglę
dnie podzielenie powiatu i przyłączenie czę
ściowo do Inowrocławia i do Gniezna.

W celu zaprotestowan'a przeciw tym za
miarom z in'cjatywy Zarządu Tow. Właśc.
Domów i Nieruchomości zwołane zostało w

ub. środę 19 bm. w hotelu ,,Polonia" ogólne
zebranie wszystkich warstw społeczeństwa
miasta Mogilna.

Zebranie zagaił prezes p. Owczarek Pr.

przy udziale około 50 osób. Na przewodni
czącego zebrania powołano p. mec. Jerzy-
kiewicza, sekretarzował p. Kijańczyk.

P. mec. Jerzykiewicz przedstawił zebra
nym sprawę projektowanego podziału wzgl.
częściowego wcielenia pow. do Strzelna z

miastem Mogilnem. — Zebrani uchwalili
rezolucję, które wysłano do Min Spraw
Wewn., województwa, starostwa, senatora

Jeszkego, i posłów tut. okręgu.
Z ramienia rady miejskiej udała się do

urzędu wojewódzkiego w Poznaniu delega
cja w osobach pp.: wiceburm. Giezeka i dyr.
Bankn Ludowego Andrzejewskiego.

Nauczycielstwo z Pruszcza i okolicy, które w dobie krystalizowania się światopoglą
dów nie zboczyło z drogi i z hasłem ,,Bóg i Ojczyzna" służy wychowaniu w myśl za
sad Chrystusa, na jubileuszowej konferen cji rejonowej w Zawadzie pod Pruszczem.

RABKAZBROJOWISHOGÓRSKIE
ZAPEWNIA ŚWIETNĄ KURACJĘ I IDEALNY WYPOCZYNEK

Kqpiele mineralne: jodo-bromowe, borowinowe; zawijania
mułowe i okłady. Inhalatorium. Hydropatia.

BASEN KĄPIELOWY. - PLAŻA. 9987

Sanatoria - Pensjonaty - Mieszkania dla rodzin Ceny umiarkowane

'nformaoje I prospekty: KOM SJA ZDROJOWA w RABCE
I ZWIĄZEK UZDROWISK POLSKICH Warszaw a Bodzem2, Tel.530-38.

50-ietni jubileusz pracy
w jednym majątku-

P . MARCIN WIZNSROWICZ.

Mogilno, (mk) W majętności Świerkówiec
pod Mogilnem obchodzi urzędnik gospodar
czy p. Wiznerowicz Marcin 501etni jubileusz
pracy w tej majętności, w tym 30 lat pracy
w charakterze urzędnika gospodarczego.

Jubilat, posiadając długoletnią praktykę
i głęboką wiedzę fachową, prowadzi swe
mu pracodawcy wzorową gospodarkę, któ
rą należy podziwiać.

Po 50-letniej znojnej pracy w jednym
majątku doczekał się jubilat zasłużonego
odpoczynku, którego życzą mu pracownicy
majątku, przyjaciele, znajomi i Redakcja
naszego pisma.

Wieczór życia jubilata w gronie 9-ciorga
jego dorosłych dzieci niech Bóg pobłogosła-

Dziś obraduje w Grudziądzu
jubileuszowy zjazd Koła Miast Pomorskich.

Grudziądz. W dzisiejszą sobotę zjechali
się do Grudziądza delegaci miast pomor
skich ua uroczysty obchód poświęcony 15-

łetniej działalności koła. Zjazd rozpoczął
się o godz. 11-ej nabożeństwem w kościele
farnym, po czym w sali posiedzeń rady
miejskiej rozpoczęły się obrady. Szczegóło
we sprawozdanie z przebiegu uroczystości
przyniesiemy w jednym z najbliszych nu
merów.

Bandyci terroryzują samotne kobiety.
Tczew, (as) Niezwykle zuchwałego napa

du rabunkowego, dokonało dwóch zama
skowanych bandytów na dom samotnie z

matką staruszką mieszkającej 40-letniej
Marii Kamrowskiej, w łaścicielki 50 morgo
wego gospodarstwa rolnego w Rakowcu,
pow. tczewski.

W nocy z ub. środy na czwartek, po wy
łamaniu okna, wdarło się do mieszkania
Kamrowskiej, dwóch bandytów, którzy na

twarzach mieli tekturowe maski. Jeden z

bandytów rzucił się na pogrążoną we śnie
Kamrowską ze słowami ,,oddaj pieniądze,
bo cię zaduszę", chwycił ją za gardło. Prze
straszona Kamrowska oświadczyła bandy
cie ze łzami w oczach, iż pieniądze ma u-

kryte jej matka, śpiąca w drugim pokoju.
Bandyci udali się tam i zmusili śmiertelnie
przestraszoną staruszkę do wydania im po
siadanych pieniędzy w kwocie 16 zł.

W poszukiwaniu dalszych pieniędzy, ra
busie splądrowali całe mieszkanie. Po zra
bowaniu Większej ilości bielizny, wartości
około 140 zł, bandyci zbiegli.

Na miejsce zuchwałego rozboju wyjechali
niezwłocznie z Tczewa samochodem poli
cyjnym kierownik tut. wydziału śledczego
kom. Kreft, kierownik brygady kryminal
nej Wiśniewski wraz z wywiadowcami po
licyjnymi. Jak się dowiadujemy, funkcjo
nariusze tut. wydziału śledczego wpadli już
na trop sprawców napadu.

Mordercast. post.Sikorydokonałwceli
więziennej zamachu na swe życie.

Brodnica. (Tel. wł.) Donosiliśmy obszer
nie o skazaniu na śmierć bandyty Więc
kowskiego, zabójcy st. post. PP . Sikory z

Lidzbarka. Więckowski osadzony w więzie
niu karno-śledczym w Brodnicy dokonał
zamachu na swe życie. Stłukł on szybkę w

drzwiach celi i szkłem zamierzał przeciąć
sobie żyły a rąk. Zamach zauważono w po
rę. Bandyta zdołał jedynie skaleczyć się
lekko w rękę. Udzielono mu natychmiasto
wej pomocy lekarskiej. Więckowski jest o-

becnie silnie podenerwowany i często pła
cze. Wyraził się po rozprawie, iż sam się
powiesi. Nad bandytą zdwojono czujność.
Obrońca Więckowskiego wniósł apelacją.

Srebrny jubileusz pracy zawodowej
dyrektora banku.

DYR. LEON DONARSKL

Święcie. W czwartek 20 bm. obchodził
długoletni dyrektor Komunalnej Kasy Osz
czędności, powiatu świeckiego, p. Leon Do-
narski srebrny jubileusz swej pracy zawo
dowej: 25-lecia pracy w charakterze ban
kowca, z czego już przeszło 20 lat dzielnie,
kieruje, jako dyr. Kom. Kasą Oszczęd. po
wiatu świeckiego (dawniej- Bank Powiato
wy i dzięki jego przezornej gospodarce K.
K. O. pow. świeckiego należy dó najżywot
niejszych naszego Pomorza.

Ża zasługi, jakie położył ongiś dla spra
wy polskiej i za pracę społeczną, został od
znaczony złotym krzyżem zasługi oraz me
dalem niep odległości.

Jubilatowi ,,Szczęść Boże'* w dalszej
pracy, (t)

Nogi Ci się pocą?
89j9 Stosuj proszek raiM oi

Śmierć od uderzenia pioruna
Jabłonowo. (Tel. wł.) W dniu 17 maja br.

w czasie wielkiej burzy piorun uderzył w

dom mieszkalny rolnika Emila Kwaśnika
w Grabówcu, Przebywający w gościnie u

Kwaśnika Ewald Schulz z Golubia, trafiony
piorunem, został zabity na miejscu. Do
mownicy zostali dotkliwie poranieni.

PODLŁś, bośclerskŁ (ytaftemem p.
Reichla, podinstruktora obrony przeciw-
lotniczogazowej na gminę Kościerzyna-wieś,
zorganizowano koło miejscowe L. O. P . P .

Do koła przystąpiło około 30 członków z

obywatelstwa i miejscowa straż pożarna,
która podejmuje się. wyszkolenia z pośród
siebie sekcji odkażającej. iWyborem za- j-,
rządu w składzie: prezesa p. Franciszka
Klasy, sekretarza p. Lassowej i skarbnika
p. Gierszewskiego zebranie organizacyjne
zakończono.

V
Wycfąf I zachowa(ł

Tuchola.
Rozkład Jazdy kolejowej ważny od 22. V.

Odjazd do:

C hojnict 0.38, 7,00, 10.20, 17.51, 22.05.
Lasko w ic : 0.05, 655, 12.01, 15.01, 19.58.
Pruszcza Bag.: 13.45, 22.08.

Przyjazd z:

C h ojn ic t 6.49, 12.00, 15.00, 19.57, 23.57,
Lask o w ict 0.33, 6.53, 10.19, 17.50, 22,04.
Pruszcza Bag. s 6.46, 17.14.

Najlepszy towarzysz podróży - to

..DZIENNIK BYDGOSKI"!

TUCHOLA, (fm) Zarzad Obwodowy L. O.
P. P. przystąpił energicznie do organizowa
nia w poszczególnych gminach i gromadach
powiatu tucholskiego kół LOPP. Ostatnio
koła takie zostały założone w Cekcynie,
gdzie odbył się trzydniowy kurs, w Gosty
cynie, Kęsowie, Bysławiu i Śliwicach. W,
organizacji są jeszcze koła w Raciążu, Leg-
bądzie i Nowej Tucholi.

— W kościele parafialnym w Śliwicach
pobłogosławił ks. wik. Staniszewski ślub
pary głuchoniemych, p. Klemensa Trzebia
towskiego z Konoszyn z p. Leokadią Gabry-
chówną z Lińska. Młodej parze ,,Szczęść
Boże!".

- Tuclaolca-
Agentury ,,Dziennika Bydgoskiego"

w Tueholi prowadzą pp.

Plssora
Skład papieru

w Rynku

Wolski
Skład papieru

przy ul. Zielonej 10.

Powyższe agentury przyjmują abo
nament i ogłoszenia po cenach orygi
nalnych bez żadnych dopłat.

Prenumerata ,,Dziennika Bydgo
skiego" przy odbiorze z agentury wy
nosi:

miesięcznie .... 2,95 zł

Cena pojedyńczego egzemplarza 20 gr.
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Bydgoszcz, dnia 22 maja 1937 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Ryty, Heleny p.
Jutro: Jana Chrzciciela.
Wschód słońca o godzinie 3.55.
Zachód słońca o godzinie 19.58.

Stan pogody.
Upały jak w lipcu.

W całym kraju utrzymywała się w dal
szym ciągu pogoda słoneczna i upalna o nie
co większym zachmurzeniu na Pomorzu
i w Wielkopolsce. Temperatura o godz. 14

wynosiła: 22 st. w Gdyni, 25 w Lwowie, 26
w Zakopanem, 27 w Kielcach, 28 w Wilnie,
l-odzi, Lublinie, Krakowie, Pińsku i Białym
stoku, 30 w Warszawie, Poznaniu, Byd
goszczy i Kaliszu, a 31 w Toruniu i Zbąszy
niu. - Dziś rano w Bydgoszczy nadal bar
dzo ciepło.

Termometr wskazywał dzłS rano w cleniu:

DYŻURY NOCNE APTEK

od 18—23 maja:
1) Apteka pod Niedźwiedziem, ul. Nie

dźwiedzia 11, tel. 3050.
2) Apteka pod Koroną, ul. Dworcowa 48,

tel. 3301.

DYŻUR W KOLEJOWEJ PRZYCHODNI
LEKARSKIEJ pełni w niedzielę, dnia 23
maja dr Mierzwiński, Dworcowa 39, tele
fon 2247.

^
aa"1 mm1 '

Telefon Pogotowia Ratunkowego 26-15.
aa .aa

"

Muzeum Miejskie otw arte codziennie

od godz. 9 do 16. W niedzielę i święta
od 11 do 14. Wystawa Dzieł Graficz
nych ś. p . Leona Wyczółkowskiego z

daru prof. Wyczółkowskiej.

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

Dziś, w sobotę ,,STARE WINO", pogod
na i wesoła komedia Hicks'a i Dukes'a, w

pełnej humoru i werwy grze całego zespołu
z pp.: Hermanową, Michalską, Paszkowską,
Podgórską, Szabelakówną, Dytrychem, Jag-
iarzem, Koczanowiczem, Leśniowskim, No
wakowskim i Serwińskim na czele.

W niedzielę odbędzie się w Teatrze Miej
skim wielki koncert orkiestry marynarki
wojennej pod dyrekcją kpt. A. Dulina. Po
czątek o godz. 20-ej, dla młodzieży szkolnej
zaś o godz. 12.30 w południe.

Wyśmienite lody waniliowe, czeko
ladowe, cytrynowe i truskawkowe po
leca cukiernia R. StenzeL (8752

— Modna Pani jest w swoim żywiole,
przeglądając najnowsze żumale mód na

czerwiec i lato w Księgami Gieryna, Plac

Teatralny. (10044

Informacje ,,Orbisu”.
Wycieczka autobusowa do Tornnia i Cie
chocinka

27 maja. Cena 7 zŁ

Pociąg popularny do Gdyni
6 czerwca. Cena 7,60 zł.

Pociąg wycieczkowy do Chmielnik (Brzozy)
6 czerwca. Cena 1 zł.

Targi Śląskie w Katowicach
16. V. do 1. VI. Wyjazdy indywidualne,
zniżka 33%.

Tanie przejazdy do Lwowa
23—29 maja. Wyjazdy indywidualne,
zniżka 50%.

Dni Krakowa
27. V. do 20. VI. Wyjazdy indywidualne,
zn iżka 50%.

Wycieczki łodziami-tratwaml
Koronowo—Sm ukała z dojazdem koleją.
Cena 3 zł.

Wycieczka morska do Piramid
9—21 czerwca s/s ,,Polonia" . Cena od
290 zł.

Wycieczka morska do Helsinek
17—20 czerwca m/s ,,Batory". Ceny od
80 zł.

Tanie ryczałty ,,Orbisu"
Morszyn, Żegiestów, Muszyna, Krynica,
Niemirów, Inowrocław, Druskieniki, Au
gustów, Jastarnia, Wisła, Woroehta, Ja-
remcze, Werki, Charzykowó. Wiele.

Zapisy i informacje w ,,Orbisie'*, ul. Dwor
cowa 2, tel. 36-67. .(10097

ZiośSokołSŚĘM/U
okręąu

Program zlotn w dniu 23 maja br. jest
następujący: 1. Godz. 6,10 rano zbiórka
gniazd z sztandarami przed kościołem Ks.
Ks. Misjonarzy; 2. Godz. 6,30 msza św. dla
wszystkich uczestników zlotu; 3. Godz. 8,00
generalne próby ćwiczeń zlotowych; 4.
Godz. 10—12 przerwa — śniadanie i obiad.
5. Godz. 14,86 mecz piłki nożnej o m. kl. A
Pomorza pomiędzy WKS Gryf Toruń i KS

Goplania Inowrocław; 6. Godz. 15,30 zbiór
ka do defilady (obok boiska do gier); 7.
Godz. 15,45 defilada w szystkich oddziałów
— sztandary na czele — otwarcie zlotu;
8. Godz. 16,00 popisy: a) ćwiczenia młodzie
ży żeńskiej, b) reje kolarskie, c) bieg 1.500

m, d) ćwiczenia młodzieży męskiej, e) gry

i zabawy — siatkówka druhny gn. III i
VIII, siatkówka druhowie gn. IV i VII, ko
szykówka gn. I j V, f) bieg 100 m dla dru
hów i druhen, g) ćwiczenia wolne druhen
— słowiańskie, h) ćwiczenia wolne dru
hów, j) wyścigi kolarskie i sztafeta 4X100
m dla druhen i druhów, k) występy gimna
styczne na drążku, poręczy i koniu —

gniazdo I i II — 2 zastępy, gniazda II, IV,
V i VII wystawią także 2 zastępy, 1) poka
zy ratownictwa — gniazdo VIII i oddział
młodzieży gn. I, m) zakończenie zlotu —

wejście wszystkich druż. na boisko, od
śpiewanie zwrotki ,,Wszystkie nasze dzien
ne sprawy'*.

TTaanfour-mcajoroujSe z c c r f e / SPoBsfoi
ujBydgoszczy*

W jednym z bydgoskich pułków piechoty odbywa się kurs tambur-majorów (szefów
orkieśtr wojskowych), który zgromadził podoficerów z całej Polski. Uczestnicy kursu,
mimo wielu rozlicznych zajęć — znaleźli Czas, aby zwiedzić dokładnie Bydgoszcz
i jej zakłady przemysłowe, m. in. zakłady graficzne ,,Dziennika Bydgoskiego". Na

zdjęciu — pośród uczestników kursu siedzi inspektor orkiestr wojskowych mjr Sido-
rowicz z Warszawy oraz komendant kursu kapitan Paweł Kuczera z Bydgoszczy.

W Bydgoszczy istniały do niedawna dwa
cechy rzeźnićko-wędliniarskie i to tzw.

Stary Cech Rzeźnicko-Wędliniarski z r.

1434, do którego wyłącznie należeli Niemcy
i Cech Rzeźnicko-Wędliniarski, do którego
n ależeli mistrzowie polscy. Ostatni cech
musiał z początkiem bieżącego roku na

skutek niezatwierdzenia zmienionego sta
tutu przystąpić do likwidacji swojej dzia
łalności. Jego członkowie zgłosili się więc
z wnioskiem o członkostwo do Starego Ce
chu, który jednak z przyczyn bliżej niezna
nych wnioski kandydatów na członków za
łatwiał odmownie, naruszając w ten spo
sób swoje statutowe obowiązki. Władze
nadzorcze wobec tego zarząd Starego Cechn
zawiesiły w czynnościach i wprowadziły
do niego cechmistrza komisarycznego w o-

sobie radcy Izby Rzemieślniczej p. Edmun
da Kamińskiego, który dokonał przyjęcia
nowych zgłaszających się członków i na

dzień 19 maja zwołał do sali restauracji
Rzeźni Miejskiej nadzwyczajne walne ze
branie Starego Cechn Rzeźnicko-Wędliniar
skiego z r. 1434.

Porządek obrad przewidywał cały sze
reg punktów, z których najważniejszymi
były sprawa zmiany statutu i wybór nowe
go zarządu. Liczbę członków zarządu po
większono z 6 na 9 a cechowi zamiast do
tychczasowej nazwy nadano nazwę ,,Cech
Rzeżnicko-Wędliniarski w Bydgoszczy'*.

Do zarządu weszli na podstawie tajnych
wyborów: jako starszy Cechu p. Piotr Go-
dek, podstarszy p. Józef Soliński oraz pp.
Wawrzon, Tepper, Sommer, Oeck, Idźkow-
ski, Barcikowski, Placzkowski, Klonowski
i Radtke.

Komisję rewizyjną stanowią pp. Piotr
Wolniewicz, Mellin i Łuczak.

Cały wybór władz Cechu dokonany zo
stał sprawnie, za co przewodniczący wal
nego zebrania p. radca Kamiński złożył mi
strzom specjalne podziękowanie, życząc
równocześnie Cechowi Rzeźnicko-Wędli-
niarskiemu, obecnie już jedynemu w Byd
goszczy owocnej działalności dla dobra
rzemiosła.

Zawiadam ianri uprzejmię P. T. Publiczność, że otworzyłem

KAWIARNIĘ I CUKIERNIĘ

poiioiez/iiwir/a
10090 ToruA,ul. Szeroka 20. Telefon Nr 1888.

Bokalgustownie odnowionyi urządzony zpełnym nowoczesnym komfortem.

Polecam wyborowe ciastka własnego wypieku, wyśmienite lody i napoje orzeźwiające.

— Nakło zyskuje powegpołączenie auto
busowe. Z dniem 22 bm. na linii Bydgoszcz
— Nakło oprócz dotychczasowych połączeń
zostało powiększona ilość przejazdów, a

mianowicie z Bydgoszczy o godz. 6 rano i
z Nakła o godz. 7,15. Zwracamy uwagę na

szczegółowy rozkład jazdy w dzisiejszym
ogłoszeniu.

— Doroczna pielgrzymka z Bydgoszczy
do Częstochowy pod przewodnictwem ks.

prob. Śkoniecznego odbędzie się w dniach
od i —10 lipca. Bilet w obie strony przy
udziale 500 osób kosztuje III klasą 11,— zł.

Zgłoszenia przyjmuje kasa kościelna para
fii św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 26 w godzi
n ach urzędowych od 9—13. Wobec niskiej
ceny biletów należy się spodziewać liczne
go udziału pątników.

— Nabożeństwo i wycieczka dla głuchn-
niemych. W niedzielę, dnia 23 bm. odprawi
się o godz. 10,30 nabożeństwo z kazaniem
dla głuchoniemych w kaplicy św: Floriana.
Po południu odbędzie się wycieczka wspól
na do Rynkowa. Zbiórka przy Głównym
Dworcu.

- Zamiast wieńca na grób śp. drowej
Bizielowej złożyła p. drowa Hoppowa zł 5
na Ociemniałego Żołnierza.

- Warunki przyjęcia do Korpusu Ka
detów Nr. 2 w Rawiczu. Korpus Kadetów w

Rawiczu przyjmuje od 1 września 1937 r.

około 150 kandydatów do l-ej klasy gimna
zjalnej i l-ej klasy licealnej Korpus Kade
tów jest internatową szkołą ogólnokształ
cącą, łączącą 4-klasowe gimnazjum i 2 kla
sowe liceum z wydziałami humanistycz
nym i matematyczno-fizycznym. Podania o

przyjęcie do Korpusu Kadetów w Rawiczu
i o dopuszczenie do egzaminu należy wno
sić do komendanta Korpusu Kadetów Nr 2
w Rawiczu w terminie do dnia 1 czerwca

br. Początek egzaminów wstępnych dla no-

wowstępujących do gimnazjum i liceum u-

staliło Ministerstwo Spraw Wojskowych
na dzień 17 czerwca br. Broszurkę z infor
macjami o warunkach przyjęcia do Korpu
su otrzymać mogą zainteresowani w adiu-
tanturze Korpusu Kadetów w Ra'wiczu za

poprzednim nadesłaniem 25 groszy w

znaczkach pocztowych.

Bydgoszcz - Gdańska 20 a.

Zjazd okręgu bydgoskiego
Chrześcijańskiej Demokracji.

odbędzie się w niedzielę, 30 m aja br.

o godz. HO-tej w restauracji Rzeźni

Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Zagajenie i wybór Prezydium.
2. Sprawozdania Zarządu i Komisji Re

wizyjnej.
3. Dyskusja i udzielenie absolutorium.
4. Wybory.
5. W nioski zgłoszone.
6. Wolne głosy.
7. Zamknięcie Zjazdu.

Uprawnienie do głosowania przysłu
guje wyłącznie delegatom wybranym
przez poszczególne Koła (patrz statut).

Wstęp na salę za legitymacją.
Zarząd Okręgowy.

Termometr Szczęścia
wystawiony na ul. Gdańskiej przez kolek
turę K. Rzannego (Gdańska 25) intryguje
od kilku dni przechodniów i zwolenników
tej kolektury.

Wszyscy pytają się co tó jest
Otóż wyjaśniamy, że jest to jedyny i

najlepszy informator dla grających na Lot.
Państw. (Pomysł p. Rzannego, wykonała
f-ma Plus). Codziennie według urzędowej
tabeli zmieniany stan liczb wskazuje co

rano pozostałe jeszcze w kole wygrane.
Każdy może się szybko i łatwo zorientować
ile jeszcze można wygrać.

Pomysł ten, naprawdę doskonały 'odda
je graczom nieocenione usługi informacyj
ne. Nie trzeba badać tabeli urzędowej, aby
się dowiedzieć co jeszcze można wygrać.
Wystarczy przyglądnąć się ,,Termometrowi
Szczęścia'*, który na to pytanie odpowie w

sposób właściwy i nieomylny.
Przy okazji komunikujemy, że k'olektu

ra K. Rzanny, Gdańska 25 wysprzedała już
przed kilkoma dniami wszystkie losy do
obecnego ciągnienia i już rozpoczęła sprze
daż losów do I klasy. Chociaż ciągnienie
tejże rozpocznie się dopiero 22 czerwca br.
to jednak radzimy wcześnie zaopatrzyć się
w losy w tej najmłodszej w Bydgoszczy ko
lektorze, gdyż losów może zabraknąć.
,,Grosz Szczęścia" wydany każdemn na
bywcy nowej ćwiartki na pewno nie zawie
dzie. A zatem ,,Swój do Swego, po los do
Rzannego" .

Wycieczka do Ciechocinka!

Konferencja Męska parafii św. Trójcy
organizuje wielką wycieczkę parostatkiem
salonowym ,,Vistula" w niedzielę, dnia 6
czerwca br. do przepięknego miasta kura
cyjnego Ciechocinka. Specjalna orkiestra
na statku. Dużo niespodzianek dla dzieci.
Cena biletów w obie strony dla dorosłych
4 zł, dla dzieci do lat 10 — 1,50 zł. Z powo
du ograniczonej ilości miejsc prosimy Szan.
Obywatelstwo już teraz zaopatrzyć się w

bilety, które nabyć można w firmie Gieryn,
Plac Teatralny 6 i u prezesa p. B. Lisew
skiego, ul. Św. Trójcy 13, tel. 3794. Odjazd
z ul. Herm. Frankego o godz. 5 -tej, z Cie
chocinka o 19-tej.

Komisja imprezowa.

Bydgoskie Koleje Powiatowe.
Rozkład jazdy ważny od 15 maja do 10 września 1937 r.

Odjazd pociągów z Bydgoszczy w niedzielę i święta Je :

K o ro no w a 8.10, 11.05, M.OO, 18.30, 21.00, 23.35
W ierzchucina 10.25, 22.10

Lasn, Oplawca iSmukały 8.10, 8.25W, 10.00, 10.25, 11.05,
12.30, 14.00. 14.40. 15.20, 16 .20 ,17 .30 , 18.30, 21.00. 22.10, 23.35

Smukały Dolnej 8.25W, 10.00, 14.40, 17.30

w dni powszednie de:

K o ro n o w a 8.10, 11.05, 12.30*f, 14.00, 16.00. 18.30, 21.00
W ierzchucina 11.40*. 13,30*, 15.30**. 19,35*
W ąwelna 13.30* 19.35*
Oplawca I Sm ukały 8.10, 8.25W, 11.05, 11.40*. 1230
n 13,30*, 14.00. 15,30**, 16.00, 18.30, 19.35, 21.00

Smukały Dolnej 8,25W.
Objaśnienie znaków : * Pociągi kursująw środy 1so

boty. * t Pociągi kursują w soboty. ** Pociągi kursują w po
niedziałki, wtorki, czwartki i piątki. W - Pociąg wyciecz
kowy, kursuje codziennie, wyjazd z Bydgoszczy o

godz. 8.25, przy przejazdach tym pociągiem pasa
żerowie korzystają ze zniżki 50% od biletów nor
malnych - powrót może nastąpić tego samego
dnia dowolnym pociągiem. (9300
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Dobrysiewju żniesieplon
Co zdziałała Chrześcijańska Liga Pracy

w ciągu 1 i pćlroesnego istnienia?
,W lokalach przy ul. Dworcowej 6, II ptr.

panuje ożywiony ruch. Przez cały dzień
coś się tam dzieje. To poszczególne osoby
przychodzą - do biur spółdzielni ,,Kredyt",
to całe gromady śpieszą na zebrania i od
czyty. Skromne biura mieszczą w sobie
centralę Chrześcijańskiej Ligi Pracy, orga
nizacji młodej, lecz już w Bydgoszczy do
brze zapisanej trwałymi głoskami pożytecz
nych dzieł.

Kiedy, w dniu 5 września 1935 r. odby
wało się zebranie organizacyjne Ch. L. P.,
byli jeszcze pesymiści, którzy powątpiewali
w realizację zamierzeń organizatorów. Dzi
siaj trudno byłoby znaleźć malkontentów,
którzy nie odrzuciliby czarnych okularów
wobec niezbitej wymowy rzeczy dokona
nych.

Bo jakże: Ch. L. P. liczy już obecnie o-

koło 690 członków, a cyfra ta stale wzrasta.
Praca Ch. L. P. nie ogranicza się do zała
twiania korespondencji i ściągania składek
— Liga może się wykazać pracą twórczą w

wydziałach społecznym, propagandowym,
finansowym, w licznych sekcjach zawodo
wych, w spółdzielni ,,Kredyt", w

' patrono
waniu wszelkiej zdrowej inicjatywie gospo
darczej, w służeniu członkom pomocą, po
radą i oświatą.

Pł'aca społeczna.
Działalność społeczna Ch'. L'. P. jest

szczególnie intensywna. W ramach samej
organizacji odbywają się liczne zebrania
zarówno poszczególnych sekcyj zawodo
wych, jak i zarządu oraz wydziałów. Na
zebraniach referaty wygłaszali kolejno: pp.
red. Strąbski, mgr Leśny, mgr M. Szukal-
ski, dr Kuziel, red. Bigoński, mec. Syski,
red. Nowakowski i red. L. Teska, Zarząd
Ch. L. P. współpracował czynnie z lokal
nym komitetem Pomocy Bezrobotnym. M.
in. zaprojektował urządzenie fantowej lote
rii, która niestety dotąd nie doczekała się
realizacji, a na pewno przyniosłaby pokaź
ne dochody na rzecz pomocy bezrobotnym.
Sekretariat udzielał porad biednym człon
kom Ch. L. P., interweniował w sprawach
pracy itp.

Na zewnątrz Ch. L. P. występowała rów
nież często i z powodzeniem. Wspomnieć
choćby należy manifestacyjne zebranie pu
bliczną, sali ,,Pod Lwem".-, Ma zebraniu
tym re'fe'raty -wygłosili pp. dr Typrowicz i
red, Strąbski. Udział społeczeństwa był tak
liczny, że sala nie pomieściła zebranych.

Na rzecz Ch. L. P. odbyły się koncerty
'orkiestry ,,Bis" i pianisty St. Niedzielskie
go-.

W trosce o bezrobotną młodzież.
Szczególną opieką otaczała Ch. L. P .

bezrobotną młodzież.

Wydział Społeczny uruchomił już w ub.
roku warsztaty pracy dla młodzieży poza
szkolnej. W warsztatach tych chłopcy i
dziewczęta mogły się nauczyć pożyteczne
go fachu, miast powiększać kadry uliczni
ków. W roku bieżącym warsztaty te prowa
dzone są w dalszym ciągu. Przy ul. Grodz
kiej 12 młodzież uczy się prac z drzewa
pod okiem fachowego instruktora, przy ul.
Nakielskiej 129 istnieje warsztat dla wyro
bu kajaków i sprzętu wodnego. O warszta
tach tych już pisaliśmy obszernie w osob
nym reportażu, stwierdzając, że tworzenie
i rozwój tego rodzaju placówek posiada do
niosłe znaczenie dla przyszłości naszych
stosunków społecznych.

Spółdzielnia ,,K redyt" .

Od pewnego czasu w licznych składach
bydgoskich pojawiły się tabliczki z napi
sem: ,,Przyjmujemy asygnaty Spółdzielni
,,Kredyt".

Otóż spółdzielnia ,,Kredyt'* jest dziec
kiem Ch. L. P . Grono członków tej organi
zacji postanowiło utworzyć spółdzielnię

Kredyt", by przyjść z pomocą sferom pra
cowniczym przy zakupie towarów i kup
com przy sprzedaży ratalnej. Zarówno kry
zys gospodarczy, jak i kryzys moralny, po
łączony z zanikiem zaufania, sprawiał, że
kupcy zmuszeni hyli sprzedawać towar ra
talnie, a nie rozporządzając odpowiednim
aparatem wywiadowczym i administracyj-
no-inkasowym, narażeni byli niejednokrot
nie na wielkie straty. Z drugiej strony pra
cownicy umysłowi i fizyczni, ze stałymi do
chodami, nie posiadający zasobów pienięż
nych, narażeni byli na trudności przy za
kupie na kredyt wskutek braku stosunków
nieufności kupców itp.

Wszystkim tym niedogodnościom poło
żyła kres spółdzielnia ,,Kredyt". Wystarczy
wylegitymować się odpowiednio wypełnio
ną i zagwarantowaną deklaracją, by w

spółdzielni ,,Kredyt" otrzymać asygnatę na

żądaną sumę. Z tą asygnatą kupujący u-

daje się do wybranego składu — asygnaty
.,Kredyt" przyjmują liczne firmy z wszel
kich branż — i kupują jak za gotówkę. Ku
piec nie ma kłopotu z ściąganiem rat, gdyż
czyni to za niego spółdzielnia Kredyt"
przez swych mężów zaufania, rozsianych
po większych biurach i przedsiębior
stwach.

Oczywiście ze spółdzielni może każdy o

trzymać asygnatę bezpośrednio (nie tylko
'

członek Ch. L. P.), skoro wylegitymuje się
i przedłoży wypełnioną deklarację.

Spółdzielnia ,,Kredyt" m ieści się w biu
rach Ch. L. P . przy ul. Dworcowej 6, II ptr.
Przewodniczącym rady nadzorczej jest p.
Wł. Małecki, sekretarzem p. mgr M. Szu-
kalski, na czele zarządu stoi p. Pankanin.

Na dowód, że spółdzielnia taka była w

Bydgoszczy potrzebna — służyć mogą cyfry
W ciągu trzech kwartałów obrót spółdziel
ni wy nosił 60t.378.94 zł. Członków posiada
spółdzielnia 65 z 107 udziałami na łączną
kwotę 5.350 zł.

W roku bieżącym już obrót spółdzielni
wyniósł 135.746,54 zł. Do tego okresu wyda
no około 5.000 asygnat. Dalszy rozwój spół
dzielni jest niewątpliwy. Z biegiem czasu

coraz więcej urzędników i pracowników
przekona się o dogodności kupna na asy
gnaty ,,Kredyt", które wprowadzają unor
mowanie w dziedzinę sprzedaży ratalnej,
a'w konsekwencji również - w gospodar
kę finansową klienta.

Ch.L.P. a wystawa,,MebeliWnętrze"
Omawiana już wielokrotnie na naszych ła

mach wystawa ,.Mebel i Wnętrze" została
zorganizowana pod protektoratem Ch. L. P.

Jest rzeczą powszechnie znaną, jak wielki ta

wystawa odniosła sukces. Współdziałanie
Ch. L. P . przyczyniło się w znacznej mie
rze do powodzenia śmiałej inicjatywy rze
miosła bydgoskiego. Poza tymi poczyna
niami działalność Ligi rozwijała się rów
nież na innych polach, choćby wymienić
obronę wierzycieli przez Wydział wierzy
cieli rolnych przy Ch. L. P.

Wewnętrzna organizacja Ch. L'. P . zy
skała w ostatnim okresie na dalszej spoi
stości i unormowaniu.

Przypomnieć należy, że na czele Ch. L.
P. stoi p dr Typrowicz, sekretarzem jest p.
mgr Szukalski, przewodniczącym wydzia
łu społecznego —- p. red. Jan Teska, propa
gandowego — p. red. Lech Teska, finanso
wego — skarbnik p. Marszałek, a przewod
niczącym sądu polubownego jest p. mec.

Syski.

Półtora roku —. to niewielki okres w

dziejach organizacji. A jednak w tak krót
kim okresie Ch,rześc. Liga Pracy zdołała
wiele zdziałać, jak to wynika z przytoczo
nego, krótkiego zestawienia. Ta żywotność
Ch. L. P. jest najlepszym dowodem, że idea
tej organizacji trafia na odpowiedni grunt
społeczny. Niechaj siejba rozpoczęta na

tym gruncie przyniesie Polsce i społeczeń
stwu jak najpiękniejsze plony!

J. KoL

Wątroba jest nitrem dla Krwi.
Zanieczyszczona krew może powodować szereg rozmaitych dolegliwości,
bóle artretyczne, wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w ustach,
brak apetytu, skłonność do tycia, plamy i wyrzuty na skórze.

Choroby złej przemiany materii niszczę organizm i przyśpieszają starość.
Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest normowanie czynności wątroby
i nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że w chorobach na

tle złej przemiany materii, chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych,
żółtaczce,artretyźmie ma zastosowanie ,,Cho!ekin3sa"H.NieRi0jełBS!(iego

Broszury bezpłatne wysyła laboratorium fizjologiczno-chemiczne C h olekin a za

H. Niemojewskiego. Warszawa, Nowy Świat 5 oraz apteki i składy apteczne.

Jak należy posługiwać się telefonem
Wyjaśnienie Zarządu Telefonów Bydg. P .A .S .T . w sprawie naszej notatki.
Od zarządu bydgoskiej P.A.S.T. otrzyma

liśmy następujące pismo:
,,W związku z artykułem zamieszczo

nym w ,,Dzienniku Bydgoskim" z dnia 8. V.
1937 r. Nr 101 pod tyt.: ,,Pasta — źle działa
i basta! Skargi bydgoszczan na telefony" -

przesyłamy następujące wyjaśnienie:
Od dnia 27 lipca 1935 r., tj. od chwili

przełączenia wszystkich abonentów do cen
trali automatycznej, wpłynęło około 40 za
żaleń abonentów na mylne połączenia. Ilość
zażaleń w porównaniu z ilością abonentów,
która wynosi przeciętnie 2.300 oraz w po
równaniu z czasem (blisko dwa lata) przez
jaki automatyczna centrala telefoniczna
istnieje, jest dowodem, że centrala ta fun
kcjonuje nienagannie. Wszystkie zażale
nia, jakie wpłynęły, zostały zbadane przez
Zarząd Telefonów Bydgoskich. Wyniki ba
dań ustaliły, że zażalenia abonentów na

mylne połączenia były jedynie w kilkuna
stu wypadkach uząsadnione. W tych jed
nak kilkunastu wypadkach błędy w połą
czeniach nie były spowodowane wadliwą
konstrukcją centrali, a jedynie chodziło
zawsze o uszkodzenia na sieci, których nie
da się uniknąć. W pozostałych około 30 wy
padkach, badania wykazały, że wina leży
po stronie abonentów, którzy nie umieli
prawidłowo dokonać połączenia. Nakrę
ciwszy daną cyfrę, nie pozwolili tarczy wró
cić swobodnyrri'biegiem do początkowej po
zycji. lecz ręką kierowali także tarczą w

jej biegu, przyśpieszając tym samym bieg
tarczy, co w konsekwencji powoduje błędne
połączenie lub brak połączenia. Często spo
tykanym błędem jest, nienakręcanie tarczy
do samego końca (do języczka oporowego),
oraz rozpoczynanie nakręcania numeru

przed usłyszeniem sygnału zgłoszenia się
centrali, co powoduje nadanie części pier
wszej cyfry w próżnię.

Przypomnieć należy, że przed i po ot
warciu centrali automatycznej Zarząd Te
lefonów Bydgoskich ogłaszał kilkakrotnie
— także na łamach ,.Dziennika Bydgoskie
go" — że w biurach Zarządu Telefonów da
je możność abonentom zaznajomienia się
z używaniem aparatów, a w szczególności z

prawidłowym łączeniem się — przez spe
cjalnych instruktorów. Na ogłoszenie to

spośród ówczesnych około 1.600 abonentów
zgłosiło się zaledwie około ISO, korzystając
z możności zaznajomienia się z używaniem
tarczy aparatu. Poza tym na początku spi
su abonentów demonstracyjnie umieszczo
ny jest skrót przepisów nadaw/ma nume
rów i we własnym interesie abonenci po
w inni st'osować się do tych przepisów, co,
niestety, nie zawsze ma miejsce i wiciu z a-

bonentów, względnie ich pracowników je
szcze do dnia dzisiejszego nie umie należy
cie posługiwać się tarczą aparatu dla uzy
skania właściwego połączenia. Powyższy
stan rzeczy stwierdzają nasi funkcjonariu
sze codziennie w 20—30 wypadkach. Ten
stan rzeczy wyjaśnia, że w danym wypad
ku nie można przypisać wadliwych połą
czeń ,,przestarzałej* konstrukcji stacji auto
matycznej, tym bardziej, że nasza centrala
automatyczna jest ostatnim słowem tech
niki telefonicznej. Sądzimy, że wystarcza
jącą w tym kierunku jest opinia o nowo
czesnej konstrukcji stacji telefonicznej, ja
ką na swoich łamach łaskawie pomieścił
,,Dziennik Bydgoski" w numerze 187 z dnia
15 sierpnia 1935 r. w reportażu pod tytułem
,,Robot telefoniczny przy pracy. Gigantycz
ny niewolnik współczesnego człowieka —

automatyczna stacja telefoniczna. Specjal
ny reportaż ,,Dziennika Bydgoskiego" z cen
trali automatycznej P.Ą.S.T. w Bydgosz
czy**.

Powyższe jest niewątpliwie wyczerpują
cą odpowiedzią na pytanie zamieszczone
w cytowanym na wstępie artykule: ,,czy
błędy w połączeniach są spowodowane sta
rożytną strukturą bydgoskiej stacji auto
matycznej". ,

W tym stanie rzeczy skoro powyższe
wyjaśnia, że konstrukcja stacji automatycz
nej jest nowoczesna i funkcjonuje niena
gannie oraz, że zażalenia abonentów są tyl
ko w jednej trzeciej uzasadnione nie dają
cymi się uniknąć uszkodzeniami, a w

dwóch trzecich częściach nieuzasadnione,
gdyż błędne połączenie należy przypisać
niewłaściwem u obchodzeniu się abonentów
z aparatem telefonicznym - odpowiedź na

drugie pytanie stawione w końcu cytowa
nego na wstępie artykułu staje się zbędną.

W tym stanie rzeczy żartobliwe przy
puszczenie w omawianym artykule, że błę
dy w połączeniach należy przypisać spryt
nemu posunięciu handlowemu naszej insty
tucji — która rzekomo ,,chce jak najwięcej
pieniędzy wyciągnąć z kieszeni abonentów"
— pozostaje tylko żariem.

Z poważaniem
Zarząd Telefonów Bydgoskich

j. Bebenkowski.

Od redakcji. Musimy stwierdzić, że prze
konaliśmy się podczas zwiedzenia stacji
bydgoskiej, iż istotnie wielu telefonujących
nie umie posługiwać się aparatem. Dla
oszczędzenia niepotrzebnych wydatków w

związku z mylnymi połączeniami radzimy
wszystkim zastosować się do wskazówek
Zarządu Bydgoskich Telefonów.

Konserwy rybne zdobywaj* rynki
zagraniczne przez Targi Gdyńskie.
Jak wiadomo, polskie konserwy mięsne,

a zwłaszcza szynki, zdobyły sobie wstęp
nym bojem rynki zagraniczne, głównie a-

merykańskie. Obecnie — jak dochodzą wia
domości — coraz większym pokupem za
czynają cieszyć się polskie konserwy ryb
ne. Eksport konserw rybnych ma zwiększo
ne szanse powodzenia zwłaszcza do ośrod
ków Polonii zagranicznej, jak np. w Sta
nach Zjednoczonych. Ponieważ na tego
roczne Targi Gdyńskie od 20 czerwca do 4

lipca zjeżdża wycieczka kupiectwa polskie
go z Ameryki, polski przemysł rybny powi
nien wykorzystać tę okazję i sprezentować
swą wytwórczość, opartą na pracy polskie
go rybaka.

Ś. P . ALFRED FOJUTH.

Znowu zabrała nieubłagana śmierć je
dnego z najlepszych przyjaciół młodzieży,
a szczególnie dziatwy niewidomej. Bowiem
dnia 20 bm. zmarł w kwiecie wieku, licząc
lat 34, nauczyciel ociemniałych ś. p. Alfred
Fojuth, pełniąc gorliwie do ostatniej chwili
swoje obowiązki.

Ś. p. Zmarły po zdaniu egzaminu dojrza
łości w roku 1922 pracował przez 2 lata
jako nauczyciel przy szkołach im. ks. Pira
mowicza i św. Jana, po czym powołano go
do tut. zakładu dla ociemniałych, gdzie
oprócz przedmiotów ogólnokształcących u-

dzielał trudnych i wyczerpujących lekcyj
muzyki. W roku 1927 zdał egzamin spe
cjalny przy Państwowym Instytucie Peda
gogiki Specjalnej w Warszawie. P rowa
dzona przez ś. p. Alfreda Fojutha orkiestra
znana była szerokim sferom miejscowego
społeczeństwa.

Nauczycielstwo straciło w ś. p. Zmarłym
wzorowego współpracownika, szczerego
przyjaciela i kochanego kolegę.

Cześć Jego pamięci!

Zgon wdowy po wielkim działaczu

narodowym.
Odeszła w zaświaty zacna polska matro-

na, śp. Ludwika Bizielowa, wdowa po zmar
łym przed czterema laty lekarzu, jednym z

największych działaczy narodowych za cza
sów zaborczych w Bydgoszczy, którego na
zwisko związane jest z oswobodzeniem na
szej ziemi z pod jarzma pruskiego. Zmarła
odznaczała się takim samym szlachetnym
i kryształowym charakterem jak jej mąż
i dlatego cieszyła się również ogólnym sza
cunkiem i poważaniem. Dla biednych zaw
sze miała rękę otwartą i udzielała się bar
dzo w organizacjach charytatywnych, jak
również pracowała społecznie w Czerwonym
Krzyżu, oraz w dawniejszej Czytelni dla
kobiet. Odeszła od nas gorąca patriotka,
wzorowa żona i matka.

Zgon śp. Ludwiki Bizielowej opłakują
trzy córki, z których jedna jest żoną inży
niera w Kielcach, druga profesorką w Gim
nazjum Żeńskim w Bydgoszczy, a trzecia
n auczycielką w szkole powszechnej.

Tak samo, jak pamięć po wielkim i tak
bardzo zasłużonym patriocie śp. dr. Bizielu
nie zaginie, również i świetlana postać
zmarłej jego małżonki pozostanie nam dro
gą. Niech odpoczywa w pokoju!

O--------
— Nowy rozkład jazdy autobusów firmy

Mikżolajczak obowiązuje od dzisiaj na li
niach Bydgoszcz—Żnin-Gniezno i Byd
goszcz—Kcynia. Zwracamy uwagę na ogło
szenie.

— Średnia Szkoła Zawodowa Żeńska w

Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5, tel. 15-90

przyjmuje zapisy uczenie na 1-roczny kurs
krawiecko-bieliźniarski oraz 1-roczny kurs

gospodarstwa domowego codzienńie od go
dziny U do 13 oraz w środy i piątki od
godz. 17—18 tylko do 20 czerwca br. (10Ó34

— W ostatniej chwili przypominamy o

jutrzejszym wielkim zlocie Sokołów, który
odbędzie się na stadionie miejskim. W ra
mach zlotu odbędzie się mecz piłki nożnej
o mistrzostwo Pomorza między Gryfem,
mistrza Pomorza Toruń, a Goplanią z Ino-
wroclawi. Początek meczu piłki nożnej o

godz. 14-ej, popisów sok ołów o godz. 16-ej.
Impreza zapowiada się świetnie i nie wąt
pimy, że cała Bydgoszcz podąży gremialnie
na stadion.
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Trzynasta strona.

Kwonifta
ioruńsfca

Toruń, d nia 22 maja 1937 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Ryty, Heleny p.
Jutro: Jana Chrzciciela.
Wschód słońca o godzinie 3.55.
Zachód słońca o godzinie 19.58.

Stan pogody.
Upały jak w lipcu.

W całym kraju utrzymywała się w dal
szym ciągu pogoda słoneczna i upalna o nie
co większym zachmurzeniu na Pomorzu
i w Wielkopolsce. Temperatura o godz. 14

wynosiła: 22 st. w Gdyni, 25 w Lwowie, 26
w Zakopanem, 27 w Kielcach, 28 w Wilnie,
Łodzi, Lublinie, Krakowie, Pińsku i Białym
stoku, 30 w Warszawie, Poznaniu, Byd
goszczy i Kaliszu, a 31 w Toruniu

11fr Stan

dzisiejs zy

o godz, 10

- Stan

wczorajszy

Termometr wskazywał dziś rano w cieniu:

ii 111u 11111111iij 11111n 11iii 1111n ii ii rii
6-0+6to1520253036

Nocny dyżur pełnią apteki:
,,Pod Lwem" (śródmieście).
Św. Anny — Bydgoskie Przedmieście.
Pod Łabędziem — na Mokrem

Pogotowie straży pożarnej tel. 1244.

Telefon nr. 15-46 posiada przedstawiciel...
stwo ,,Dziennika Bydgoskiego" w Toruniu.

Pogotowie ratunkowe teL 1991.

Biblioteka T. C. L. (ul. Wysoka 16) ot
warta codziennie za wyjątkiem niedziel
i świąt od godziny 11 do 11,30 i od 16 do 19.

REPERTUAR KIN:
As: ,,Suzy".
Aria: ,,Amerykańska awantura*'.

Mars: ,,W zamieci żelaza i ognia".
Św it: ,,Cyrk na okręcie'*.

Przed ,,Świętem Morza**.
Na dzień 29 czerwca przypada uroczysty

obchód ,,Święta morza". W związku z tym
udała się w ub. piątek do p. wojewody po
morskiego Władysława Raczkiewicza dele
gacja zarządu okręgu pomorskiego Ligi
Morskiej i Kolonialnej celem zaproszenia p.
wojewody do wzięcia udziału w wojewódz
kim komitecie honorowym ,Święta morza".
Delegację stanowili pp.: prezes s. o. Rudolf
Radlowski, prezes okr. pom. LMK, dyr. La
sów Państwowych Cwalibogowski i kmdt.
woj. P. P. insp. Nowodworski.

P. wojewoda przyjął udział w woj. komi
tecie honorowym ,,Święta morza", przy czym
z zainteresowaniem informował się co do
stanu organizacyjnego i rozwoju Ligi Mor
skiej i Kolonialnej na Pomorzu.

Równocześnie na zaproszenie specjal
nych delegacyj zarządu okr. LMK udział w

woj. komitecie honorowym ,,Święta morza"
przyjęli J. E. ks. biskup dr Okoniewski, p.
gen. W. Thommee i starosta krajowy p .

Łącki.
Funkcję woj. komitetu wykonawczego

,,Święta morza" pełni zarząd okręgu LMK.

,-------- x:------- -

DórOczne walne zebranie Stowarzy
szeń Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo Diecezji Chełmińskiej odbę
dzie się w Toruniu, w sali sejmiku wo
jewódzkiego w starostwie krajowym,
przy Aleii 700-Lecia we wtorek, dnia 25

maja br., o godz. 10.

Obrady poprzedni Msza św. za duszę
śp. pierwszego dyrektora Rady Central
nej księdza prał. Wysińskiego, o godz.
9 w Bazylice św. Jana. Na powyższe
zebranie zaprasza uprzejmie Rada Cen
tralna przedstawicieli władz, przewie
lebnych księży oraz panie delegatki.

Uprzejmie prosimy, by wszystkie pa
nie Miłosierdzia Stowarzyszeń toruń
skich wzięły udział w Mszy św. za du
szę śp. prał. Wysińskiego.

Rada Centralna Związku Sfow. Pań
Mił. św. Winc. a Paulo Diecezji

Chełmińskiej:
(-) Halina Boltowa, prezydentka.

(—) Halina Zapałowska, sekr. generalna.
(—) ks. prob. Ziemski, dyrektor.

Jak już donosiliśmy, w dniach 16 i 17
hm. odbył się w Toruniu IV zjazd jubileu
szowy Pom. Zw. Śpiewaczego, w czasie któ
rego zorganizowano konkurs chórów. Osta
teczny wynik konkursu poniżej zamieszcza
my:

Zespoły męskie:
Dzwon - Toruń, 111 pkt. — Lutnia - To

ruń, 107 pkt. - Moniuszko - Gdańsk, 99 pkt.
Echo - Inowrocław, 96 pkt. — Echo - Gru
dziądz, 82 pkt. - Lutnia - Wąbrzeźno, 81 pkt.
Echo - Chełmża, 81 pkt. — Moniuszko -

Brodnica, 80 pkt. — Harmonia - Świecie,
78 pkt. — Harmonia - Chełmno, 74 pkt. —

Harmonia - Wejherowo, 70 pkt. — Lutnia -

Działdowo, 67 pkt.

Zespoły mieszane:
Cecylia - Gdańsk, 111 pkt. — Halka - Pód-

górz, 107 pkt. - Św. Katarzyny - Toruń,
104 pkt. - Lutnia - Chojnice,'95 pkt. - Lut
nia - Grudziądz, 94 pkt. - Chrystusa Króla -

Toruń, 93 pkt. — Lutnia - Działdowo, 90 pkt.
Lutnia - Gdańsk, 90 pkt..— Lutnia - Toruń,
88 pkt. - Cecylia - Wąbrzeźno, 82 pkt. —

Cecylia - Brodnica, 81 pkt. — Cecylia -

Gdańsk-Wrzeszcz, 73 pkt. — Lutnia - Gdańsk
Sopoty, 72 pkt. — Lutnia - Nowe, 72 pkt. —

Chopin - Sugajno, 66 pkt. — Moniuszko -

Grudziądz, 66 pkt. - Moniuszko - Kowale
wo, 64 pkt. — Cecylia - Papowo Toruńskie,
62 pkt. — Harmonia - Świecie, 56 pkt.

Chóry z poza Pomorza:
Pobudka - Warszawa, 108 pkt. — Lutnia -

Włocawek (miesz.), 99 pkt. — Lutnia - Po
znań, 94 pkt. — Lutnia - Włocławek (męski),
90 punktów.

Przyznano nagrody rzeczowe

zespołom konkursowym.
1) pana wojewody pomorskie Wł. Racz-

kiewicza — obraz (akwarela Rupniewskie-
go) Kolo Śpiewu ,,Dzwon" w Toruniu;

2) komisarza rządu m. Gdyni, p. mgra
Fr. Sokoła — postument z lirą w burszty
n ie — Kolu Śpiew. ,,Cecylia" w Gdańsku;

3) Jana Kiepury - zbiór partytur na

chór męski — Kołu Śpiew. ,,Lutnia" w To
runiu;

4) Jana Kiepury — zbiór partytur na

chór mieszany — Koło Śpiew. ,,Halka" w

Podgórzu;
5) pana konsula Hokazowskiego — zegar

biurkowy — Kołu Śpiew. ,,Moniuszko1' w

Gdańsku;
6) starosty pow. p. mgra Bruniewskiego

—- zbiór partytur na chór mieszany — Kołu
Śpiew. ,,Św. Katarzyny" w Toruniu;

7) prezesa Izby Rolniczej p. Jana Doni-
mirskiego — zbiór partytur na chór męski
— Kołu Śpiew. ,,Echo" w Inowrocławiu;

8) kuratora Pom. Tow. Muzycznego, p.
sędziego Al. Hermana — partytury; podzie
lono między koła: ,,Echo' Grudziądz, ,,Lut
nia" Grudziądz, ,,Lutnia" Wąbrzeźno, ,,Chry-
stusa-Królą" Toruń;

9) Drukarni Spółdzielczej w Toruniu —

ozdobny album — Kołu Śpiew. ,,Lutnia"
Chojnice;

10) prezesa Pom. Zw. Śpiew. p. Józefa
Rątajskiego — plakieta w brązie (Marsz. J.
Piłsudskiego) — Wiejsk. Kołu Śpiew. ,,Cho
pin" w Sugajnie;

11) prezesa Pom. Zw. Śpiew. p. Józefa
Ratajskiego — partytury pieśni Galla —

Kołu Śpiew. ,,Cecylia" w Papowie Toruń
skim.

(Ad 10—11: nagrody przeznaczone spe
cjalnie dla chórów wiejskich).

Dla zespołów z poza pomorskiego
związku:
jako pierwszą nagrodę pana prezydenta m.

Torunia Leona Raszeji — księgę ,,Dzieje
Torunia" oraz medal pamiątkowy — Kolu

Śpiew. ,,Pobudka" z Warszawy.
W skład jury wchodzili pp:. prof. Stani

sław Kazuro — Warszawa, ks. kanonik Wa
cław Lewandowski — Pelplin, prof. Wła
dysław Raczkowski — Poznań, prof. Jerzy
Stefan — Toruń.

I Zawiadamiam uprzejmie P. T . Publiczność, że otworzyłem

KAWIARNIĘ I CUKIERNIĘ

POMORZAI%IKA
a 10090 Toruń, ul. Szeroka 20. Telefon Nr 1888.

Sokalgustownie odnowionyi urządzony zpełnym nowoczesnym komfortem.

i — s----------------------------------------------- -

I Polecam wyborowe ciastka własnego wypieku, wyśmienite lody i napoje orzeźwiające.

X Krajowe Zawody Balonów Wolnych
o puchar inu pik. Waukowscsa.

W dniu 30 bm. odbędą się w Toru
niu IX Krajowe Zawody Balonów Wol
nych o puchar im. płk. Wańkowicza.

Do chwili obecnej zgłoszone zostały
do zawodów następujące balony i za
łogi:

Aeroklub Pomorski — 1 balon

,,Lwów'* 750 m. sześć., załoga: p. Pie-

traszewski Witold i p. Twarkowski
Stanisław.

Wojskowy Klub Balonowy Legiono
wo 3 balony: a) ,,Hel'' 750 m sześć., za
łoga: por. Masłakowicz i por. Ptasiński,
b) ,,Katowice'* 1200 m sześć., załoga:
por. Kotowski i kpt. Stencel, c) ,,Ma
zowsze'* 900 m sześć., załoga: por. Si
dor i por. Wrzesień.

Wojskowy Klub Balonowy Toruń 3

balony: a) Gryf' 1200 m sześć., załoga:
kpt. D ratw a i kpt. Gałecki, b) ,,Łódź"

750 m sześć., załoga: por. Kasprzycki
i kpt. Paszkiewicz, c) ,,Pomorze'* 900
m sześć. — kpt. Menscb i por. Paszkie
wicz.

Klub Balonowy ,,Guma — Sanok'*
1 balon ,,Sanok", 1595,5 m sześć., zało
ga: por. Kobłewski i inż. Kubica.

Aeroklub Warszawski 1 balon ,,Syre
na" 1200 m sześć., załoga — inż. Janik
i redaktor Osiński.

Cywilne Koło Balonowe Legionowo
1 balon ,,Legionowo*' 1200 m sześć., za
łoga p. Imielski i p. Paczkowski.

Mościcki Klub Balonowy 1 balon

,,Mościce" 750 m sześć., załoga inż.
Szorc i p. Gofron.

W ramach zawodów balonowych od
będą się loty szybowcowe oraz Mały
Gordon Bennet, otwarta będzie również

wystawaL.O.P.P.

Itfcfcik harcerski*

Toruński Hufiec Harcerzy w służbie P. W.
Tegoroczne Zielone Święta harcer

stwo Torunia spędziło pod gołym nie
bem, na tle lesistych terenów zachod
niej części powiatu toruńskiego — na

szlakach Starego Torunia, Przysieku.,
Rozgart, Górska - Świerczyńska, Piw
nic, Barbarki i innych.

Przedmiotem tego dwudniowego wy
padu były ćwiczenia z zakresu p. w.

i typu harcerskiego.
Ćwiczenia nie odbyły się też bez gier

pod osłonę nocy, które były o tyle cie
kawe, że urozmaicała je wiosenna dość

i!złośliwa burza. Jako kwatery na resztę

nocy służyły przeważnie stodoły — nie
raz bez słomy. Każdy harcerz posiadał
pełny ekwipunek osobisty i sprzęt ku
chenny dla zastępu. Ogółem w rozgryw
kach wzięło udział 28 zastępów, rekru
tujących się z młodzieży gimnazjalnej,
szkół powszechnych i drużyn poza
szkolnych.

Mimo dużego wysiłku fizycznego ze

strony uczestników nie widać było
zmęczenia — harcerze wracali do gro
du Kopernika z radosnymi twarzami,
śpiewając swój ideowy hymn ,,W szyst
ko co nasze Polsce oddamy'*.

thMeń(iUi
TROPIKALNE
przewiewna wełna na

letnie ubrania i kostiumy.

czkam
9991 Bydgoszcz - Gdańska 20 a.

W jednym dniu 92 doniesienia...
Dnia 20 bm. zgłoszono w Toruniu i

pow. toruńskim 15 wypadków różnych
drobnych kradzieży oraz spisano 92 do
niesienia za przekroczenie przepisów dro
gowych i 5 doniesień za przekroczenie
przepisów policyjno-,administracyjnych.

Wyłowienie zwłok nieznanej
kobiety.

Dnia 20 bm., o godz. 9,45 w pobliżu
mostu Marsz. Piłsudskiego w Toruniu

wyłowiono z Wisły zwłoki nieznanej
kobiety, lat 40—45, które odstawiono do

kostnicy miejskiej. Ponieważ w mię
dzyczasie w Toruniu nie zaszedł żaden

nieszczęśliwy wypadek utonięcia ko
biety, przpuszczać należy, że nastąpiło
to w górnym biegu Wisły i prąd zniósł

zwłoki aż do Torunia. Przy zwłokach
nie znaleziono żadnych dokumentów,
wygląd zaś twarzy wskazywać może, iż

mogła to być żydówka.

Toruniacy do Lawina.
Jak już donosiliśmy, w dniu Bożego

Ciała, tj. 27 bm. Opieka Rodzicielska

Szkoły nr 5 w Toruniu organizuje do

Łowicza dwa pociągi popularne na

wielki doroczny odpust.

Program wycieczki do Łowicza przed
stawia się następująco:

1. Przyjazd o 9 rano — zakwaterowa
nie uczestników do Łowicza w Gimna
zjum Żeńskim.

2. Udział w nabożeństwie i procesji
- od 11-13.

3. Wspólny posiłek w Gimnazjum za

niewielką opłatą.
4. Zwiedzanie wystaw: ,,Zdobnictwo

Księżackie" i ,,Poznaj piękno Łowicza".
5. Zwiedzanie miasta i zabytków, ko

ściołów i muzeum.

6. Udział w festynie ludowym.
7. Oglądanie widowisk regionalnych'

(nadprogram).
8. Udział w wielkiej zabawie w parku

romantycznym z XVIII w. w Arka-dii.

Kierownctwo wycieczki zapewnia u-

czestnikom wygodę i urozmaicony pro
gram .

Zgłoszenia przyjmuje się do ponie
działku 22 bm włącznie w cukierni p.
Smolińiskego.

Karta uczestnictwa dla starszych —

8 zł, dla młodzieży — 6 zł.

Ze względu na wielką ilość zgłoszeń
lista uczestników zostanie w ponie
działek ostatecznie zamknięta.

Kronika policyjna.
Dnia 19 bm. zgłoszono w Toruniu oraz w

powiecie toruńskim 3 wypadki drobnych
kradzieży, oraz spisano 93 doniesienia za

przekroczenie przepisów drogowych, 2 do
niesienia za przekroczenia przepisów poli
cyjno-administracyjnych i 1 doniesienie za

pokąsanie przez psa przechodnia.

Jak swego czasu donosiliśmy, 'dyrektor
Komedii Francuskiej przeprowadzał ankie
tę wśród publiczności, której rozdawano
arkusiki z pytaniami. W jego ślady poszło
paru dyrektorów prowincjonalnych. Jedne
mu z tych dyrektorów, który prowadził
równocześnie operę, jeden z widzów odpo
wiedział na kwestionariusz następująco:

,,Proszę na przyszłość wzmocnić orkie
strę podczas przedstawień operowych, gdyż
ciągle jeszcze słychać niektórych śpiewa
ków, mimo wysiłków kapelmistrza" .
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Dobrysieruju ż niesieplon
Co zdziałała Chrześcijańska Liga Pracy

w ciąga 1 i półrocznego Istnienia?
W lokalach przy ul. Dworcowej 6, II ptr.

panuje ożywiony ruch. Przez cały dzień
coś się tam dzieje. To poszczególne osoby
przychodzą do biur spółdzielni ,,Kredyt",
to całe gromady śpieszą na zebrania i od
czyty. Skromne biura mieszczą w sobie
centralę Chrześcijańskiej Ligi Pracy, orga
nizacji młodej, lecz już w Bydgoszczy do
brze zapisanej trwałymi głoskami pożytecz
n ych dzieł.

Kiedy w dniu 5 września 1935 r. odby
wało się zebranie organizacyjne Ch. L. P.,
byli jeszcze pesymiści, którzy powątpiewali
w realizację zamierzeń organizatorów. Dzi
siaj trudno byłoby znaleźć malkontentów,
którzy nie odrzuciliby czarnych okularów
wobec niezbitej wymowy rzeczy dokona
nych.

Bo jakże: Ch. L. P . liczy już obecnie o-

koło 809 członków, a cyfra ta stale wzrasta.
Praca Ch. L. P. nie ogranicza się do zała
twiania korespondencji i ściągania składek
- Liga może się wykazać pracą twórczą w

wydziałach społecznym, propagandowym,
finansowym, w licznych sekcjach zawodo
wych, w spółdzięlni ,,Kredyt", w patrono
waniu wszelkiej zdrowej inicjatywie gospo
darczej, w służeniu członkom pomocą, po
radą i oświatą.

Pł'aca społeczna.
Działalność społeczna Ch. L'. P . jest

szczególnie intensywna. W ramach samej
organizacji odbywają się liczne zebrania
zarówno poszczególnych sekcyj zawodo
wych, jak i zarządu oraz wydziałów. Na
zebraniach referaty wygłaszali kolejno: pp.
red. Strąbski, mgr Leśny, mgr M. Szukal-
ski, dr Kuziel, red. Bigoński, mec. Syski,
red. Nowakowski i red. L. Teska. Zarząd
Ch. L. P. współpracował czynnie z lokal
nym komitetem Pomocy Bezrobotnym. M.
in. zaprojektował urządzenie fantowej lote
rii, która niestety dotąd nie doczekała się
realizacji, a na pewno przyniosłaby pokaź
ne dochody na rzecz pomocy bezrobotnym.
Sekretariat udzielał porad biednym człon
kom Ch. L. P., interweniował w sprawach
pracy itp.

Na zewnątrz Ch. Ł. P. występowała rów
nież często i z powodzeniem. Wspomnieć
choćby należy manifestacyjne zebranie pu
bliczną, w sali ,.1’od Lwem", Na zebraniu
tym referaty wygłosili pp. dr Typrowicz i
red. Strąbski.'U dział społeczeństwa był tak
liczny, że sala nie pomieściła zebranych.

Na rzecz Ch. L. P. odbyły się koncerty
orkiestry ,,Bis" i pianisty St. Niedzielskie
go-

W trosce o bezrobotną młodzież.
Szczególną opieką otaczała Ch. L. P .

bezrobotną młodzież.

(Wydział Społeczny uruchomił już w ub.
roku warsztaty pracy dla młodzieży poza
szkolnej. W warsztatach tych chłopcy i
dziewczęta mogły się nauczyć pożyteczne
go fachu, miast powiększać kadry uliczni
ków. W roku bieżącym warsztaty te prowa
dzone są w dalszym ciągu. Przy ul. Grodz
kiej 12 młodzież uczy się prac z drzewa
pod okiem fachowego instruktora, przy ul.
Nakielskiej 129 istnieje warsztat dla wyro
bu kajaków i sprzętu wodnego. O warszta
tach tych już pisaliśmy obszernie w osob
nym reportażu, stwierdzając, że tworzenie
i rozwój tego rodzajn placówek posiada do
n iosłe znaczenie dla przyszłości naszych
stosunków społecznych.

Spółdzielnia ,,Kredyt" .

Od pewnego czasu w licznych składach
bydgoskich pojawiły się tabliczki z napi
sem: ,,Przyjmujemy asygnaty Spółdzielni
,,Kredyt".

Otóż spółdzielnia ,,Kredyt" jest dziec
kiem Ch. L. P . Grono członków tej organi
zacji postanowiło utworzyć spółdzielnię
,,Kredyt", by przyjść z pomocą sferom pra
cowniczym przy zakupie towarów i kup
com przy sprzedaży ratalnej. Zarówno kry
zys gospodarczy, jak i kryzys moralny, po
łączony z zanikiem zaufania, snrawiał, że
kupcy zmuszeni byli sprzedawać towar ra
talnie, a nie rozporządzając odpowiednim
aparatem wywiado\Vczym i administracyj-
no-inkasowym, narażeni byli niejednokrot
nie na wielkie straty. Z drugiej strony pra
cownicy umysłowi i fizyczni, ze stałymi do
chodami, n ie posiadający zasobów pienięż
nych, narażeni byli na trudności przy za
kupie na kredyt wskutek braku stosunków
nieufności kupców itp.

Wszystkim tym niedogodnościom poło
żyła kres spółdzielnia ,,Kredyt". Wystarczy
wylegitymować się odpowiednio wypełnio
ną i zagwarantowaną deklaracją, by w

spółdzielni ,,Kredyt" otrzymać asygnatę na

żądaną sumę. Z tą asygnatą kupujący u-

daje się do wybranego składu — asygnaty
,,Kredyt" przyjmują liczne firmy z wszel
kich branż — i kupują jak za gotówkę. Ku
piec nie ma kłopotu z ściąganiem rat, gdyż
czyni to za niego spółdzielnia ,,Kredyt"
przez swych mężów zaufania, rozsianych
po większych biurach i przedsiębior
stwach.

Oczywiście ze spółdzielni może każdy o

trzymać asygnatę bezpośrednio (nie tylko
członek Ch. L. P.), skoro wylegitymuje się
i przedłoży wypełnioną deklarację:

Spółdzielnia ,,Kredyt" m ieści się w biu
rach Ch. L. P. przy ul. Dworcowej 6, II ptr.
Przewodniczącym rady nadzorczej jest p.
Wł. Małecki, sekretarzem p. mgr M. Szu-
kalski, na czele zarządu stoi p. Pankanin.

Na dowód, że spółdzielnia taka byla w

Bydgoszczy potrzebna — służyć mogą cyfry
W ciągu trzech kwartałów obrót spółdziel
ni wynosił 601.378,94 zł. Członków posiada
spółdzielnia 65 z 107 udziałami na łączną
kwotę 5.350 zł.

W roku bieżącym już obrót spółdzielni
wyniósł 135.746,54 zł. Do tego okresu wyda
no około 5.000 asygnat. Dalszy rozwój spół
dzielni jest niewątpliwy. Z biegiem czasu

coraz więcej urzędników i pracowników
przekona się o dogodności kupna na asy
gnaty ,,Kredyt", które wprowadzają unor
mowanie w dziedzinę sprzedaży ratalnej,
a w konsekwencji również — w gospodar
kę finansową klienta.

Ch.L .P. a wystawa,,MebeliWnętrze"
Omawiana już wielokrotnie na naszych ła

mach wystawa ,,Mebel i Wnętrze" została
zorganizowana pod protektoratem Ch. L. P.

Jest rzeczą powszechnie znaną, 'jak wielki ta

wystawa odniosła sukces. Współdziałanie
Ch. L. P . przyczyniło się w znacznej mie
rze do powodzenia śmiałej inicjatywy rze
miosła bydgoskiego. Poza tymi poczyna
niami działalność Ligi rozwijała się rów
nież na innych polach, choćby wymienić
obronę wierzycieli przez Wydział wierzy
cieli rolnych przy Ch. L. P.

Wewnętrzna organizacja Ch. L'. P. zy
skała w ostatnim okresie na dalszej spoi
stości i unormowaniu.

Przypomnieć należy, że na czele Ch. L.
P. stoi p dr Typrowicz, sekretarzem jest p.
mgr Szukalski, przewodniczącym wydzia
łu społecznego — p. red. Jan Teska, propa
gandowego — p. red. Lech Teska, finanso
wego — skarbnik p. Marszałek, a przewod
niczącym sądu polubownego jest p. mec.

Syski.
W

Półtora roku — to niewielki okres w

dziejach organizacji. A jednak w tak krót
kim okresie Chrzęść. Liga Pracy zdołała
wiele zdziałać, jak to wynika z przytoczo
nego, krótkiego zestawienia. Ta żywotność
Ch. L. P . jest najlepszym dowodem, że ifiea
tej organizacji trafia na odpowiedni grunt
społeczny. Niechaj siejba rozpoczęta na

tym gruncie przyniesie Polsce i społeczeń
stwu jak najpiękniejsze plony!

J. Kol.

Uląfroba jest filtrem dla krwi.
Zanieczyszczona krew może powodować szereg rozmaitych dolegliwości,
bóle artretyczne, wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w ustach,
brak apetytu, skłonność do tycia, plamy i wyrzuty na skórze.

Choroby zlej przemiany materii niszczą organizm i przyśpieszają starość.
Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest normowanie czynności wątroby
i nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że w chorobach na

tle złej przemiany materii, chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych,
8377* żółtaczce, artretyźmie ma zastosowanie ,,Cl!Olekina2a” H. Niemolewskfggs
Broszury bezpłatne wysyła laboratorium fizjologiczno-chemiczne C hoB ekin aż a

H. Niemojewskiego. Warszawa, Nowy Świat 5 oraz apteki i składy apteczne.

jak należy posługiwaćsie telefonem
Wyjaśnienie Zarządu Telefonów Bydg. P .A .S .T . w sprawie naszej notatki.
Od zarządu bydgoskiej P.A.S.T. otrzyma

liśmy następujące pismo:
,,W związku z artykułem zamieszczo

nym w ,,Dzienniku Bydgoskim" z dnia 8. V.
1937 r. Nr 101 pod tvt.: ,,Pasta — źle działa
i basta! Skargi bydgoszczan na telefony" -

przesyłamy następujące wyjaśnienie:
Od dnia 27 lipca 1935 r., tj, od chwili

przełączenia wszystkich abonentów do cen
trali automatycznej, wpłynęło około 40 za
żaleń abonentów na mylne połączenia. Ilość
zażaleń w porównaniu z ilością abonentów,
która, w ynosi przeciętnie 2.300 oraz w po
równaniu z czasem (blisko dwa lata) przez
jaki automatyczna centrala telefoniczna
istnieje, jest dowodem, że centrala ta fun
kcjonuje nienagannie. Wszystkie zażale
nia, jakie wpłynęły, zostały zbadane przez
Zarząd Telefonów Bydgoskich.. Wyniki ba
dań ustaliły, że zażalenia abonentów na

mylne połączenia byly jedynie w kilkuna
stu wypadkach uzasadnione. W tych jed
nak kilkunastu wypadkach błędy w połą
czeniach nie były spowodowane wadliwą
konstrukcją centrali, a jedynie chodziło
zawsze o uszkodzenia na sieci, których nie
da się uniknąć. W pozostałych około 30 wy
padkach, badania wykazały, że wina leży
po stronie abonentów, którzy nie umieli
prawidłowo dokonać połączenia. Nakrę
ciwszy daną cyfrę, nie pozwolili tarczy wró
cić swobodnym biegiem do początkowej po
zycji, lecz ręką kierowali także tarczą w

jej biegu, przyśpieszając tym samym bieg
tarczy, co w konsekwencji powoduje błędne
połączenie lub brak połączenia. Często spo
tykanym błędem jest nienakręcanie tarczy
do samego końca fdo języczka oporowego),
oraz rozpoczynanie nakręcania numeru

przed usłyszeniem sygnału zgłoszenia się
centrali, co powoduje nadanie części pier
wszej cyfry w próżnię.

Przypomnieć należy, że przed i po ot
warciu centrali automatycznej. Zarząd Te
lefonów Bydgoskich ogłaszał kilkakrotnie
— także na lamach ,,Dziennika Bydgoskie
go" — że w biurach Zarządu Telefonów da
je możność abonentom zaznajomienia się
z używaniem aparatów, a w szczególności z

prawidłowym łączeniem się — przez spe
cjalnych instruktorów. Na ogłoszenie to

spośród ówczesnych około 1.800 abonentów
zgłosiło się zaledwie około 180, korzystając
z możności zaznajomienia się z używaniem
tarczy aparatu. Poza tym na początku spi
su abonentów demonstracyjnie umieszczo
ny jest skrót przepisów nadawania nume
rów i we własnym interesie abonenci po
winni stosować się do tych przepisów, co,
niestety, nie zawsze ma miejsce i wiciu z a-

bonentów, względnie ich pracowników je
szcze do dnia dzisiejszego nie umie należy
cie posługiwać się tarczą aparatu dla uzy
skania właściwego połączenia. Powyższy
stan rzeczy stwierdzają nasi funkcjonariu
sze codziennie w 20—30 wypadkach. Ten
stan rzeczy wyjaśnia, że w danym wypad
ku nie można przypisać wadliwych połą
czeń ,,przestarzałej1 konstrukcji stacji auto
matycznej, tym bardziej, że nasza centrala
automatyczna jest ostatnim słowem tech
n iki telefonicznej. Sądzimy, że wystarcza
jącą w tym kierunku jest opinia o nowo
czesnej konstrukcji stacji telefonicznej, ja
ką na swoich łamach łaskawie pomieścił
,,Dziennik Bydgoski" w numerze 187 z dnia
15 sierpnia 1935 r. w reportażu pod tytułem
,,Robot telefoniczny przy pracy. Gigantycz
ny niewolnik współczesnego człowieka -

automatyczna stacja telefoniczna. Specjal
n y reportaż ,,Dziennika Bydgoskiego" z cen
trali automatycznej P.A.S.T. w Bydgosz
czy".

Powyższe jest niewątpliwie wyczerpują
cą odpowiedzią na pytanie zamieszczone
w cytowanym na wstępie artykule: ,,czy
błędy w połączeniach są spowodowane sta
rożytną strukturą bydgoskiej stacji auto
matycznej".

W tym stanie rzeczy skoro powyższe
wyjaśnia, że konstrukcja stacji automatycz
nej jest nowoczesna i funkcjonuje niena
gannie oraz, że zażalenia abonentów są tyl
ko w jednej trzeciej uzasadnione nie dają
cymi się uniknąć uszkodzeniami, a w

dwóch trzecich częściach nieuzasadnione,
gdyż błędne połączenie należy przypisać
n iewłaściwemu obchodzeniu się abonentów
z aparatem telefonicznym - odpowiedź na

drugie pytanie stawione w końcu cytowa
nego na U'stępie artykułu staje się zbędną.

W tym stanie rzeczy żartobliwe przy
puszczenie w omawianym artykule, że błę
dy w połączeniach należy przypisać spryt
nemu posunięciu handlowemu naszej insty
tucji — która rzekomo ,,chce jak najwięcej
pieniędzy wyciągnąć z kieszeni abonentów"
— pozostaje tylko żartem.

Z poważaniem
Zarząd Telefonów Bydgoskich

J. Bebenkowski.

Od redakcji. Musimy stwierdzić, że prze
konaliśmy się podczas zwiedzenia stacji
bydgoskiej, iż istotnie wielu telefonujących
nie umie posługiwać się aparatem. Dla
oszczędzenia niepotrzebnych wydatków w

związku z mylnymi połączeniami radzimy
wszystkim zastosować się do wskazówek
Zarządu Bydgoskich Telefonów.

Konserwy rybne zdobywają rynki
zagraniczne pFzez Targi Gdyńskie*
Jak wiadomo, polskie konserwy mięsne,

a zwłaszcza szynki, zdobyły sobie wstęp
nym bojem rynki zagraniczne, głównie a-

merykańskie. Obecnie — jak dochodzą wia
domości — coraz większym pokupem za
czynają cieszyć się polskie konserwy ryb
ne. Eksport konserw rybnych ma zwiększo
ne szanse powodzenia zwłaszcza do ośrod
ków Polonii zagranicznej, jak np. w Sta
nach Zjednoczonych. Ponieważ na tego
roczne Targi Gdyńskie od 20 czerwca do 4

lipca zjeżdża wycieczka kupiectwa polskie
go z Ameryki, poiskr przemysł rybny powi
nien wykorzystać tę 'okazję i sprezentować
swą wytwórczość, opartą na pracy polskie
go rybaka.

fflronifua.

Ś. P . ALFRED FOJUTH.

Znowu zabrała nieubłagana śmierć je
dnego z najlepszych przyjaciół młodzieży,
a szczególnie dziatwy niewidomej. Bowiem
dnia 20 bm. zmarł w kwiecie wieku, licząc
lat 34, nauczyciel ociemniałych ś. p. Alfred

Fojuth, pełniąc gorliwie do ostatniej chwili
swoje obowiązki.

Ś. p. Zmarły po zdaniu egzaminu dojrza
łości w roku 1922 pracował przez 2 lata
jako nauczyciel przy szkołach im. ks. Pira
mowicza i św. Jana, po czym powołano go
do tut. zakładu dla ociemniałych, gdzie
oprócz przedmiotów ogólnokształcących u-

dzięlał trudnych i wyczerpujących lekcyj
muzyki. .W roku 1.927 zdał. egzamin spe
cjalny przy" Państwowym Instytucie Peda
gogiki Specjalnej w Warszawie. Prow'a
dzona przez ś. p. Alfreda Fojutha orkiestra
znana była szerokim sferom miejscowego
społeczeństwa.

Nauczycielstwo straciło w ś. p. Zmarłym
wzorowego . współpracownika, szczerego
przyjaciela i kochanego kolegę.

Cześć Jego pamięci!

Zgon wdowy po wielkim dzfalacsu

narodowym.
Odeszła w zaświaty zacna polska matro-

na, śp. Ludwika Bizielowa, wdowa po zmar
łym przed czterema laty lekarzu, jednym z

największych działaczy narodowych za cza
sów zaborczych w Bydgoszczy, którego na
zwisko związane jest z oswobodzeniem na
szej ziemi z pod jarzma pruskiego. Zmarła
odznaczała się takim samym szlachetnym
i kryształowym charakterem jak jej mąż
i dlatego cieszyła się również ogólnym sza
cunkiem i poważaniem. Dla biednych zaw
sze m iała rękę otwartą i udzielała się bar
dzo w organizacjach charytatywnych, jak
również pracowała społecznie: w Czerwonym
Krzyżu, oraz w dawniejszej Czytelni dla
kobiet. Odeszła od nas gorąca patriotka,
wzorowa żona i matka.

Zgon śp. Ludwiki Bizielowej opłakują
trzy córki, z których jedna jest żoną inży
niera w Kielcach, druga profesorką w Gim
nazjum Żeńskim w Bydgoszczy, a trzecia
nauczycielką w s'zkole powszechnej.

Tak samo, jak pamięć po wielkim i tak
bardzo zasłużonym patriocie śp. dr. Bizielu
nie zaginie, również i świetlana postać
zmarłej jego małżonki pozostanie nam dro
gą. Niech odpoczywa w pokoju!

O--------
— Nowy rozkład jazdy autobusów firmy

Mikżoiajczak obowiązuje od dzisiaj na li
niach Bydgoszcz—Żnin—Gniezno i Byd
goszcz—Kcynia. Zwr'acamy uwagę na ogło
szenie.

— średnia Szkolą Zawodowa Żeńska w

Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5, tel. 15-90

przyjmuje zapisy uczenie na 1-roczny kurs
krawiecko-bieliźniarski oraz 1-roczny kurs

gospodarstwa domowego codziennie od go
dziny 11 do 13 oraz w środy i piątki od

godz. 17 -18 tylko do 20'czerwca br. (10034
— W ostatniej chwili przypominamy o

jutrzejszym wielkim zlocie Sokołów, który
odbędzie się na stadionie miejskim. W ra
mach zlotu odbędzie się mecz piłki nożnej
o mistrzostwo Pomorza między Gryfem,
mistrza Pomorza Toruń, a Goplanią z Ino-
wroclawj. Początek meczu piłki nożnej o

godz. 14-ej, popisów so kołów o godz. 16-ej.
Impreza zapowiada się świetnie i nie wąt
pimy, że cała Bydgoszcz podąży gremialnie
n a stadion.
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ZGdyniiWybrzeża
Gdynia, dnia 22 maja 1937 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Ryty, Heleny p.
Jutro: Jana Chrzciciela.
Wschócl słońca o godzinie 3.55.
Zachód słońca o godzinie 19.58.

Stan pogody.
Upały jak W lipcu.

W całym kraju utrzymywała się w dal
szym ciągu pogoda słoneczna i upalna o nie
co większym zachmurzeniu na Pomorzu
i w Wielkopolsce. Temperatura o godz. 14

wynosiła: 22 st. w Gdyni, 25 w Lwowie, 26
w Zakopanem, 27 w Kielcach, 28 w Wilnie,
Łodzi, Lublinie, Krakowie, Pińsku i Białym
stoku, 30 w Warszawie, Poznaniu, Byd
goszczy i Kaliszu, a 31 w Toruniu i Zbąszy
niu. - Dziś rano w Bydgoszczy nadal bar
dzo ciepło.

nNFAtUt7Min,..

Termometr wskazywał dziS rano w cleniu i

POGOTOWIA:

Lekarz dyżurny — teł. 12-40.

Miejskie Zakł, Elektryczne - teł. 29-67.

Telefon nr 14-60 posiada przedstawiciel
stwo ,,Dziennika Bydgoskiego" w Gdyni,
Skwer Kościuszki 24 (nad cukiernią Fan-
grata).

Miejska Zaw. Straż Pożarna tel. 17-08.

Gabinet komendanta i kancelaria tele
fon 20-22.

REPERTUAR KIN:

BAJKA. Polski film p. t. ,,Jadzia" z Ja
dwigą Smosarską. Nadprogram tygodniki.

LIDO. Cztery wielkie gwiazdy ekranu:
Loretta Young, Simona Simon, Janet Gay-
nor, Constance Bennet w czarującym filmie
,,Zakochane kobiety". Bogaty nadprogram.

MORSKIE OKO. Olśniewające arcydzieło
muzyczne z życia Jana Strausa pt. ,,Walc
nad Newą", w roli gł. Paul Hórbiger i Eliza
Iliiardelle oraz bogaty nadprogram.

POLONIA. Wielki egzotyczny film p. t.

,,Bengalski tygrys". W roli tytułowej słyn
ny tygrys szatan indożerca. - Uwaga: W
kinie ,,Polonia" letnie zniżki dla P. T. Pu
bliczności tylko na pierwsze seanse w dni
powszednie 50 gr.

X -

— Święto przysposobienia wojskowe
go. W dniach 29 i 30 maja odbędzie się
w Wejherowie wielkie święto sportowe
zorganizowane przez PW. W ramach

programu przewidziano — konkurencje
lekko atletyczne męskie i żeńskie, wie
lobój wojskowy, piłkę nożną, koszyków
kę i siatkówkę.

kupują
wszyscyObuwie

z Bydgoszczy, Poznania, Torunia |
i Gdańska zamieszkali W GDYNI tylko g.

w CENTRALI OBUWIA
ul.Świętojańska 62. Właściciel Kazimierz Gabrielewicz.

— Pożar w składzie dywanów p. Wojcie
chowskiego. W czwartek późnym wieczo
rem wybuchł w składzie p. Wojciechowskie
go przy ul. Świętojańskiej nr. 3 pożar. Pa
stwą pożaru stało się kilka dywanów i o-

gień na szczęście został w porę ugaszony
przez straż pożarną. Przyczyna pożaru jest
nieznana, gdyż w chwili powstania ognia w

składzie nikogo nie było. Dzięki energicz
nej akcji straży pożarnej ogień stłumiono,
w zarodku, co uchroniło p. Wojciechowskie
go od dużych strat ze względu na łatwopal
ne materiały znajdujące się w sklepie.

Z życia Cechu fryzjerskiego w Gdyni. Z

okazji poświęcenia sztandaru cechowego
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
zasłużonym członkom cechu. Dyplom człon
ka honorowego wręczono założycielowi ce
chu fryzjerskiego w Gdyni i pierwszemu
cechmistrzowi (starszemu Cechu) p. Janowi
Kminikowskiemu. Dyplomy zasługi otrzy
m ali współzałożyciele cechu i długoletni
członkowie jego zarządu pp. Franciszek
Małkowski, Maksymilian Blokus i Ludwik
Rataj czyk.

Echa podniosłej uroczystości wojskowej
wHelu.

Nie tak dawno odbyło się w Helu

uroczyste wręczenie trąbki sygnałowej
jednemu z oddziałów wojskowych. Sre
brną trąbkę ufundowało społeczeństwo
gdyńskie przy współudziale gdyńskie
go oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej
a symboliczny płomień artyleryjski
(rodzaj sztandaru) przytwierdzony do

trąbki jest darem Spółdzielni Spożyw
ców Maryndrki Wojennej w Gdyni. Akt

poświęcenia i wręczenia trąbki dowód
cy oddziału wojskowego poprzedziło
uroczyste nabożeństwo odprawione
przez starszego kapelana Mar. Woj. ks.

prob. Miegonia. w nabożeństwie wzięli
udział przedstawiciele władz wojsko
wych i cywilnych, Rodzina Wojskowa,
liczni przedstawiciele społeczeństwa
helskiego, korpus oficerski i podoficer
ski oraz wszyscy rekruci wspomniane
go oddziału, dla których uroczystość
m iała podwójne znaczenie z racji zło
żenia w dniu tym uroczystej przysięgi
wojskowej. Po nabożeństwie na stop
niach miejscowego kościoła parafialne
go ustaw iła się delegacja złożona z

przedstawicieli wyżej wspomnianych
organizacyj i po krótkim podniosłym
przemówieniu kmdr. Kosianowski wrę

czył trąbkę dowódcy oddziału wojska
cytując słowa wyryte na srebrnej trąb
ce stanowiąca sentencją tragicznie
zmarłego propagatora idei morskiej
gen. Orlicz Dreszera, które brzmi:

,,Silna wola narodu, zbrojne ramie na

morzu, zapewnia trwałe posiadanie
granicy z całym światem poprzez pol
skie brzegi Bałtyku". Z kolei dowódca
oddziału wojska w krótkich żołnier
skich słowach złożył ofiarodawcom po
dziękowanie za tak cenny symboliczny
dar społeczeństwa i organizacji spo
łecznych Gdyni. W dalszym ciągu uro
czystości odbyło się zaprzysiężenie re
krutów, po czym przedefilowały od
działy wojskowe przed Dowódcą Obro
ny Wybrzeża na głównej ulicy Gdyni.
Uroczystość zakończona została trady
cyjną lampką wina, którą podejmował
miłych gości dowódca i korpus oficer
ski. Przy tej okazji w serdecznych sło
wach przemówił Dowódca Obrony Wy
brzeża do zebranych wskazując na ser
deczną nić współpracy społeczeństwa
cywilnego z oddziałami wojska dla do
bra kraju i wzmocnienia obronności

granic Rzeczpospolitej.

Zawiadamiam uprzejmię P. T. Publiczność, że otworzyłem

KAWIARNIĘ I CUKIERNIĘ

POMOHZ/1/4/W/S
10090 Toruń, ul. Szeroka 20. Telefon Nr 1888.

Sokalgustownie odnowiony i urządzony z pełnym nowoczesnym komfortem.

Polecam wyborowe ciastka własnego wypieka, wyśmienite lody i napoje orzeźwiające.

Dwudziesfopięciolecie istnienia
S. A. ,,Gazolina'

Dnia 20 bm. święciła 25-lecie swego ist
nienia S. A. ,,Gazolina" we Lwowie. Pra
cownicy gdyńskiego Oddziału tego przedsię
biorstwa uczcili ten dzień obecnością na u-

roczystej Mszy św. w kościele Najśw. Pan
ny Marii, którą odprawił X. Kanonik Tu-

rzyński. — Wieczorem w lokalu biurowym
odbyło się zebranie pracowników.

W okresie ciężkiej watki, jaką obecnie
toczy państwo polskie o niezależność gospo
darczą,^ ten skromny jubileusz zasługuje na

podkreślenie, gdyż S. A. ,,Gazolina" w cią
gu swojej 25-letniej pionierskiej działalno
ści położyła wielkie zasługi przy rozwoju
polskiego przemysłu naftowego i gazowego.

S. A. ,,GazolinaH powstała w roku 1912
w Borysławiu. Celem przedsiębiorstwa by
ło opracowanie zagadnienia naówczas zu
pełnie nowego, a mianowicie zużytkowania
gazów ziemnych jako energii cieplnej oraz

możliwości produkowania z tychże gazów
gazoliny. W wyniku działalności w tym
kierunku powstają w Borysławiu pierwsze
gazociągi na gaz ziemny oraz w roku 1913
pierwsza w Europie fabryka gazoliny z ga
zu ziemnego. — Przełomowym okresem w

historii przedsiębiorstwa był okres 1919—

1924, kiedy to Spółka w poszukiwaniu no
wych terenów gazowych odkrywa i odwier
cą w Daszawie obok Stryja olbrzymie zło
ża gazu ziemnego, które stają się dziś jedną
z najważniejszych podstaw rozwoju pol
skiego przemysłu. W ślad za odwierceniem
zagłębia daszawskiego idzie budowa d a
lekosiężnych rurociągów gazowych, jak Da-
szawa — Stryj, Daszawa — Drohobycz oraz

wielki gazociąg Daszawa — Lwów o dłu
gości 82 km, pierwszy tego rodzaju w P ol
sce.

Ostatnio zbudowanym gazociągiem jest
gazociąg Daszawa — Chodorów o długości
31 km, zaopatrujący w opał gazowy cukro
wnie Chodorowskie. W ostatnich czasach
Spółka przystąpiła do opracowania metody
wyzyskiwania gazu ziemnego przy produk
cji żelaza. Rezultatem tyeh prac było zbu
dowanie w Chodorowicach obok Daszawy
huty żelaznej, opartej na gazie ziemnym,
produkhjącej gąbkę żelazną z rudy krajo
wej. Praca ta posiada narazie charakter
doświadczalny.

W r. 1936 produkcja gazu ziemnego za
głębia daszawskiego wyniosła 98.000.000 m3.
Niezależnie od rozwoju produkcji gazu
ziemnego w Daszawie szedł rozwój produk
cji gazoliny. W r. 1925 zbudowana zosta
ła w Borysławiu fabryka gazoliny, oparta

na metodzie, opracowanej przez ówczesne
go profesora politechniki lwowskiej, a obec
nie Prezydenta R. P., dra Ignacego Mościc
kiego. Produkcja gazoliny wynosi obecnie
około 400 cystern rocznie.

W Gdyni istnieje Oddział S. A. ,,Gazoli
ny" od r. 1922. W roku 1931 działalność
gdyńskiego Oddziału rozszerzyła się znacz
nie przez budowę i eksploatację Zakładu
Gazowego w Gdyni.

Na specjalną uwagę zasługuje struktura
wewnętrzna S. A. ,,Gazolina". Polega ona

na tym, że Zarząd Spółki pragnął widzieć
wśród swoich pracowników nie ludzi na
jemnej pracy, lecz udziałowców w kapitale
Spółki, zainteresowanych bezpośrednio w

rozwoju przedsiębiorstwa. W tym celu Za
rząd Spółki dąży do tego, by pracownikom
umożliwić nabywanie udziałów w przedsię
biorstwie. Jest to ważny moment społecz
ny i ńa uwagę zasługuje także dla tego, że
organizacja ta powstała w czasie gwałtow
nych przeobrażeń społecznych, poszła w

kierunku zupełnie odrębnym i swoistym i
jak dziś się okazuje, wytrzymała próbę ży
cia. - W chwili obecnej pracownicy Spół
ki w przedsiębiorstwie o kapitale 3.600.000,—
złotych mają 61%o głosów. — Organizato
rem i twórcą S. A. ,,Gazolina' jest obecny
prezes Zarządu inż. Marian Wieleżyński.

(10062

Przygotowania do święta Morza. Pod

przewodnictwem p. radnego B. Nowac
kiego obradowała komisja kwaterunko-

wo-informacyjna Święta Morza. Należy
się spodziewać przyjazdu do Gdyni na

dzień Święta Morza około 30 do 40 ty
sięcy osób. Część tych turystów przy
jedzie w pociągach popularnych, więk
szość jednak posiadać będzie indywidu
alne karty uczestnictwa. Zakwaterowa
nie przyjezdnych w Gdyni nie będzie
nastręczało większych trudności, o ile

społeczeństwo Gdyni będzie współdzia
łało w pracach komisji kwaterunko
wej. Największą pomocą ze strony spo
łeczeństwa będzie zgłaszanie wolnych
mieszkań, pokoi, oraz odpowiednich
pomieszczeń noclegowych w Biurze

Turystycznym Ligi Popierania Tury
styki przy ul. Starowiejskiej 54.

TROPIKALNE
przewiewna wełna na

letnie ubrania ikostiumy.

Imc%Mw.

Bydgoszcz - Gdańska 20 a.

H'e/lieroM'o.
— W sobotę, 22 bm. przybywają do

Wejherowa liczne pielgrzymki w związ
ku z tradycyjnym odpustem Trójcy
Świętej. Pielgrzymki przybędą z Redy,
Gdyni, Osksywia, Pucka, Helu, Swarze
wa, Starzyna, Strzelna itp.

Luzino*

— Z inicjatywy obwodu Morskiego
LOPP utworzono na gminę Luzino ko
ło LOPP. Do zarządu wybrano mjr.
Swoińskego, nauczyciela Sarpentynow-
skiego, oraz kierownika agencji poczto
wej Sokołowskiego.
Ku rtuząg*

— Nad Skćrzewem w pow. kartuskim

przeszła burza z piorunami. Między in
nymi uderzył piorun w tra'nsformator

elektryczny powodując silne rozładowa
nia elektryczności na linii. W jednym
domu wskutek takiego rozładowania

zabity został 11-letni chłopiec.

Demonstracja bezrobotnych
odbyła sie spokojnie.

Grupa bezrobotnych w liczbie około 100

ludzi, zebrana przed biurem pośrednictwa
pracy, postanowiła udać się w demonstra
cyjnym pochodzie przed komisariat rządu,
aby żądać pracy. Pochód bezrobotnych zo
stał zatrzymany na ulicy Morskiej przy
wylocie ul. Leśnej przez silny patrol policji.
Na wezwanie przodownika P. P. do rozej
ścia się, demonstranci w spokoju opuścili
szeregi i rozeszli się do domów. W piątek
bezrobotni wyłonili delegację pięcioosobo
wą, którą przyjął komisarz rządu, wysłu
chując postulatów bezrobotnych i zapewnia
jąc, że pamięta o nich i w miarę możności
będzie starał się pracę przydzielać.

Mąż zmarłej samobójczyni p. Rotblitt

aresztowany.
W ślad informacji o zamachu samobój

czym żony i córki kupca Rotblitta w Gdyni,
który skończył się tragiczną śmiercią p.
Rotblittowej i uratowaniem dziecka dowia
dujemy się, że inż. Rotblitt został na zarzą
dzenie władz aresztowany i przebywa dotąd
w areszcie.

Wczoraj w godzinach popołudniowych
odbył się pogrzeb ofiary samobójstwa przy
udziale licznych współwyznawców.

Rewizja policji obyczajowej w Gdyni
dała ciekawe rezultaty.

O obyczajności Gdyni pisano już tyle, że
trudno coś dodać. Szczególnie wyróżniają
się tu knajpki portowe z damską obsługą,
które stanowią plagę nawet centrum miasta.

Policja gdyńska nie jest w stanie zwal
czyć tej plagi, gdyż pozornie nie jest ona

sprzeczna z ustawami. Natomiast uwagę
policji zwróciły ostatnio hotele i pensjona
ty miejscowe, które zrewidowano w godzi
nach nocnych. Wyniki rewizji tej okazały
isę^ niespodziewane. W jednym z tzw. ho
teli stwierdzono, że portier wynajmował po
koje przygodnym parkom na parę godzin,
nie wnosząc tych ,,lokatorów" do ksiąg mel-

dunkowych, a zainkasowane pieniądze cho
wając po prostu do kieszeni. Niesumienne
go portiera oczywiście aresztowano.

Kto przyjechał w dniu 21 maja do Gdyni?
Hotel A. Słupski, ul. Pierackiego lla —

przyjechali: inż. Włodkowski z Warszawy,
Fredyk, kupiec z Gniezna. Hotel Staro-

gdyński,'ul. Starowiejska 31 - Weigt z Gru
dziądza, Witold Hryszkiewicz z Warszawy.
Hotel Centralny, ul. Starowiejska 1 — Sto-
low z Wiednia.
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Dobrysiewju ż niesieplon
Co zdziałała Chrześcijańska Liga Pracy

w ciągu 3 i półrocznego istnienia?
lokalach przy ul. Dworcowej 6, II ptr.

panuje ożywiony ruch. Przez caiy dzień
coś się tam dzieje. To poszczególne osoby
przychodzą do biur spółdzielni ,,Kredyt",
to całe gromady śpieszą na zebrania i od
czyty. Skromne biura mieszczą w sobie
centralę Chrześcijańskiej Ligi Pracy, orga
nizacji młodej, lecz już w Bydgoszczy do
brze zapisanej trwałymi głoskami pożytecz
nych dzieł.

Kiedy w dniu 5 września 1935 r. odby
wało się zebranie organizacyjne Ch. L. P.,
byli jeszcze pesymiści, którzy powątpiewali
w realizację zamierzeń organizatorów. Dzi
siaj trudno byłoby znaleźć malkontentów,
którzy nie odrzuciliby czarnych okularów
wobec niezbitej wymowy rzeczy dokona
nych.

Bo jakże: Ch. L. P . liczy już obecnie o-

koło 603 członków, a cyfra ta stale wzrasta.
Praca Ch. L. P. nie ogranicza się do zała
twiania korespondencji i ściągania składek
— Liga może się wykazać pracą twórczą w

wydziałach społecznym, propagandowym,
finansowym, w licznych sekcjach zawodo
wych, w spółdzielni ..Kredyt", w patrono
waniu wszelkiej zdrowej inicjatywie gosp o
darczej, w służeniu członkom pomocą, p o
radą i oświatą.

Praca społeczna.
Działalność społeczna Cti. L'. P. jest

szczególnie intensywna. W ramach samej
organizacji odbywają się liczne zebrania
zarówno poszczególnych sekcyj zawodo
wych, jak i zarządu oraz wydziałów. Na
zebraniach referaty wygłaszali koleino: pp.
red. Strąbski, mgr Leśny, mgr M. Szukal-
ski, dr Kuziel, red. Bigoński, mec. Syski,
red. Nowakowski i red. L. Teska. Zarząd
Ch. L. P. współpracował czynnie z lokal
n ym komitetem Pomocy Bezrobotnym. M.
in. zaprojektował urządzenie fantowej lote
rii, która niestety dotąd nie doczekała się
realizacji, a na pewno przyniosłaby pokaź
ne dochody na rzecz pomocy bezrobotnym.
Sekretariat udzielał porad biednym człon
kom Ch. L. P., interweniował w sprawach
pracy itp.

Na zewnątrz Ch. Ł. P. występowała rów
nież często i z powodzeniem. Wspomnieć
choćby należy manifestacyjne zebranie pu
bliczne w sali ,,Pód Lwem". Na zebraniu
tym referaty wygłosili pp. dr Typrowicz i
red. Strąbski. Udział społeczeństwa był tak
liczny, że sala nie pomieściła zebranych.

Na rzecz Ch. L. P. odbyły się koncerty
'orkiestry ,,Bis" i pianisty St. Niedzielskie
go.

W trosce o bezrobotny młodzież.
Szczególną opieką otaczała Ch. L. P .

bezrobotną młodzież.

Wydział Społeczny uruchomił już w ub.
roku warsztaty pracy dla młodzieży poza
szkolnej. W warsztatach tych chłopcy i
dziewczęta mogły się nauczyć pożyteczne
go fachu, miast powiększać kadry uliczni
ków. W roku bieżącym warsztaty te prowa
dzone są w dalszym ciągu. Przy ul. Grodz
kiej 12 młodzież uczy się prac z drzewa
pod okiem fachowego instruktora, przy ul.
Nakielskiej 129 istnieje warsztat dla wyro
bu kajaków i sprzętu wodnego. O warszta
tach tych już pisaliśmy obszernie w osob
nym reportażu, stwierdzając, że tworzenie
i rozwój tego rodzaju placówek posiada do
niosłe znaczenie dla przyszłości naszych
stosunków społecznych.

Spółdzielnia ,,Kredyt" .

Od pewnego czasu w licznych składach
bydgoskich pojawiły się tabliczki z napi
sem: ,przyjmujemy asygnaty Spółdzielni
,,Kredyt".

Otóż spółdzielnia ,,Kredyt" jest dziec
kiem Ch. L. P. Grono członków tej organi
zacji postanowiło utworzyć spółdzielnię

Kredyt", by przyjść z pomocą sferom pra
cowniczym przy zakupie towarów i kup
com przy sprzedaży ratalnej. Zarówno kry
zys gospodarczy, jak i kryzys moralny, po
łączony z zanikiem zaufania, snrawiał, że
kupcy zmuszeni byli sprzedawać towar ra
talnie, a nie rozporządzając odpowiednim
aparatem wywiadowczym i administracyj-
no-inkasowym, narażeni byli niejednokrot
nie na wielkie straty. Z drugiej strony pra
cownicy umysłowi i fizyczni, ze stałymi do
chodami, n ie posiadający zasobów pienięż
nych, narażeni byli na trudności przy za
kupie na kredyt wskutek braku stosunków
nieufności kupców itp.

Wszystkim tym niedogodnościom poło
żyła kres spółdzielnia ,,Kredyt". Wystarczy
wylegitymować się odpowiednio wypełnio
ną i zagwarantowaną deklaracją, by w

spółdzielni ,,Kredyt" otrzymać asygnatę na

żądaną sumę. Z 'tą asygnatą kupujący u-

daje się do wybranego składu — asygnaty
..Kredyt" przyjmują liczne firmy z wszel
kich branż - i kupują jak za gotówkę. Ku
piec nie ma kłopotu z ściąganiem rat, gdyż
czyni to za niego spółdzielnia ,,Kredyt"
przez swych mężów zaufania, rozsianych
po większych biurach i przedsiębior
stwach.

Oczywiście ze spółdzielni może każdy o

trzymać asygnatę bezpośrednio (nie tylko
"

członek Ch. L. P.), skoro wylegitymuje się
i przedłoży wypełnioną deklarację.

Spółdzielnia ,,Kredyt" mieści się w biu
rach Ch. L. P . przy ul. Dworcowej 6, II ptr.
Przewodniczącym rady nadzorczej jest p.
Wł. Małecki, sekretarzem p. mgr M. Szu-
kalski, n a czele zarządu stoi p. Pankanin.

Na dowód, że spółdzielnia taka była w

Bydgoszczy potrzebna-służyć mogą cyfry
W ciągu trzech kwartałów obrót spółdziel
ni wy nosił 601.378,94 zl. Członków posiada
spółdzielnia 65 z 107 udziałami na łączną
kwotę 5.350 zł.

W roku bieżącym już obrót spółdzielni
wyniósł 135.746,54 zł. Do tego okresu wyda
no około 5.000 asygnat. Dalszy rozwój spół
dzielni jest niewątpliwy. Z biegiem czasu

coraz więcej urzędników i pracowników
przekona się o dogodności kupna na asy
gnaty ,,Kredyt", które wprowadzają unor
mowanie w dziedzinę sprzedaży ratalnej,
a w konsekwencji również - w gospodar
kę finansową klienta.

Ch.L .P . a wystawa,,MebeliWnętrze"
Omawiana już wielokrotnie na naszych ła

mach wystawa ,,Mebel i Wnętrze" została
zorganizowana pod protektoratem Ch. L. P.

Jest rzeczą powszechnie znaną, jak wielki ta

wystawa odniosła sukces. Współdziałanie
Ch. L. P. przyczyniło się w znacznej mie
rze do powodzenia śmiałej inicjatywy rze
miosła bydgoskiego. Poza tymi poczyna
niami działalność Ligi rozwijała się rów
nież na ińnych polach, choćby wymienić
obronę wierzycieli przez Wydział wierzy
cieli rolnych przy Ch. L. P.

Wewnętrzna organizacja Ch. L. P . zy
skała w ostatnim okresie na dalszej spoi
stości i unormowaniu.

Przypomnieć należy, że na czele Ch. L.
P. stoi p dr Typrowicz, sekretarzem jest p.
mgr Szukalski, przewodniczącym wydzia
łu społecznego — p. red. Jan Teska, propa
gandowego — p. red. Lech Teska, finanso
wego - skarbnik p. Marszałek, a przewod
niczącym sądu polubownego jest p. mec.

Syski.

Półtora roku — to niewielki okres w

dziejach organizacji. A jednak w tak krót
kim okresie Chrzęść. Liga Pracy, zdołała
wiele zdziałać, jak to wynika z przytoczo
nego, krótkiego zestawienia. Ta żywotność
Ch. L. P . jest najlepszym dowodem, że i(ea
tej organizacji trafia na odpowiedni grunt
społeczny. Niechaj siejba rozpoczęta na

tym gruncie przyniesie Polsce i społeczeń
stwu jak najpiękniejsze plony!

J. Kol.

Wątroba jest Nitrem dla krwi.
Zanieczyszczona krew może powodować szereg rozmaitych dolegliwości,
bóle artretyczne, wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak w ustach,
brak apetytu, skłonność do tycia, plamy i wyrzuty na skórze.

Choroby złej przemiany materii niszczą organizm i przyśpieszają starość.
Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest normowanie czynności wątroby
i nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że w chorobach na

tle złej przemiany materii, chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych,
8377) żółtaczce,artretyźmie ma zastosowanie ltCho!ekinaza*IH.llśeniOjeafSkśego
Broszury bezpłatne wysyła laboratorium fizjologicznb-chemiczne C h olekin a s a

H. Niemojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz apteki i składy apteczne.

Uaknależy posługiwać telefonem
Wyjaśnienie Zarządu Telefonów Bydg. P .A .S .T . w sprawie naszej notatki.
Od zarządu bydgoskiej P.A.S.T. otrzyma-,

liśmy następujące pismo:
,,W związku z artykułem zamieszczo-.

nym w .,Dzienniku Bydgoskim" z dnia 8. V.
1937 r. Nr 101 pod tyt.: ,,Pasta - źle działa
i basta! Skargi bydgoszczan na telefony" —

przesyłamy następujące wyjaśnienie:
Od dnia 27 lipca 1935 r., tj. od chwili

przełączenia wszystkich abonentów do cen
trali ailtorńatycznej, wpłynęło około 40 za
żaleń abonentów na mylne połączenia. Ilość
zażaleń w porównaniu z ilością abonentów,
która wynosi przeciętnie 2,300 oraz w po
równaniu z czasem (blisko dwa lata) przez
jaki automatyczna centrala telefoniczna
istnieje, jest dowodem, że centrala ta fun
kcjonuje nienagannie. Wszystkie zażale
nia, jakie wpłynęły, zostały zbadane przez
Zarząd Telefonów Bydgoskich. Wyniki ba
dań ustaliły, że zażalenia abonentów na

mylne połączenia były jedynie w kilkuna
stu wypadkach uzasadnione. W tych jed
nak kilkunastu wypadkach błędy w połą
czeniach nie były spowodowane wadliwą
konstrukcją centrali, a jedynie chodziło
zawsze o uszkodzenia na sieci, których nie
da się uniknąć. W pozostałych około 30 wy
padkach, badania wykazały, że wina leży
po stronie abonentów, którzy nie umieli
prawidłowo dokonać połączenia. Nakrę
ciwszy daną cyfrę, nie pozwolili tarczy wró
cić swobodnym biegiem do początkowej po
zycji, lecz ręką kierowali także tarczą w

jej biegu, przyśpieszając tym samym bieg
tarczy, co w konsekwencji powoduje błędne
połączenie lub brak połączenia. Często spo
tykanym błędem jest nisnakręcanie tarczy
do samego końca (do języczka oporowego),
oraz rozpoczynanie nakręcania numeru

przed usłyszeniem sygnału zgłoszenia się
centrali, co powoduje nadanie części pier
wszej cyfry w próżnię.

Przypomnieć należy, że przed i po ot
warciu centrali automatycznej Zarząd Te
lefonów Bydgoskich ogłaszał kilkakrotnie
— także na łamach ..Dziennika Bydgoskie
go" - że w biurach Zarządu Telefonów da
je możność abonentom zaznajomienia się
z używaniem aparatów, a w szczególności z

prawidłowym łączeniem się — przez spe
cjalnych instruktorów. Na ogłoszenie to

spośród ówczesnych około 1.600 abonentów
zgłosiło się zaledwie około 180, korzystając
z możności zaznajomienia się z używaniem
tarczy aparatu. Poza tym na początku spi
su abonentów demonstracyjnie umieszczo
n y jest skrót przepisów nadawjmia nume
rów i we własnym interesie abonenci po
winni stosować się do tych przepisów, co,
niestety, nie zawsze ma miejsce i wicia z a-

Ibonentów, względnie ich pracowników je
szcze do dnia dzisiejszego nie umie należy
cie posługiwać się tarczą aparatu dla uzy'
Skania właściwego połączenia. Powyższy
stan rzeczy stwierdzają nasi funkcjonariu
sze codziennie w 20—30 wypadkach. Ten
stan rzeczy wyjaśnia, że w danym wypad
ku nie można przypisać wadliwych połą
czeń ,,przestarzałej1 konstrukcji stacji auto
matycznej, tym bardziej, że nasza centrala

automatyczna jest ostatnim słowem tech
niki telefonicznej. Sądzimy, że wystarcza
jącą w tym kierunku jest opinia o nowo
czesnej konstrukcji stacji telefonicznej, ja
ką na swoich łamach łaskawie pomieścił
,,Dziennik Bydgoski" w numerze 187 z dnia
15 sierpnia 1935 r. w reportażu pod tytułem
..Robot telefoniczny przy pracy. Gigantycz
ny niewolnik współczesnego człowieka —

automatyczna stacja telefoniczna. Specjal
ny reportaż ,,Dziennika Bydgoskiego" z cen
trali automatycznej P.A.S.T. w Bydgosz
czy".

Powyższe jest niewątpliwie wyczerpują
cą odpowiedzią na pytanie zamieszczone
w cytowanym na wstępie artykule: ,,czy
błędy w połączeniach są spowodowane sta
rożytną strukturą bydgoskiej stacji auto
matycznej".

W tym stanie rzeczy skoro powyższe
wyjaśnia, że konstrukcja stacji automatycz
nej jest nowoczesna i funkcjonuje niena
gannie oraz, żc zażalenia abonentów są tyl
ko w jednej trzeciej uzasadnione nie dają
cymi się uniknąć uszkodzeniami, a w

dwóch trzecich częściach nieuzasadnione,
gdyż błędne połączenie należy przypisać
niewłaściwemu obchodzeniu się abonentów
z aparatem telefonicznym — odpowiedź na

drugie pytanie stawione w końcu cytowa
nego na wstępie artykułu staje się zbędną.

W tym stanie rzeczy żartobliwe przy
puszczenie w omawianym artykule, że błę
dy w połączeniach należy przypisać spryt
nemu posunięciu handlowemu naszej insty
tucji — która rzekomo ,,chce jak najwięcej
pieniędzy wyciągnąć z kieszeni abonentów"
— pozostaje tylko żartem.

Z poważaniem
Zarząd Telefonów Bydgoskich

J. Bebenkowski.

Od redakcji. Musimy stwierdzić, że prze
konaliśmy się podczas zwiedzenia stacji
bydgoskiej, iż istotnie wielu telefonujących
nie umie posługiwać się aparatem. Dla
oszczędzenia niepotrzebnych wydatków w

związku z m ylnymi połączeniami radzimy
wszystkim zastosować się do wskazówek

, Zarządu Bydgoskich Telefonów.

Konserwy rybne zdobywają rynki
zagraniczne przez Targi Gdyńskie.
Jak wiadomo, polskie konserwy mięsne,

a zwłaszcza szynki, zdobyły sobie wstęp
nym bojem rynki zagraniczne, głównie a-

merykańskie. Obecnie — jak dochodzą wia
domości — coraz większym pokupem za
czynają cieszyć się polskie konserwy ryb
ne. Eksport konserw rybnych ma zwiększo
ne szanse powodzenia zwłaszcza do ośrod
ków Polonii zagranicznej, jak np. w Sta
n ach Zjednoczonych. Ponieważ na tego
roczne Targi Gdyńskie od 20 czerwca do 4

lipca zjeżdża wycieczka kupiectwa polskie
go z Ameryki, polski przemysł rybny powi
nien wykorzystać tę okazję i sprezentować
swą wytwórczość, opartą na pracy polskie
go rybaka.

ffiromifoa %mtmfomsa.

Ś. P . ALFRED FOJUTH.

Znowu zabrała nieubłagana śmierć je
dnego z najlepszych przyjaciół młodzieży,
a szczególnie dziatwy niewidomej. Bowiem
dnia 20 bm. zmarł w kwiecie wieku, licząc
lat 34, nauczyciel ociemniałych ś. p. Alfred

Fojuth, pełniąc gorliwie do ostatniej chwili
swoje obowiązki.

Ś. p. Zmarły po zdaniu egzaminu dojrza
łości w roku 1922 pracował przez 2 lata
jako nauczyciel przy szkołach im. ks. Pira
mowicza i św. Jana, po czym powołano go
do tut. zakładu dla ociemniałych, gdzie
oprócz przedmiotów ogólnokształcących u-

dżielał trudnych i wyczerpujących lekcyj
muzyki. W roku 1927 zdał 'egzamin Spe
cja-lny-przy Państwowym Instytucie Peda
gogiki Specjalnej w Warszawie. Prowa
dzona przez ś. p. Alfreda Fojutha orkiestra
znana była szerokim sferom miejscowego
społeczeństwa.

Nauczycielstwo straciło w ś. p. Zmarłym
wzorowego współpracownika, szczerego
przyjaciela i kochanego kolegę.

Cześć Jego pam ięci!

Zgon wdompo wielkim działaczu

narodowym.
Odeszła w zaświaty zacna polska matro-

na, śp. Ludwika Bizielowa, wdowa po zmar
łym przed czterema laty lekarzu, jednym z

największych działaczy narodowych za cza
sów zaborczych w Bydgoszczy, którego na
zwisko związane jest z oswobodzeniem na
szej ziemi z pod jarzma pruskiego. Zmarła
odznaczała się takim sainym szlachetnym
i kryształowym charakterem jak jej mąż
i dlatego cieszyła się również ogólnym sza
cunkiem i poważaniem. Dla biednych zaw
sze miała rękę otwartą i udzielała się bar
dzo w organizacjach charytatywnych, jak
również pracowała społecznie 'w Czerwonym
Krzyżu, oraz w dawniejszej Czytelni dla
kobiet. Odeszła od nas gorąca patriotka,
wzorowa żona i matka.

Zgon śp. Ludwiki Bizielowej opłakują
trzy córki, z których jedna jest żoną inży
niera w Kielcach, druga profesorką w Gim
nazjum Żeńskim w Bydgoszczy, a trzecia
nauczycielką w szkole powszechnej.

Tak samo, jak pamięć po wielkim i tak
bardzo zasłużonym patriocie śp. dr. Bizielu
nie zaginie, również i świetlana postać
zmarłej jego małżonki pozostanie nam dro
gą. Niech odpoczywa w pokoju!

O--------
— Nowy rozkład jazdy autobusów firmy

Mikżołajczak obowiązuje od dzisiaj na li
niach Bydgoszcz-Żnin—Gniezno i Byd
goszcz—Kcynia. Zwracamy uwagę na ogło
szenie.

— Średnia Szkoła Zawodowa Żeńska w

Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5, tel. 15-90

przyjmuje zapisy uczenie na 1-roczny kurs
krawiecko-bieliiniarski oraz 1-roczny kurs
gospodarstwa domowego codziennie od go
dziny 11 do 13 oraz w środy i piątki od
godz. 17—18 tylko do 20 czerwca br. (10034

— W ostatniej chwili przypominamy o

jutrzejszym wielkim zlocie Sokołów, który
odbędzie się na stadionie miejskim. W ra
mach zlotu odbędzie się mecz pitki nożnej
o mistrzostwo Pomorza między Gryfem,
mistrza Pomorza Toruń, a Goplanią z Ino-
wrocławi. Początek meczu piłki nożnej o

godz. 14-ej, popisów sok ołów o godz. 16-cj.
Impreza zapowiada się świetnie i nie wąt
pimy, że cała Bydgoszcz podąży gremialnie
n a stadion.
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Piętnasta strona.

Za przezorna przezorność nie zwykła być
cnotą. Łacno by w złośliwości nieprzystoj
nej z niewytwornym tchórzostwem w rów
nej mierze postawić ją można. Bo rzecz

cała - sprawiedliwie referując — m iała się
tak: prześwietne grodu naszego władze o

siłę atrakcyjną jako też hart fizyczny szcze
rze zatroskane, wychynęły z projektem
śmiałym a ponętnym wielce...

Chodzi tu — jak się ,,kużden jeden** do
m yśla szczwanei - o tratwy, którymi co od
ważniejsze PT. Obywatelstwo z Koronowa
do Smukały Dolnej spuszczać się miało.

Sama tratwa ,,jako taka** — naukowo
rzecz rozpatrując — to ,,statek płaski z uło
żonych obok siebie i powiązanych pni
drzewnych" (wedł. Encykl. Trzaski, Everta
i Michalskiego — str. 568).

Ten ci to przyrząd wielką i niedocenianą
zarazem odgrywa rolę: wartościuje ludzi,
mierząc ich odwagę.

Powiedz mi: czym pływasz po Brdzie, a

powiem ci — czyś odważny. Za pomocą te
go ,,audacjometru (odwagomierza) wyk ry
liśmy w stupiędziesięcio niemal tysięcznej
Bydgoszczy trzydziestu obywateli odważ
nych. Reszta — grzeszy przezornością.

Ale nie taka tratwa straszna, jak ją ma
lują. Trzydziestu walecznych pasażerów, w

których ozwał się duch Wizimierza-żeglarza,
Jana z Kolna, Kolumba, Vasco da Gamy,
Magellana i krwawych ,,frajbajterów*' miast
,,pni drzewnych powiązanych" ujrzało przy
tulne, familijne, jak siostry sjamskie zro
śnięte — dwie łódeczki (zdrobnię pieszczot
liwe, a nie — broń Boże — celowe podrywa
nie autorytetu magistratowych arek).

Tajona niepewność z niejednego spadła
serca: A... a... a... — N ie będzie ,,przygód na

mokro"!... Wodne wehikuły obdarzone ro
mantyczną nazwą ,,tratew" są mieszaniną
pontonu saperskiego, kosza wiklinowego, w

którym spławiono małego Mojżesza w Egip
cie, arki Noego (aktualizując: Rzeźniackie-
go), fenickiego statku wojennego i wenec
kiej gondoli. Całość apetyczna, budząca
różowe m yśli przypomina PKO jako, że tu i
tam: ,,pewność, gwarancja, zaufanie**!

Usiadłszy na tym co było ,,do usiądzenia",
wręczywszy kilka oboli (Choć boli) naszemu

Charonowi — przylepiwszy tęsknołzawe
spojrzenie do Kantakowej cegielni — spły
wamy z prądem w dal...

Dziwna duma pęta się po człowieczych
wnętrzach:

Odkrywamy Brdę!...
Ale to nie wszystko: jesteśmy obiektami

inturystycznego eksperymentu! My — pier
wsi nieustraszeni! Uda się — to dobrze —

cześć nam i chwała! ,,Nawali'* kochany ko
rab — też dobrze. Słodko i zaszczytnie jest
umrzeć dla rodzinnego gniazda! Pokolenia,
które przyjdą, rzucą wianuszki na fale Brdy,
wspomną o pierwszych męczennikach idei
,,uwodnienia** m ia sta i krzepić się będą ci
chym naszym bohaterstwem. Na jednym
z porohów Brdy złowrogiej stanie pomnik;
przyszła flotyla (chyba będzie trzydzieści
tratew) — przybierze na wieczną rzeczy pa
miątkę imię każdego spławionego śmiałka...
Ho, to ci będzie pośmiertna przyjemność —

żyć, nie umierać!...

Myśl o wieczności trapić poczyna tym
silniej, im bliżej do wiszącego mostu. Jak
wszem wobec wiadomo — tuż pod Korono-
wem śmiałek jakiś hardy most kolejowy po
przez Brdę pobudował. Ciarki latają po
grzbiecie, gdy na to spojrzeć. Wychudzone
żeberka, nóżki jeszcze chudsze, rachityczne,
zardzewiałe. Tyle, że to wisi - (co ma wi
sieć, nie utonie). Spójrz na mnie, ale ,,nolli
me tangere!", bo siupnę w ,,odmęty**... A
jak to z dołu niebotycznie wygląda! Całe
szczęście, że nie ma człek nad głową powia
towej ,,Luxtorpedy", bo wtedy o nieszczę
ście nie trudno. Uff!... filigranowy niebo-

tyk — zanami!
A teraz nowa emocja: ,,kamień na ka

mieniu, za kamieniem kamień, a za tym ka
mieniem jeszcze jeden kamień!..."

Ale gondolier czuwa... Czuwa po mi
strzowsku, bo został mu ,,honoris causa" —

m istrz Rupniewski...
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem...

nie lgnie do niego fala, ani on do fali... a w

tym —j ak bańka prysnął o szmat głazu...
(nie dziwota — na głazie siedziała syrena
z Tryszczyna (śpiewnie nos w kropkowa
ną wycierając chusteczkę).

Mistrz zajęczał: Pędzla, pędzla dajcie mi

rodacy!
Tryszczyńska Lorelei, niedbała o n ie

śmiertelność Gioconidy, wypięła nonsza
lancko wyłupiaste łopatki, czym ostry wió
rek wbiła w serce malarza...

Po tej lekkiej awarii (magistrat nie wi
nien) mistrz rozżalon na wszelaką płeć od
mienną, kontemplacji mijanych krajobra
zów się oddał, od czasu do czasu szlachetne
powołanie malarskie dla flakonika koniaku
zdradzając. By jednak zapobiec buntom za
łogi czasem i wiosłem machnął na świa
dectwo wielostronności cennych zaintereso
wań.

Umieli to ocenić ludzie nie malujący,
nie pijący i nie wiosłujący, bo gdzieś za

czwartym porohem pieśń na cześć mistrza
wznieśli:

,,Płyń barko moja, pogoda sprzyja,
bo mistrz Rupniewski wiosłem wywija...**

Woda popluskuje jak niemowlę w ko
łysce, ptaszki szwargocą na drzewkach po
esperancku, słoneczko spoziera półgębkiem
i podśmiechuje sobie z pode łba.

O — hej! — Wiosenna rozkoszy życia!
Gdzie wciągnąć nosem — ozon! Pogoda

działa jak gaz rozweselający! Gdzieś w

trzewiach lasu zaczyna się jąkać kukułka!
Na pokładzie mig — pele-mele:

— Mamusiu, czy to kukułka?
— Nie, Jureczku, to ten pan ma czkaw

kę!...
Jakaś dama wzdycha jak konwalia:
— Kukułeczko/ powiedz: ile mam też

latek?...
Mąż odcina jak oset:
— A bo to kukułka myślisz do pięćdzie

sięciu aż umie liczyć?...
Ponad to — jako że się zwykło — towa

rzystwo pretensjonalnie chwyta się za go
tówkę:

,,Kukułeczko, pomnóż grosze,
kukułeczko, bardzo proszę!...**

Przy tej sposobności mężowie-pantoflarze
od żon, a krzywdzone dziatki od nieszczo-
drych rodziców wyłudzają pieniądze ,,na
potrzymanie", żeby się miało — kukułeczko
— co pomnożyć... V

Dolce far nieniemmm
Pan mecenasunio, prezesunio, dyrektor

em, redaktorcio, posłunio, mistrzunio, rad-
cunio, doktorcio, profesorcio et consortes

zaczynają śpiewać...
Panie mecenasiny, prezesiny, dyrekto-

jajuchna na mięciuchno, wątrobianeczki,
torciczki, ,,eierkoniaczki" i chlebusiek, chle-
busiek, chlebusiek...

Zaczyna się rzeź zajadła, orgia podnie
bienia, krwawe zęboczyny, żołądkowe ,,n ie
szpory sycylijskie", ,,łaźnia sztokholmska",
,,noc bartłomiejowa"...

Głodzisz się na lądzie, objadaj się na wo
dzie !

Jedzmy, bo nie wiemy, czy świat potrwa
dwa tygodnie!...

Primum edere... Primum edere.- Nie-

jeszcze odczuwa się dotkliwy brak samolo
tów, dlatego też nieodzowną jest ofiarność
narodu na maszyny szkolne.

Kobiety wielkopolskie, zorganizowane w

Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazo
wej, zwracają się na tej drodze do wszyst
kich kobiet naszego województwa, aby
wspólną, choćby najskromniejszą ofiarą
złożoną przez każdą z nas bez wyjątku,
zdobyć fundusz na zakup samolotu, który
będzie przeznaczony do szkolenia pilotażu
Wielkopolan.

Pieniądze należy składać na listy skład
kowe, z których utworzona będzie wielka
księga ofiarności Wielkopolanek na cele O'
brony powietrznej kraju. Księga' ta po jej
zamknięciu zostanie oddana do Muzeum
Narodowego, by tam była rzeczywistym
dowodem patriotycznej troski tutejszych
kobiet, o obronę Ojczyzny i przykładem o-f
fiarności dla przyszłych pokoleń.

Wzywamy więc wszystkie kobiety do 8h

fiary, bez względu na przekonania poli
tyczne i warstwy społeczne, abyśmy zespo
liwszy nasz skromny wysiłek mogły się

rzyny, redaktorzyny, pośliny, mistrzyniuni-
riy, radczyniny, doktorzyny, profesorciny
wydobywają z plecaczków, walizeczek, to
rebeczek, woreczków, pakuneezków — kur-
czaczki, rogaliczki, ,,futter-mutter und but-
terschnitteczki" , wiśnióweczki, placuszki,

uchronną konsekwencją nadmiernej kon-
sumcji jadła jest dobry humor, nic więc
dziwnego, że po skromnej pożerce razem z

ociężałością budzi się na gondoli dowcip.
Dowcip Kiepurowy (,,Dulce et decorum est

pro ,,Patria" dowcipkare"...)
Ciężko: tratwa zanurza się głębiej. Oby

tylko nie wjechać na rafę. Szczęście, że
Rafael Rupniewski czuwa...

Sońce grzeje jak żelazko. P. T. Pasaże
rowie opalają się na ,,raka". Nawet ,,naro
dowcy" na... czerwono. Bezpartyjne słonko

piata figle!

Więcej już opisywać rozkoszy siedmio-
godzinnej pływanki stanowczo się nie godzi.
Zbyt wiele zazdrości zebrało by się w twym
sercu drogi Czytelniku. Bo pomyśl: pod
tobą Brda, nad tobą — słońce szwendające
się po niebieskim niebie z zarumienionymi
chmurkami pod rękę, po obu stronach gon
doli — las z wszystkimi swoimi niedyskre
cjami wiosennymi; krajobraz niewysłowio-
ny, obok ciebie — znajomy z harmonią, nie
znajomy z gitarą lub kolega z przepitym
głosem.

Czego więcej do szczęścia potrzeba? Qty-
ba — koła ratunkowego...

*. *

No, może się pan jednak z nią w nie
dzielę wybierze? Mamusię można też za
brać: zaśnie...

To nie reklama. To szczera, przyjaciel
ska rada. Z uczuć ogólnoludzkich wyrosła.
Z wiosennej wszechżyczłiwości!...

Tadeusz Nowakowski.

(Zdjęcia fotograficzne ze spływu tratwą
z Koronowa do Smukały są do obejrzenia i
do nabycia w filii ,,Dziennika Bydgoskie
go**, Dworcowa 5.)

choć w części przyczynić rezultatem do u-

skrzydlenia Polski.

Ofiary w całości bez żadnych potrąceń
na koszta administracyjne będą przekaza
ne na samolot.

Wojna przyszłości stawia narody wobec
bardzo złożonych zagadnień, od rozwiąza
nia których już w czasie pokoju będą zale
żały w wypadku napadu, powodzenie i sku
teczność naszej obrony własnej i naszego
dobytku.

Młodzież nasza naraża z poświeceniem
swe życie dla całości i bezpieczeństwa gra
nic, czyż my wobec tego będziemy żałować
pieniędzy?

Troska o obronę Państwa nie może się
objawiać tylko w naszych uczuciach bez
realnego wysiłku zmierzającego do budo
wa nia podstaw obronnych.

Dawajmy przeto szybko, aby jeszcze w

tym roku mógł nad wielkopolską równiną
wznieść się samolot, ufundowany przez ko
biety, Wielkopolanki.

Pieniądze zebrane na listy ofiar należy
przekazywać na ręce prezeski Kobiecego
Koła LÓPP, aptekarzowej Klarw Nowackiej
w Koronowie.

Komitet Kobiecy LOPP zbiórki na samo
lot powiatu bydgoskiego w Koronowie.
Alkiewiczowa — prezeska włościanek, Anl-
szewska — za nauczycielki w Koronowie,
hr. Grabowska — za ziemianki, Niemczy-
kowa — przew. Pań Wine. a Paulo, Nowac
ka — prezeska koronowskiego Kobiec. Ko
ła LOPP, Nowakowska — za czytelnię w

Koronowie, Palicka — prezeska Matek
Chrzęść, w Koronowie, Polasikówna —

prezeska. Młodych Polek w Koronowie,
Wożniewska -— w imieniu sług w Korono

wie, profesorowa Wyczółkowska.

Miła przejażdżka łodzia-tratwa z koronowa d o Smukały.

W pierwszy *dzień Zielonych Świąt uruchomiono na Brdzie łodzie-tratwy. Z przyjem
nej tej przejażdżki dużo korzystało bydgo szczan. Na zdjęciu widzimy grupę byd
goszczan, m. in. w środku prezes Sądu Okręgowego p. Plejewski, przy wiośle artysta-

malarz p. Rupniewski.

O d e z w * *
,

WIELKOPOLANEI!
Naczelny Wódz wezwał Naród do ofiar

ności na cele dozbrojenia naszego wojska
w nowoczesne środki walki i obrony.

W dzisiejszych czasach największą rolę
w działaniach wojennych odgrywa liczne,
dobrze wyszkolone lotnictwo, posiadające
nowoczesne maszyny.

Dostarczenie Ojczyźnie odpowiedniej ilo

ści wyszkolonych pilotów I mechaników
jest zależne nie tylko od wojska, ale w

pierwszym rzędzie od rozbudowy przez spo
łeczeństwo cywilne lotnictwa sportowego.

Aerokluby nasze muszą się stać ośrod
kami masowo kształcącymi pilotów tury
stycznych, którzy na wypadek wojny staną
się naturalną rezerwą dla wojska.

.W cywilnych szkołach pilotażu wciąż

małą ąićó,

Czy Opławiec uzyska przyłączenia
do sieci elektrycznej m. Bydgoszczy.

Wieś Opławiec, uroczo położona tuż pod
Bydgoszczą nad doliną rzeki Brdy, ma

wszelkie walory miejsca letniskowego i ką
pielowego. Piękno przyrody, lasy i wody
zdała od ruchu wielkomiejskiego przyczy
niły się wybitnie do wyboru Optawca jako'
siedziby letniej przez licznych zwulenni-
ków przyrody. Pobudowano w Opławoi już
szereg wil a pobyt letników w Opławca da
je mieszkańcom tego ośrodka utrzymanie,
którego odmawia im chuda piasczysta zie
mia. Inicjatywę prywatną, idącą w kierun
ku rozbudowy i dźwignięcia Opławca na

należyty poziom letniskowy należałoby
popierać w całej pełni.

Władzom otwiera się tu możność szcze
gółowej opieki. Najpiln'ejszą potrzebą O-
pławca jest przyłączenie go do sieci elek
trycznej miasta Bydgoszczy. To przyłącze
n ie nie pociągnęłoby za sobą zbyt wielkich
kosztów, albowiem miejska sieć elektrycz-f
na jest oddalona tylko o około 500 metrów.

Biorąc pod uwagę położenie wil, uzdro
wiska Ubezpieczalni Społecznej, restaura
cji wycieczkowej i domów mieszkalnych
Opławca przypuszczać można, że przyłą
czenie do sieci elektrycznej byłoby połą
czone nie tylko z korzyścią dla mieszkań
ców Opławca, ale również dla Elektrowni
Miejskiej, któraby zyskała licznych no
wych konsumentów.

Zatem prosimy władze kompetentne o

łaskawe rozpatrzenie projektu, szybko i
przychylnie.

Miłośnicy Opławca.
— 4-Ietnie Żeńskie Gimnazjum Krawiec

kie w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5, tel.
15-90 przyjmuje zapisy uczenie do kl. I
codziennie w godz. od 11—13 oraz w środy
i piątki od godz. 17 do 18 tylko do 15 czerw
ca br. (10035
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ZAGADKI
FIGURA MAGICZNA LICZBOWA. N i 42.

(Ul, Cz. Z., Chełmża.)

Rozmieścić liczby od 1—25 w polach w

ten sposób, aby suma liczb w rzędach po
ziomych i pionowych, tudzież obu przekąt
ni wynosiła 65.

SZARADA. Nr 43.

Kto trzy litery tu wyszuka,
Powie, że zgadnąć nie jest sztuka:
F... rozgłośna — dokuczliwa;
J... gdzie dziki zwierz się skrywa;
G... w muzyce i śpiewaniu;
M... przy dziatek wychowaniu;
D... na balu, n a spacerze;
PI... nie zawsze się wypierze.

Rozwiązanie krzyżówki Nr 38.

ROZWIĄZANIE ROZSYPANKI
ZGŁOSKOWEJ. Nr 39.

Świat jest moją ojczyzną, a dobrze czynić
jest moją religią.

Trafne rozwiązania szarad nr 38 i 39 na
desłali:

E. Kaczyński, T. Sobański, T. Jabłoński,
K. Brukwicki, Cz. Witucki, Cz. Matuszyń
ski, L. Chojnacki, H. Siuda, B. Dirska, W.

Jurkówna, E. Mathea, Z. Derfert, B. Roze-
bajger, B. Grabiec, J. Wiśniewska, A. Jane
czek, M Flisiakówna, B. Sypek, H. Koron
ka, A. Marchwicki, J. Katryński, J. Kur-
land, H. Kaczmarczyk, M. Ługowski, H.

Błażejczyk, B. Patalong, Z. Grzegorczyk, M.

Popiałkiewicz, M. ICatryńska.
H. Rybarczyk - Kcynia, S t Śledzikow-

ski - Gdynia, J. Piórkowski - Chełmża,
Cz. Zaborowski — Chełmża, Fr. Klawon -

Strzelce Górne, B. Glaza - Gdynia, A. Ma
nikowska - Zbrachlin, L. Skrzeczkowski
- Solec Kuj., J. Mazurkiewicz - Pruszcz
Bag., Br. Kowallek - Chełmża, F. Persch
ke — Chełmża.

Nagrody za trafne rozwiązania otrzymali:
L. Chojnacki — Bydgoszcz.
B. Glaza - Gdynia.
J. Piórkowski — Chełmża.

Odpowiedzi Redakcji
DZIAŁU SZARADOWEGO.

P. Stępień. Szczegółową odpowiedź w

sprawie rebusu otrzyma Pan w sekretaria
cie redakcyjnym.

L. Tark. Po ocenę wirówki prosimy zgło
sić się także do Redakcji między godz. 16

ą 18-tą.
Bogdan D. Poprawek uwzględniać nie

możemy. Można najwyżej nadesłać całe roz
wiązanie drugi raz wykonane. W n-rze 36
Korund pisze się przez ,,d", a przestawka
nr. 37 jest także źle rozwiązaną.

Czesław Wiś.: Domyślnik oddaliśmy do

'oceny. Rozwiązanie nr 39 ma za dużo słów
- jest błędna*

OSTATNIA WOLA SKAZANEGO
NA ŚMIERĆ.

— Pańska prośba o ułaskawienie zosta
ła odrzucona. Jakie jest pańskie życzenie?

— Chciałbym się nauczyć czytać i pisać.

MA ŚWIADKA.
Na dzie'dzińcu koszarowym wachmistrz

Konewka woła:
— Rekrut Zalewajko, 'daliście koniowi

siana?
Zalewajko pręży się na służbowo:
— Tak jest, panie wachmistrzu.
— A kto to widział?
— Drugi koń.

UBEZPIECZENIE.

Dwaj kupcy siedzą w kawiarni.
— Panie Szpilka — pyta jeden — czy

mógłby mi pan polecić towarzystwo, w któ
rym jest pan ubezpieczony?

— Niestety, n ie mogę — odpowiada dru
gi — jestem już ubezpieczony od sześciu
lat i nie zdarzył mi się jeszcze ani jeden
wypadek.

BRUTALNA.

— Jeżeli pani mi da kosza, wpakuję so
bie kulę do mózgu.

— Czy to warto strzelać do tak marne
go celu?

* *
*

— Nie mógłby mi pan powiedzieć, gdzie
tu jest galeria obrazów?

— Przepraszam bardzo, ale ja tu miesz
kam stale. Nie mogę więc pana objaśnić.
Ale radzę, zapytać turystów.

0 v

1— Gdzie chowasz pieniądze przed żoną?
— Wkładam je do tej szuflady, gdzie

leżą podarte skarpetki do cerowania.

— Czy nie uważa pan, 'że w małżeństwie
najlepiej współżyją ze sobą kontrasty?

— Owszem. Pan powinien się ożenić z

jakąś rozumną kobietą.
* * *

— Mamusiu, czemu narzeczona ma bia
łą suknię?

— Ponieważ to jest dla niej radosny
dzień...

— A czemu narzeczony ubrany jest na

czarno?
— Ach', nie zadawaj ciągle głupich py

tań smarkaczu...
* *

*

— Doreczko, — pyta matka — czy p. Ja
worski dał ci do zrozumienia, że chce się z

tobą ożenić?
— Owszem, mamusiu. On zapytał, czy

dom nasz jest obciążony hipoteką.

— Przyjmijmy, że ojciec twój daje mat
ce 20 zł, ale zabiera z tego znów pięć zło
tych. No, jaki będzie rezultat?

— Straszny hałas, panie profesorze.

HUMOR ZAGRANICZNY.

Gdy fakir zostanie ogrodowym.-

CO ROBICIE W SZKOLE?

Wanda i Staszek wracają z lekcyj. Ciot
ka Zofia spotyka dwoje wisusów w drodze
do domu i pyta: ,,Co robicie w szkole?*1 —

,,Czekamy, cioteczko, by lekcje się skończy
ły". Ciotka Zofia załamała ręce: ,,To dzi
siejsze czasy... Myśmy inne były!"

— Pośpiesz się, Maksio, bo ci cegła na

głowę spadnie!"

MALT ROBACZEK

Mamusia ogląda wraz z małym Jasiem
wystawę jedwabnych sukien i łącząc pięk-i
ne z pożytecznym poucza go.

— Widzisz Jasiu, te suknie? Prawda,-
jakże piękne? Tego wszystkiego dostarcza
nam mały robaczek.-

— Wiem mamusiu, wiem — woła roz*
promieniony Jasio — nasz tatuś.

*
.

*

Napoleon, jako' konsul Jeszcze, Srał ni
dział w poświęceniu nowego mostu na Sei
kwanie. Oprowadzał go pewien prefekt,-
którego śmiałość i tupet podrażniły przyi
szłego cesarza. By go wyprowadzić z rówi
nowagi Napoleon zadawał mu bezsensowno

pytania:- .

— Ponieważ pan — zdaje się — wiO

wszystko, może mi pan powie: ile ptaków,
przebyło dzisiaj przez most?

— Jeden orzeł, panie konsulu —- odparł
prefekt bez zająknienia.

Jako cesarz, Napoleon, przypomniał so
bie tego prefekta, który później szybko a*
wansował.

HUMOR ,,SZARŻY*.

KRZEPIĄCA ODEZWA DO SZAREGO
OBYWATELA

z okazji rozwiązania kartelu Bnfcczyń
emaliowanych**.

Obywatelu, krzep się, kizepi,
,,Wygodą'* wątłe, ciało wzmocnij, —

Gdy nie stać cię na drogi chleb,
Kup sobie wzamian - tani nocnik!

DLAz.n.p.
Z.N.P. nie wpłaciłC.Ó'. P.P.
miliona złotych ściągniętych od
członków.

Czy panowie zaczynacie
Kościoła zwalczanie
od tego że obalacie
siódme przykazanie?

BK ON.

Do jednego z towarzystw* ubezpieczenio
wych zgłosił się pewien obywatel i chciał

ubezpieczyć się od... sanacji.
— Przecie to też klęska! n oświadczył

zdziwionemu dyrektorowi towarzystwa.
.*i

Ałiy wzbudzić w społeczeństwie więcej
zainteresowania, P. A. L. ma zmienić na
zwę na ,,Akademię Sto Pociech**,

Pierwszą organizacją, która wpr'owadził
ła numerus clausus była Partia Komunii
styczna: 10 proc. Polaków na 90 proc. ży-:
dów.

;r*1 . .

Pewien wyższy urzędnik, w kt'ó'rego re--

Sorcie znajdują się drogi i szosy, ma dostać
order za popieranie komunikacji lotniczej.

W pewnym, hucznie zapowia'danym i re
klamowanym obozie politycznym są tylko
wodzowie i... ciury obozowe.

PROGRAMYRADBOWE
WSedfzieia

PROGRAM OGÓLNOPOLSKL I

8,00: Sygnał czasu i pieśń majowa z wie-;
ży Mariackiej w Krakowie. 8,03: Audycja
dla wsi. 8,50: Dziennik poranny. 9,00: ,,Gło
sy Ziemi Kościańskiej" - regionalna trans
misja (przez Poznań). Nabożeństwo z ko
ścioła parafialnego w Kościanie odprawi ks.
prób. St. Bednarkiewicz. Chór im. ks. dr.
Surzyńskiego pod dyr. St. W ojciechowskie
go. Kazanie wygłosi ks. prof. Bug. Kapusta.
Reportaż przeprowadzi A. Sikorski 11,00:
,,Ze świata czarów" (płyty). 11,57: Sygnał
czasu. 12,03: Poranek muzyczny (z Łodzi).
Wykonawcy: łódzka orkiestra filharm. pod
dyr. T. Rydera i St. Pawlikowska — fortep.
14,00: Regionalna transmisja z Racotu
(przez Poznań). 1. Wśród wychowanków
racockiej stadniny, 2. migawki z pracy i za
bawy. 14,30: ,,Na swojską nutę" - orkie
stra mandolinistów ,,Hejnał" pod dyr. A.

Eplera (ze Lwowa). 15,15: Łucjan Kamień
ski: Wesele kujawskie op. 20 na chór żeń
ski z tow. fortepianu (z Torunia). 15,30: Au
dycja dla wsi. 16,00: ,,Comedian harmonists
śpiewają1* (płyty). 16,25: Teatr wyobraźni:
fragment słuchowiskowy ze sztuki ,,Mada-
me Sans-Gene" Wiktora Sardou (ze Lwo
wa). 17,00: ,,Podwieczorek przy mikrofo
nie1* — transmisja z sali hotelu ,,Bristol".
W przerwie pogadanka aktualna. 19,00: ,,Z
mojego warsztatu" - szkic literacki. 19,15:
Program na jutro. 19,20: VII audycja z

cyklu ,,Słynni dyrygenci" (płyty). 20,20:
Wiadomości sportowe ze wszystkich roz
głośni P. R. 20,40: Przegląd polityczny.
20,50: Dziennik wieczorny. 21,00: ,,Nitouche
z Bocianowic" — lekka komedia muzyczna
(ze Lwowa). 21,30: R. Schuhmann: Kreisle-
riana w wyk. Artura Hermelina (fortepian).
22,00: Koncert muzyki lekkiej w wyk. w i
leńskiej orkiestry pod dyr. Wł. Szczepań
skiego .

PROGRAM LOKALNY.

TORUŃ. 8,21: Audycja dla wsi z War-
Iszawy. 11,00: ,,Z różnych krajów Europy"

(płyty). W przerwie poranku muz. ok. godz.
113,00: Przegląd wydawnictw. 15,15: Łucjan

Kamieński: Wesele kujawskie op. 20 na

chór żeński z tow. fortepianu. Wykonawcy:
chór Państw. Gimnazjum Żeńskiego pod
dyr. Ludwika Kitza, Maria Jędryczkówna
(śpiew), Stan. Chojecki (fortepian). Krótkie
objaśnienie wstępne wygłosi Ludwik Kitz.
16,00: Wesoła zabawa (płyty). 19,15: Pro
gram na jutro. 19,20: Hiszpańskie melodie
(płyty). 19,45: Mikrofon dla wszystkich:
,,Młodzież szkolna mówi o sobie'*. 29,10:
Drobne utwory skrzypcowe (płyty). 20,20:
Wiadomości sportowe ze wszystkich roz
głośni P. R. 20,35: Wiadomości sportowe z

Pomorza.
ZAGRANICA.

Budapeszt. 19,20: Muzyka salonowa. Mo
nachium. 20,00: W esoły wieczór muzyczny.
Wiedeń. 20,05: ,,Obrazki austriackie" w w y
konaniu chóru, ork. i sol. Rzym. 21,15: Kon
cert węgierskiego kwart, smyczk. Deutsch
landsender. 22,30: Prosimy do tańca. Sztok
holm. 23,00: Koncert wagnerowski. Radio
Paris. 23,00: Muzyka taneczna. Tuluza.
23,08: Melodie operowe. Frankfurt. 24,00
24,00: Koncert nocny.

Poniecfziolelf
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI.

6,30: Pieśń majowa z wieży Mariackiej
w Krakowie. 6,33: Gimnastyka. 6,50: Mu

zyka (płyty). 7,00: Dziennik poranny. 7,10:
Parę informacyj. 7,15: Audycja dla poboro
wych. 7,35: Muzyka (płyty). 8,00: Audycja
dla szkól. 11,57: Sygnał czasu. 12,03: Kon
cert w wyk. chóru męskiego ,,Echo" pod
dyr. Alfonsa Roeslera z Bydgoszczy (przez
Toruń). 12,30: .,Od warsztatu do warsztatu"
(ze Lwowa). 12,50: Dziennik południowy.
15,00: Wiadomości gospodarcze. 15,15: Kon
cert solistek (płyty). 16,35: ,,Wszystkiego po
trochu" - audycja dla dzieci. 16,15: Skrzyń
ka językowa. 16,30: ,,Impresje wschodnie'

(płyty). 17,00: ,,Warszawa współczesna" ~

odczyt wygłosi prezydent m. st. Warszawy
Stefan Starzyński. 17,15: Koncert z wysta
wy radiowej w Katowicach w wyk. ork.

wojskowej pod dyr. Kaz. Kanasia 17,45:
,,Najpnowsze zdobycze medycyny" -

. od-

czyt (z Poznania). 18,00: Pogadanka aktual
na. 18,10: Wiadomości sportowe. 18,20: U-

wertury operetkowe (płyty). 18,40: Program
na jutro. 18,50: ,,Organizacja bezpieczeństwa
pracy" — pogadanka rolnicza. 19,00: Au
dycja strzelecka. 19,39: Muzyka salonowa
i taneczna w wyk. małej ork. P. R. pod dyr.
Z. Górzyńskiego. 20,15: Koncert m uzyki ju
gosłowiańskiej. 20,45: Dziennik wieczorny.
20,55: Pogadanka aktualna. 21,00: ,,Wojny
trojańskiej nie będzie" — fragment ze słu
chowiska sztuki Jana Giraudoux w oprać,
i przekł, Jana Lechonia. 22,00: Koncert
symfoniczny w wyk. orkiestry symf. P . R.

pod dyr. G Fitelberga i Stefana Krajkema-
na (skrzypce). Transmisja z Teatru W iel
kiego Ii-ej części koncertu urządzonego z

okazji IX walnego zgromadzenia Stowarzy
szenia Elektryków Polskich.

PROGRAM LOKALNY.
TORUŃ. 7,10: Parę informacy'j. 7,35:

Muzyka z płyt z Warszawy. 12,03: Koncert
chóru ,,Echo'* z Bydgoszczy (ze studia w

Bydgoszczy) pod dyr. Edmunda Roslera.
1. Szopski: Hasło, 2. Lachman: Czas do

pracy czas, 3. W. Walewski: Pieśni żołnier
skie a) Ojce moi, b) Aniś moja Aniś, c) Ja
kiem maszerował, d) O mój rozmarynie, e)
Przybyli ułani; 4. E. Rósler: Limba, 5. Lach
man: Som. som, som w stawie rybecki, 6.
Lachman: Ostatni mazur, 7. Gal: Kalina,
8. Kazuro: Krakowiak, 9. Poradowski: Lis
i kozioł. 15,15: Na łonie przyrody (płyty).
15,35: Pogadanka społeczna. 15,40; Z utwo-
S-ów fortepianowych Beethovena; (płyty).
16,00: Skrzynka techniczna. 18,20: Pogadan
ka aktualna. 18,30: Gitary i mandoliny
(płyty). 18,45: Program na jutro.

ZAGRANICA.

Hamburg. 19,00: Muzyka wieczorna. Me
diolan. 19,09: Muzyka rozrywkowa. Króle
wiec. 20,10: Wieczór muzyki oper. Lipsk.
20,10: Wieczór wagnerowski. Lyon. 20,30:
Wieczór oper. Sztutgart. 20,00: Muzyka ta
neczna. Kolonia. 21,00: Koncert rozrywko
wy. Wiedeń. 21,45: Polska muzyka skrzyp
cowa w wyk. Ireny Dubiskiej. Deutsch-
landsender. 22,30: Nocna muzyczka. Buda-

peszt. 23,05: Muzyka cygańska. Luksem
burg. 23,00: Muzyka taneczna. Sztutgart.
24,00: Koncert nocny.
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I-szy Międzynarodowy Spiyw Wiosenny Charzykow a— Bydgoszez.
Zaczęło się od wycieczki Polskiego

Związku Kajakowego na olimpiadę berliń
ską. Trzeba się bylo dostać do stolicy Nie
miec Wartą i Odrą. Po drodze płakać moż
na było. Bardziej monotonnej trasy trudno
sobie wyobrazić. Trochę wikliny przy brze
gu, czasem jakieś wyższe drzewa, gdzie
niegdzie szczyt dachu i nic, tylko wolno
toczące się fale szarej wody zrzadka rozwe
selane barwną sylwetką ładownej szkuty.
Jedzie się po tych rzekach, zapominając
początku i końca wycieczki. Mała łódka
gubi się w tej jednostajności i zatraca.

I tak powstała myśl o rewanżu za go
ścinność ^okazaną przez niemieckich kole
gów, myśl o pokazaniu im czegoś niezwyk
łego i myśl o propagandzie największego
piękna jakie posiada Polska i jakim są na
sze rzeki. Mamy wprawdzie cudne góry, ale

zagranicą są nłe mniej ładne. Mamy prze
śliczny Kraków, ale i zagranicą są miasta
równie godne widzenia. Rzek tylko nie ma

nigdzie w Europie tak pierwotnie pięknych
jak polskie rzeki. I jeśli między tymi rze
kami bodaj czy nie na pierwszym miejscu
stoi Brda i jeśli ponadto rzeka ta, wypły
wając z Niemiec, automatycznie łączy Pol
skę z zagranicą, oczywistym jest, że rozbu
dowę turystyki na naszych rzekach trzeba
zacząć właśnie od Brdy. Niech ten obcy wę
drowiec raz spróbuje takiej rozkoszy, jaką
daje spływ z Charzykowa do Bydgoszcz'y,
po tym będzie nam łatwiej skierować go
na Dniestr, na jeziora Augustowskie, na

Czarną Hańczę, na Zejmianę, na Horyń i
na tyle innych tak ciekawych, tak dzikich
i tak jednocześnie łaskawych dla turysty
ki kajakowej.

Ideę postanowił obrócić w czyn Bydgo
ski Klub Sportowy ,,Wodnik".

Trudności jak zawsze, było dużo. Jed
nym się nie podobało, że spływ będzie no
sił nazwę Międzynarodowy, drudzy wi
dzieli w nim konkurencję dla wyścigu gór
skiego po Dunajcu, który polega na tym,
że my fundujemy nagrody, a obcy je zabie
rają, podobnie jak na konkursach szope
nowskich. Wysokie władze również potra
fiły mieć w miarę dziwne zastrzeżenia, al
bo też mimo najlepszej woli nie zdążyły
wprost na czas z wypracowaniem takich
metod załatwienia sprawy, aby kajakowiec
zagraniczny mógl swobodnie przejechać ze

swym sprzętem.
Ale to wszystko były rzeczy małe i dru

gorzędne. Słuszna myśl ma tę właściwość,
że pokonuje wszystkie trudności i zwycię
ża na przekór wszystkim rzucanym jej pod
nogi kamieniom. W tym wypadku wszyst
ko przemawia za ideą ,,Wodnika": piękno
rzeki, odpowiednia pora, bliskość geogra
ficzna i konieczność ruszenia z martwego
punktu turystyki cudzoziemskiej na na
szych wodach. To też w dn. 15 maja dwo
rzec chojnicki zaroił się od tak charakte
rystycznych postaci sportowców. Przeważ
nie już ogorzali od wczesnego wiosennego
słońca w wiatrówkach, treningówkach i in
nych swetrach, objuczeni plecakami i set
ką innych pakunków, mieszczących części
składaków;, namioty, przybory kuchenne,
zapasy żywności, wypełnili wrzawą i hu
morem plac przed dworcem.

Transport do Charzykowa odbył się w

najlepszym porządku. Postarał się o to

miejscowy klub żeglarski, angażując do |
przewozu ludzi i sprzętu autobus, parę
platform i kilka taksówek. To też w ciągu
dwóch godzin wszyscy znaleźli się nad

przepięknym jeziorem Charzykowskim.
Wieczór był chłodny, ale gwiaździsty. W
ciągu godziny nad brzegiem wyrosło male
miasto namiotów. Stanęło ich ćwierć setki.

Ponieważ nie wszyscy uczestnicy posia
'dali urlop świąteczny na pełnych pięć dni,
spływ rozbił się na 4 grupy. Pierwsza je
chała z Charzykowa do Bydgoszczy, druga
z Charzykowa do Bytla na dwa, trzecia z

Charzykowa do Tucholi na trzy dni i
czwarta z Tucholi do Bydgoszczy na 2 dni.
Tak więc *w Cbarzykowie zgrupowało się
37 kajaków, w Tucholi 22. Razem blisko 60
łodzi i 105 osób. Pod względem ilościowym
był to największy spływ na Pomorzu jaki
został dotychczas urządzony. Uczestnicy
przybyli z Bydgoszczy, Torunia, Tczewa,
Gdańska, Poznania, Krakowa, Łodzi i z

Królewca.

Następnego 'dnia rano w pierwszy 'dzień
świąt odbyło się otwarcie spływu. Mowy
jakie wygłosił p. dr Scbeihauer i niżej pod
pisany były utrzymane w tonie powi
tań sportowych. Ani górnolotnie, ani poli
tycznie, ale krótko i od serca. Pam iętali
śmy tylko o względach międzynarodowych
i wznieśliśmy kurtuazyjne okrzyki na cześć
obu narodów, ich wodzów, klubów sporto
wych i na ostatku gości i gospodarzy. Mó
wiłem pó polsku. Słowa moje przetłuma
czył krótko p. Paweł Schmidt, członek BKS
,,Wodnik", który niezmordowanie organi
zował przyjazd gości zagranicznych i na
wet wyjechał do Tczewa na ich spotkanie.

Na tym skończyć należy opis prac przy
gotowawczych. A teraz o samym spływie.

Zielone Święta na zielonej Brdzie — oto

hasło, którego urzeczywistnienie przecho
dzi najbardziej śmiałe wyobrażenia. Jak tu
oddać słowami te gamy kolorów zielonych
od najciemniejszych do najjaśniejszych.
Trzeba by umieć pisać barwami i promie
niami słonecznemi. Brda jest niezrównana.

Za każdym razem wydaje się bardziej po
nętna, bardziej strojna i bardziej ciekawa.

Od początku pogoda była na zamówie
nie. Na jeziorach Charzykowskich wiał
poczciwy wiatr z tyłu, popychając kajaki
ożaglowane i pomagając wiosłującym. Do
Debrzna nie jest zresztą daleko. Ot w sam

raz, aby trochę wyciągnąć ręce i zyskać
dobry apetyt na obiad. O trzeciej po połu
dniu osiągamy miejsce do noclegu koło
źródełka w kolisku ciemnego boru, pokry
wającego bez reszty brzegi jeziora Debrzno.
Po zbudowaniu namiotów - tradycyjne o-

gnisko. Tym razem jeden z uczestników
przywiózł ognie bengalskie i fotografuje
nas zapamiętale przy ich świetle i przy
ognisku. W cudownych humorach kładzie
my się spać. Noc jest ciepła i bezwietrzna.
Śpimy wszyscy bitych dziewięć godzin i

budzimy się, aby zażyć porannej kąpieli w

wodzie czystej jak kryształ i porządnie
jeszcze zimnej.

Następny etap do Rytla jest bardzo
krótki. Trzeba tylko w Kłoni przenosić się
przez jaz. Uskuteczniamy to bardzo skład
nie i na obiad jesteśmy w Rytlu. Właści
wie powinniśmy jechać dalej, ale chcemy
się trochę zabawić w gospodzie. Decyzja
jest najsłuszniejsza ze wszystkich możli
wych. Koło 5-tej po południu przychodzi
krótka lecz gwałtowna ulewa. Okazuje się,
że i do deszczu trzeba mieć szczęście.

Trzeci etap do Tucholi przebywamy już
w zmniejszonej liczbie. Dwanaście osób mu
si nas w Rytlu pożegnać i pośpieszyć do

swych zajęć. Ale pogoda jest cudna i dopi
suje włoskie nieho. Smażymy się na kaja
kach jak raki. Humor jest jeszcze lepszy.
Mijamy przecież ,,zaczarowany" most Kieł-
piński. który po. sześciu zakrętach ciągle
nie schodzi z oczu. Po nim przychodzi już
Tucholska puszcza. Otwiera swe podwoje
cudny korytarz drzew, który wiódł nas bę
dzie na przestrzeni prawie 50 kilometrów.

W Tucholi znów nam ubywa tuzin u-

czestników. A taka szkoda. Będziemy prze
cież jechać przez Piekiełko, który ma rów
nie groźną nazwę, jak niegroźny charakter.
Będziemy aż pod samo Koronowo przebi
jali się przez bory Tucholskie. Będziemy
się upajać ich zielonością i wsłuchiwać się
w melodię ptasich pień. I będzie nam da
lej towarzyszyło cudnie roześmiane słońce.
Ogromne, jasne i tak gorące, jak gdzie w

Neapolu. Będzie nas dalej opalać, nawet

trochę parzyć.
Nasi goście niemieccy jak i polscy są

zachwyceni. Powtarzają w kółko te same

superlatywy i nie znajdują slów na wyra
żenie swego zadowolenia. Dochodzą tylko
wszyscy do jednego stwierdzenia, że pięć
dni to za mało, że Brdą trzebaby jechać

przynajmniej dwa razy dłużej, że wreszcie
każdy zakątek, a jest ich tysiąc, wart jest,
aby w nim spędzić jeden dzień przynaj
mniej, aby się zbratać z naturą, aby zapa
trzeć się w wodę i zasłuchać w szmery la
su. I na ostatku przysięgają wszyscy, że po
wrócą na rok ubiegły i że będą tu spędzać
każde Zielone Święta, bo cóż jest bardziej
zielonego od Brdy?

Czwarty dzień i czwarty etap kończy się
w Koronowie. Miejscowy klub kajakowców
podejmuje nas w swym szałasie. Właści
wie to nie jest szałas, tylko piękna drew
niana willa, otoczona ogródkiem z płytą do
tańca. Ubrane to jest wszystko w chorą
giewki. Razem wspaniały przykład tego.
co może ludzka zapobiegliwość, ludzka pra
cowitość i oddanie swym ideałom. Bawimy
się w Koronowie wybornie. Trochę pada
wieczorem deszcz, ale tylko w granicach
,,zamówienia". Ot, aby odświeżyć płótna
namiotowe. Nie więcej.

Każda rzecz ma swój koniec. Niestety i
najpiękniejszy ze spływów również. Wra
camy do Bydgoszczy. Słońce jest jeszcze
gorętsze. Jedziemy wolno z przystankami.
Na jazie w Smukale spotyka spływ staro
sta bydgoski p. Suski z małżonką. Jako za
pobiegliwy gospodarz powiatu, sam sports-
men wysokiej klasy, wita gości, pozosta
wiając u wszystkich uczestników spływu
żywe uczucie wdzięczności i podziwu dla
tak wielkiego poświęcenia i jeszcze więk
szej łaskawości.

O szóstej wieczór w czwartek członko
wie BKS ,,Wodnik" powitali spływ w swym
nowym szałasie. Ponieważ dojazd z wyso
kiej Brdy prowadzi do niego przez tzw.

bydgoską Wenecję, uczestnicy spływu po
znali za jednym zamachem najciekawszą
część Bydgoszczy.

Wieczorem Klub podejmował uczestni
ków skromną wieczerzą w restauracji Be-
rendta. Nastrój był taki, jak na wszystkich
zabawach ,,Wodnika". Ludzie nie wiedzieli
z czego się cieszą i cieszyli się jak dzieci.
Byly również mowy w miarę krótkie lecz
dostatecznie serdeczne. Wygłosi! je niżej
podpisany, odpowiadał p. Scheithauer z

Królewca, przemawiał p. Bollman, p. Bo
rowski, p. Schmidt i inni.

Taki przebieg miał I-szy Międzynarodo
wy Spływ Wiosenny. Udał się na całego.
Następne również się udadzą i Bydgoski
Klub Sportowy ,,Wodnik" będzie dumny,
że własnymi siłami, napotykając na wię
cej przeszkód niż pomocy i zrozumienia,
przecież zapoczątkował tak udatnie reali
zację swej wielkiej idei rozwoju międzyna
rodowej turystyki na Brdzie ku pożytkowi
polskiego sportu oraz Bydgoszczy.

St. Strąbski, prezes BKS ,,Wodnik".

Oburzona równowaga organizmu
upośledzone działanie wątroby, gromadze
nie się w ustroju kwasu moczowego, nie

spalanie ąię produktów tłuszczu, odkłada
nie się tkanki tłuszczowej, nadmierny przy
rost wagi, objawy i bóle artretyczno reuma
tyczne — oto wszystko skutki złej przemia

ny materii. Przeciwko tym dolegliwościom
materii Dra BREYERA nr 2 Do nabycia
stosujcie skuteczne zioła na złą przemianę
wszędzie. Wytwórnia Polherba, Kraków
Podgórze. (10046

Rozkład jazdy kolejowej.
woockaŁŁ* Ważny od 22 maja 1937 r.
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TORUŃ-WARSZAWA: 2.51, 5.45, 6.45*,
8.05,10.00 ,14.20***, 14.28,15.35* 16.211,
17.34, 18.12 , 20.00*, 22.24*, 23.30.

TCZEW-GDAŃSK-GDYNIA: 3.27**,
4.29, 6,002, 7 .28, 12.243, 12 .40 **, 12.48**,
13.400, 14.48*x, 17.12, 19.38 , 20.10.

KOŚCIERZYNA-GDYNIA: 4.39, 14.35.
NAKLO-PIŁA: 0.30*, 4.10*, 6.02, 11.05*,

14.50, 17.45, 19.40.
UNISŁAW-B 'RODNICA: 4.27, 7.55,9.43*,

12.30*, 14.06, 16.10, 22.14 .

INOWROCŁAW-POZNAŃ: 1.15* **, 2.42*,
4.08, 6.35, 11.107, 14.18 ***

, 15.30*, 18.40,
22.12, 23.20*.

WĄGROWIEC-POZNAŃ: 5.00, 8.305,
10.40, 13.38", 18.30.

INOWROCŁAW-HERBY NOWE: 2.42,
15.30.

WARSZAWA-TORUŃ: 0.22*, 3.54, 7.18,
9.48, 11.00*, 12.14, 12,24***, 14.29*,
14.401, 16.19*, 17.02,19.20*, 19,30, 21.57.

GDYNIA - GDAŃSK - TCZEW: 1.10**,
2.28, 7.45, 9.52, 14.08**, 15.252, 16.13*

17,26, 18.04, 21.54, 22.07.
GDYNIA-KOŚCIERZYNA: 2.35, 7.37.
PIŁA-NAKŁO: 7.20, 12.11, 14.013, 16.573,

21.07, 23.083.
BRODNICA-UNISŁAW : 7.05, 10.00,

10.49*, 14.54*, 16.52, 19,10, 21.34.
POZNAŃ-INOWROCŁAW: 2.43,3.22***,

4.22*, 7.23, 7.505, 10.58, 12.10***, 17.06*,
18.55, 22.50.

POZNAŃ-WĄGROWIEC: 7.197, 11.51,
17.56, 22.45.

HERBY NOWE-INOWROCŁAW: 4.22.
10.58.

*) Do Torunia.
**) Kursuje od 26. VI. — 4. IX.

***) Kursuje od 27. VI. do 5. IX.

**) Kursuje od 26. VIII. do 4. IX.

ł) Kursuje od 29. VIII. do 5. IX.

2) Do Laskowic.
3) Kursuje od 22. V. — 25. VI.
*) Do Nakla.
*) Tylko w n iedzielę i święta do Fordo'nu
6) Do Inowrocławia.
7) Od Inowrocławia pociąg pośpieszny.

8) W dni robocze do Żnina.
") YV dni robocze do Wągrowca.

*) Z Torunia.
**) Kursuje od 27. VI. - 5. IX.

***) Kursuje od 26. VI. do 4. IX.
*0 Kursuje od 29. VIII. do 5. IX.

1) Kursuje od 28. VIII. do 5. IX.

2) Z Laskowic.

3) Z Nakla.

*) Tylko w niedzielę i święta z Fordonu.

s) Z Inowrocławia. '

*) Poznań—Inowrocław, pociąg pośpiesz
ny:

7) Z Wągrowca w dni robocze.

Pociągi pośpieszne oznaczone są tłustym drukiem.
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ZNAKOMITY
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USSJWA PRYSZCZE
PIEGU LISZAJE

Okolice Bydgoszczy.
SMUKAŁA.

Laśy tańczą dokoła wąskich torów —

wysiadać! Smukała — walne zebranie borów.
Słońce całuje wierzchołki smukłych sosen,
a niżej smukłe pary całują się nad wrzosem.

RYNKOWO.

Mech pod stopami, słońce pod powieką,
zieleń dokoła i... blisko zsiadłe mleko.

OPŁAWIEC.
Nad małą plażą igrają fale w blasku,
wiele radości, więcej ludzi niż piasku.

LAS PRZY SZOSIE GDAŃSKIEJ.
Ktoś na gitarze gra pod krzakiem walca —

borówki-baletnice tańczą wkrąg na palcach.
Pod lasem leniwie pasą się swojskie krówki,
w lesie Tadeusz łowi Telimenie mrówki.

BRZOZA.
Wieczorem nieszczęście się stało, o Boże!
Czerwone słońce utopiło się w jeziorze.

BRDYUJŚCIE.
Przez te wodne harce
zakochał się wioślarz w wioślarce —

gdy dojechali do śluz,
ona rzekła mu: ,,szlus!"

Kolec.

Przeniesienie znanego zakładn

elektrotechnicznego do nowego lokalu

Jedna z najpoważniejszych bydgoskich
firm elektrotechnicznych cenionego fachow
ca p. iriż. Ziętaka przenosi we wtorek, dnia
25 maja swój zakład elektrotechniczny do
nowego lokalu w nowo wybudowanym do
mu p. Kabata przy ul. Dworcowej 9. Prze
niesienie do nowej siedziby zbiega się z

15-leciem istnienia firmy. W ciągu wielu
lat swego istnienia firma inż. Ziętak po
szczycić się może pierwszorzędnymi praca
mi w dziedzinie, jaką reprezentuje. Dowo
dem tego są liczne chlubne świadectwa u-

rzędów i osób prywatnych. Podnieść nale
ży specjalność firmy, a mianowicie rekla
my neonowe, zainstalowane w Banku Związ
ku Spółek Zarobkowych, firmie Pilaczyński
itp., będące wspaniałą ozdobą naszego mia
sta. W dziedzinie instalacyj o wysokim
napięciu również inż. Ziętak zajmuje przo-

- dujące stanowisko. Renomowanej firmie
w nowej siedzibie składamy serdeczne ży
czenia ,,Szczęść Boże!"

— Tow. Ośw. ,,Lech" urządza jutro w nie
dzielę, dnia 23. bm. wielką wycieczkę do lasu

przy ul. Nakielskiej (p. Buda). Na miejscu
wiele niespodzianek zwłaszcza dla dzieci
jak: bezpłatne przejażdżki w wózku, zaprzę
żonym w ogromne brytany, wyścigi w wor
kach, skoki, skrabanie się na drąg po kieł
basy itp. Starszych czeka dobra kawa pod
zielonym sklepieniem drzew leśnych i strzel
nica, zaś wszystkim muzyka i bufet uprzy
jemni spędzony czas. Ceny oczywiście bar
dzo przystępne. Komplet członków koniecz
ny i jak najwięcej gości i sympatyków To
warzystwa zaprasza się. Zbiórka zatem ju
tro o godz. 14 przy moście Królowej Jadwigi,
skąd nastąpi jakby defilada obok dwóch
wielkich, a założonych przez Towarzystwo,
ogrodów działkowych i to: im. Królowej
Jadwigi i Władysława Jagiełły. O punktual
ne spotkanie i zabranie parasolów przeciw...
słońcu uprasza Zarząd. (5338

— Podziękowanie. Kwesta na ,,'dar na
rodowy 3 Maja" przyniosła zł 911,30. Do
tak pięknego wyniku przyczynili się: Kat.
Koło Pań, Nar. Org. Kob., Str. Nar., Sod.
Panien i Pań Miejsk., Sokół Żeński, oraz

Okręgi Kat. Stow. Młodz. Żeńsk. i Męsk.
Wyżej wymienionym organizacjom skła
dam w imieniu komitetu okręgowego TCL
serdeczne ,,Bóg zapłać" za trud ofiarny
podjęty dla sprawy oświatowej TCL.

Ks. M. Skonieczny, prezes.
— Lokatorom i sublokatorom udziela po

rad prawnych w sprawach mieszkaniowych
sekretariat Centralnego Związku Lokato
rów i Sublokatorów zachodniej Polski stow.

zarejestrowane, oddział w Bydgoszczy przy
ul. Długiej 23 I p. bezpłatnie codziennie od

godz. 9—12 i od 15—18 oprocz sobót po poi.,
niedziel i świąt. Spis lokatorów z 1914 r.

do wgląda. Przy związku istnieje kasa

pośmiertna i inwalidzka na dogodnych wa
runkach. (10049
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Tabela loterii
11-ty dzień ciągnienia 4-ej klasy 38-ej Loterii Państw.

I i II ciągnienie
Główne wygrane

75.000 zł.: 22349
5.000 zł.: 28653 55707 62919

106595 130940 168823
2.000 zł .: 3094 14264 18423

22083 54621 79251 79428 80471
88759 96762 106612 131814
174919 184040

1.000 zł.: 745 4485 29701 37408
64559 6(5215 90693 95857 111354
112965 119015 124733 131589
146916 147556 150990 171315
170334 175027 177182 186727
188065 189649

Wygrane po 200 zł.
919710875772368184396495

981075170792436897233394996
2437 542 52 816 46 61 930 3157 227
511 679 934 4045 59 320 434 516 834
42 70 5219 876 88 6311 400 44 805
905547038152597947451525
738 55 92 891 8105 329 37 481 533
75 805 89 9089 193 227 665 78 79.
" 10037 64 73 353 512 697 769 870
11011 13 157 97 210 19 50 799 941
12054 285 508 672 755 809 85 941 68

79 13017 98 120 322 457 581 96 919
42 14004 23 207 59 525 58 799 870
978 15144 63 208 415 16 40 94 596
634 69 78 84 723 27 16310 412 523
90 838 923 52 17001 53 168 74 306
19 451 74 522 93 799 18016 85 146
424 628 82 19008 47 140 256 68 459
667 750.

20070 102 251 59 477 785 836 63
933 21333 439 590 663 719 71 90 919
61 22022 206 58 71 476 781 866 992
23327 96 564 632 717 916 24016 57
1784184772509323755676759
86 815 982 25020 170 296 519 24 616
727 800 945 26007 77 101 79 434 575
773 866 93 27299 483 532 999 28148
213 306 91 786 29135 57 462 730 949
26 30162 403 560 86 611 96 728 63
31057 166 57 264 89 457 539 668 74
854 946 35 62 32041 218 333 61 408
61425814467892330019120921
359 92 34192 314 68 466 527 66 93
660 809 919 27 34 35098 116 36 437
559 84 783 851 94 36070 388 463 84
71321719405637018218912456
49851024688085775383284968
494 515 612 742 82 877 39053 64 159
80 215 400 32.

40506 630 745 817 41049 10l 48 258
435 709 874 969 42279 41 95 512 19
67 85 97 43028 80 194 290 446 768 918
44156 74 516 716 45268 3l5 8^3 46322
468 518 899 926 47097 341 426 534
689 763 926 48181 354 69 437 58 532
649 829 82 984 49241 73 381 97 685
763 909 50052 396 451 671 896 51C76
153 369 90 497 573 648 876 52430 85

785 817 976 53007 116 201 13 61 353
94 773 950 54061 230 47l 566 79 641
708 920 67 70 78 55006 188 595 659
717 5^089 128 91 268 75 640 57192 396
459 89 510 929 83 58040 104 81 296
429 86 672 709 818 59079 220 81 400
905 60006 334 5.22 25 867 905 61
61146 233 69 85 343 64 84 425 717
62135 928 63010 149 221 575 96 655
99706236490156401026118 26
255 335 95 776 65084 246 399 576
735 967 66314 69 590 715 936 69 67735
841 55 68074 437 5l8 93 809 84 963
690574019250612627264652718
827 70018 188 96 200 332 73 776 98
940 43 66 71122 63 425 46 524 901
76 72148 92 347 414 25 72 535 644
67 75 742 84 73123 340 435 85 638
724 80 91 890 938 74089 316 681 808
75000 17 144 303 446 89 546 58 860
924 76070 125 262 364 441 505 643 47
957808296837938397702889135

298 476 858 967 78007 184 235 310
37 54 484 612 79014 68 70 135 218
63 481 625 783 92 803 978

80025 84 14 52 298 453 505 10
60 78 89 607 81241 93 562 631
758 82 976 82132 521 98 786 97
789 920 44 83075 247 358 481 560
994 84059 78 84 214 338 679 729
38 40 823 900 34 85071 152 392 57
604 24 875 93 965 82 86055 211
367 758 99 875 78 938 85 87058
74 363 70 445 818 50 88466 629
775 88 81 931 89018 30 248 636
478609016128914003989830
91010 111 59 248 84 360 448 508
47 657 824 86 92055 517 715 40
814 968 93471 9 625 37 865 952
949454756072153092856
95139 293 563 613 891 96135 219
748336440641508642705826
37 976 97030 89 102 200 346 780
821 98053 264 419 45 99 691 99054
621198422670473631945100
533 6 632 90 945 10101 62 128
350864205206074176860909
31 102096 159 78 266 370 453 531
738 827 36 74 103136 46 67 220
507 50 76 82 10417 67 367 489 579
612 50 8-866 105007 231 79 618
719 42 840 901 74 106326 43 473
945 73 107201 308 9 43 603 45
885 89 936 108057 166 265 451
616 726 35 38 57 835 109201 59
630727238478790110022331
324 72 318 684 835 908 111032 97
258385944566854167762807
9 112056 76 81 792 870 54 112016
38 138 201 32 354 414 578 679
718 919 77 926

114209 14 337 614 808 83 115161
281407557640947094564816913
116335 438 59 87 815 18 936 71
U7109 76 509 683 94 758 86 97 853
70 958 118112 89 240 363 575 635 747
820 76 119092 247 420 665 790 893

120015 334 44 658 97 762 96
121093 150 53 354 600 732 706
122031 81 358 530 34 674 862 63
123014 82 133 241 81 441 67 684
810 124303 35 631 714 84 125016
191 212 329 37 436 743 808 126179
208 312 430 80 504 719 30 842
936 127001 120 70 460 674 75 768
967 128065 207 17 66 92 344 68

81476547536837365792695
129001 58 252 63 537 810 77
130014 27 192 231 335 583 87 666

788 815 917 74 131105 98 620 777
75 885 92 954 132124 36 93 267
508 672 721 881 931 133099 173
77235903385876978094351
62 134056 234 333 43 578 840
135097 165 270 380 445 657 701
136080 148 361 761 505 850 137097
165 270 380 445 657 701 136080
148 361 71 505 850 137122 368 83
93 440 745 921 138038 138 57 675
354 468 749 847 99 9S5 139086 136
73 277 374 402 57 140053 206 467
561 77 820 141122 202 30 47 321
63 66 958-142061 81 360 414 53
73 87 143218 482 96 636 749 811
42 79 960 92 144124 273 313 85
89 408 524 685 788 950 81 145013
74116213990474885366494
623 717 977 146070 74 607 446
5022123496064477753870
147173 245 326 65 615 733 90 936
69 75 149034 176 200 316 41 499
531 815 45 150192 216 311 39 453
573 151261 548 63 642 67 890 92
983

152089 90 206 55 91 369 442 99 6Ś5
43 85 715 859 967 153051 102 329 520
34 82 787 892 154043 56 192 797 905
15 155373 485 633 771 847 156065 482
6555 738 851 73 157065 127 81 264 41
596 709 43 158061 144 242 350 478
508 21 72 714 39 815 946 60 159057
8516533345453948819433875.

160135 204 8 36 443 508 828 161032
93 198 15 202 634 162048 100 30 236
37085597644730768204467977
163042 138 66 238 435 593 675 164166
270 307 52 492 575 622 789 873 999
165238 47 535 62l 96 732 50 814 44
166036 105 433 565 90 858 82 167189
3974475074976787 808 5145
168142 5 258 371 560 712 27 812 28
35 916 68 70 169027 115 83 209 84 347
65 479 587 832 170043 194 345 99 554
697 837 88 987 171113 298 321 77 411
83 624 44 711 67 897 916 172227 448
540 759 803 8 926 173048 76 351 538
719 91 174092 9 233 91 497 827 958
175011203225266775054392743
96 989 176149 235 688 881 4 964
177029 35 141 68 236 360 505 790 1
814 923 178061 92 155 20 015 476 670
179052 145 95 337 456 96 687 752 851
972 180008 17 218 318 417 491 794
810 56 181163 71 276 554 96 863 963
182051 82 10O 841 3 914 51 183168
292 353 668 79 78 184176 347 413 87
629 771 68 996 180314 8 30 75 371
409 72 617 98 729 812 6 60 186020
283 558 606 69 832 49 181077 323 502
20936216480550188212338388
4l6 28 59 622 744 9 894 921 189028
11 364 75 412 633 99 766 851 190232
47 363 691 720 882 960 98 191257
46077562799l75788492866
192071 125 491 506 614 812 928 38
98 193002 61 260 332 430 704 69
194012 96 345 496 838 934,

lll ciągnienie
Wygrane po 200 zł.

232 425 515 600 750 60 65 1011 85
451 842 2039 568 626 747 950 3209
491 890 4132 67 638 74 790 960 5276
363 688 91 854 6072 199 735 887 7033
85 162 285 908 8309 419 655 850 966
9083 90 154 387 671 10143 339 598
731 58 11268 311 73 689 795 847
994 12100 418 38 549 613 729 894
13016 721 831 14339 548 72 884 15035
81 218 95 98 580 625 16612 92 984
17025 71 132 215 89 374 77 84 887
18216 480 773 19262 555 606 869
20088 98 410 519 698 872 21456 84
758 83 22027 278 399 571 806 24118
353 464 619 899 969 84 25144 567
26061 315 855 908 27151 521 839 89
943 28152 220 513 66 737 974 29056
196 254 583 770 30354 31340 701 0
916 32211 637 804 982 33141 251 435
682 774 34022 67 517 67 742 95
35035 211'303 32 419 43 569 36468
951 37036 124 419 684 902 12 39611
40031 96 111 549 919 41072 631 883
42017 50 515 41 87 893 43074 345 500
648 974 97 44099 329 837 45166 624
791 889 942 46288 452 847 47326 30
719 61 93 788 48019 283 504 613 719
804 84 49469 516 54

50316 592 748 51004 303 419 44
618 97 800 52106 345 53 404 548 769
942 53030 87 151 422 712 50 85 872
54203 478 879 955 55180 94 501 461
76456036422073359854071620
44 672 57108 38 227 460 579 811 91
904 14 80 58008 59525 853 60378 493
519 97 748 61009 187 367 88 62291
842 63140 535 955 64508 616 734
65062 308 704 932 54 70 66322 645
67049 199 234 344 508 68086 164
69070 601 70225 319 438 739 84
71031 222 58 541 923 97 72909 19
73114 500 74 96 897 928 74108 288
335 763 905 95576 889 983 76046 90
109 66 261 560 950 86 77243 35 78076
454 533 789 79355 419 77 80011 351
891 81036 228 79 81 573 921 82555
931 83255 58 302 5 531 84192 431 85
670 89 845 85150 57 284 348 601 876
86130 85 369 690 87102 65 381408
615 905 88056 986 87 89436 37 533
687 750 951 90000 942 427 92118 450
802 93583 91 743 803 941 61 94420
580 661 915 45 95546 73 854 914
96067 74 128 268 856 79 97384 431 68

529 720 807 903 98543 648 700 831
979 99153 87 301 633 734

100033 997 101479a 864 984
102198 272 674 933 103439 555
104058 400 840 105015 177 90

662 768 873 980 106005 26 100
224 99 33 645 5 53 738 107689
108022 40 209 351 71 75 907
109033 144 442 626 75 110240 423
777 862 917 11399 482 510 857
934 11308 106 224 563 809 970
114052 71 244 81 412 721 115009
70 617 98 116000 382 444 871
117225 325 118258 90 529 712 79
847 119800 39 62 91 553 989
120166 209 90 333 593 648 712
121311 653 856 122238 334 123373
681 124005 38 100 427 92 505 62
77 125555 766 88 905 126031 46
223 98 551 91 865 127529 827 54
962 64 128144 256 303 726 46
129053 984 130065 106 896
131238 375 595 636 755 837 59
911 33 59 132602 800 967 133248
579 893 134215 30 491 135342
401 581 707 816 136118 388 761
137324 454 534 40 622 827
138241 139245 479 91 562 91 888
140610 39 737 141261 76 410 34
518 855 60 142059 607 842 944
143135 484 598 731 814 914403
623 145281 616 863 146042 57. 333
728 40 59 912 48 147289 317 434
685 148044 147 625 787 806
149058 160 211 612 761 819 350
150458 556 657 792 151246 613
152084 258 300 448 599 683
153409 525 656 878 931 154856
906 84 155618 156185 260 408 659
705 976 97 157009 297 357 499
647 711 52 93 820 69 158438 567
159612 59 160635 743 881 905 97
161184 340 492 897 162021 319 73
492 551 704 916 163211 461
164167 2226 44 705 921 165279
373 682 166033 357 563 750 895
900 167580 707 25 908 168546
662 779 962 169185 323 896 907
93 170022 500 75 638 961 171157
502 755 172393 611 15 46 914
13721 64 174126 464 627 721 55
59 846 175183 465 793 176014 95
298 312 541 177205 178206a 328
631 976 179031 105 439 180077 92
138 48 244 626 769 873 181396
490 834 915 30 80 182750 183506
794 184125 328 458 708 935 76
185278 186035 73 254 377 447
51 779 187261 430 532 894 955
188004 84 50 189424 41 668 841

IV ciągnienie
Główne wygrane

Stała dzienna wygrana 20.000
zl. na nr. 105507

50.000 zł. na nr. 78920

15.000 zł. na nr. 15544

10.000 zł. na nr. nr. 31400 79863
81017

5.000 zł. na nr. nr. 98686 125886
2.000 zł. na nr. nr. 19644 25674

27392 40214 46484 76050 88725
102469 109545 119016 138843
140225 143067 149354 168198
183849 192023

1.000 zł. na nr. nr . 4744 6411
7030 17394 20050 26227 37662
43770 45795 46959 48767 64015
73533 89510 98111 103943 104169
104583 107637 130830 141111
155816 159250 159555 181662
185683 189858 193269

Wygrane po 200 zł.
426 63 581 609 889 99 1330 823 976

2087 317 454 615 911 3010 27 519 45
946 52 4227 714 993 5005 471 836 922
6011 284 603 7235 88 530 807 8140
221 465 765 881 9079 112 288 463
10242 856 11043 417 51 519 857 12109
241 549 13025 129 268 304 47 491 871
14043 519 34 61 905 15457 986 601 21
16452 694 758 67 17101 97 243 62 397
683 745 18206 677 728 895 922 19465
80 847 20330 21251 746 22209 588 613
23819 98 24315 477 694 812 25013
26260 300 707 19 27112 484 877 28130
432 29022 341 470 997 30075 398 415
634 933 50 68 3l06l 234 791 32119
615 935 33054 573 558 34266 886 956
35723 37 859 925 36281 317 419 531
892 37120 359 606 68 757 88 38607
39243 636 705 40655 906 41156 3o3
667 78 733 60 42030 190 221 439 758
930 84 43453 634 847 90 44251 442
519 648 875 45108 36 333 511 754 60
46084 274 424 508 616 796 47017 168

205 562 634 878 48183 252 308 526 54
49147 234 332 508 831 51201 66 445
572 875 52244 99 407 568 978 53l42
282 54100 280 403 18 593 666 787 89
982 55011 325 446 789 957 80 56061
99 102 307 39 502 751 57137 62 70 237
90 616 39 855 998 58384 508 611 64
778 847 85 99 59192 392 769 60648
61 109 737 897 62027 386 953 64044
580 633 65098 108 259 475 618 50 831
66128 389 881 975 67063 114 265 333
578 879 932 68078 218 304 53 603
69037 277 70143 75 232 817 71105
229 72030 36 436 848 73154 379 493
74022 371 454 80 635 722 882 75191;
224 402 49 520 775 867 76012 148 23!
51 513 978 77097 542 78566 625 45
80584 81078 183 82213 20 836 61 940
83626 397 507 673 84047 251 64 300
90 464 832 85342 548 673 89 736 86158
572 946 87208 543 805 12 923 42 88012
372 596 771 89334 59 489 582 90059
103 212 629 796 984 91061 65 488 560
756 92008 145 384 93102 71 306 713
840 94065 88 231 487 581 950 95354
402 550 96674 730 68 97055 481 98192
215 99183 228 87 568 743 100169 98
321 101385 450 561 647 70 866 74 98
1C2388 490 539 709 103044 83 757
104194 471 831 105000 214 358 106260
327 36 574 740 107010 181 425 832
108434 109140 97 326 110503 618
111533 45 627 82 872 112472 113077
710 31 853 62 950 114413 515 704
115112 392 537 116031 39 117141 50
233 385 666 796 118185 203 94 837 82
952 119628 706 907 57 120510 121335
411 781 812 122137 123092 162426 29
124129 57 285 314 789 818 94 125021
215 403 26 866 74 126041 765 127034
432 128993 129024 74 419 20 823 65
130263 749 903 131 140 54 64 359 613
889 912 132 674 98 133200 429 134356
595 744 828 42 47 135075 235 431
518 677 87 136648 57 746 137718 864
923 138336 424 559 60 764 964 139095
119 471 140149 230 142900 143436 523
28 90 670 967 144264 145373 146441
818 147125 765 821 935 95 148073 621
149134 432 634 78 93 708 832 150006
118 151285 645 761 8888 152658 956
153166 223 473 777 996 154078 125
288 516 992 155302 707 56 156427 772
157054 81 563 76 800 51 926 158048
159004 216 406 95 646 800 952 160329
161414 605 13 874 162012 563 608
769 804 163032 283 411 22 522 48 645
883 164028 250 496 755 77 165308
156005 307 99 833 167314 422 674 943
168043 51 134 260 628 169193 377 400
48 622 719 170497 657 899 171239
700 3 925 172051 144 370 964 173474
174319 416 86 588 93 615 175233 335
405 674 845 176241 437 579 620 52
984 177041 137 379 674 885 178044 59

136 693 703 179062 513 602 928
180561 76 670 756 942 181219 69 462
182344 551 183155 214 734 184323 633
185189 77 85 573 186083 189 204 487
622 56 932 87 188061 89 251 331 415
893 995 189235 60 594 688 779 190059
342 429 605 866 908 191213 29 580
750 192338 60 458 633 870 193032
174 388 533 910 44 194471 906

Zawsze i wszędzie pamiętaj
że szczęście sprzyja kolekturze
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Licytacja w Lom bardzie.
Na początku czerwca w dniach od 10 do

12 odbędzie się w bydgoskim lombardzie
licytacja zastawionych a niewykupionych
wzgl. nieprolongowanych zastawów. Pro
longat udziela się tylko do dnia 7 czerwca.

Zwracamy uwagę na dzisiejsze ogłoszenie.

34 stopni ciepła w Bydgoszczy.
Takiej kanikuły w maju w ostatnich la

'tach nie notowano. Mamy obecnie upały
jak podczas najbardziej gorących dni w

lipcu. .We wczorajszy piątek notowano w

Bydgoszczy 34 stopni ciepła. Nic dziwnego
zatem, że setki osób szukało chłodu w ką
pieli rzecznej, lub podążało do lasu. Zda
wało się, że wieczorem spadnie upragniony
deszcz, ale nadzieje zawiodły. Chmury zni
kły na horyzoncie i dziś rano mamy zno
wu dużo słońca, tak, że dzień dzisiejszy, jak
również i niedziela, przyniosą nam dalsze

upały.

— Majówka Absolwentów. W niedzielę
urządza wesołą majówkę Zrzeszenie Absol
wentów Szkół Kupieckich do Smukał Doi,
nych. Zbiórka przy moście Król. Jadwigi
0 godz. 5 rano. Goście i sympatycy mile
widziani.

— Tabelę urzędową wylosowanych w

dniach 5, 7, 8 i 10 maja br. premii do obli-
gaji 3% Premiowej Pożyzki Inwestycyjnej
z 1935 r. Emisji I można od godz. 8- 12-tej
1 4 - 6-tej przejrzeć w redakcji naszego pi
sma przy ul. Poznańskiej.

— Z czytelnikami naszego pisma znown

podzielić się możemy dobrą nowiną. Otóż
przy znanej kawiarni-restauracji ,,Szmelte-
ra" gospodarz w trosce o swoich gości u-

tworzył dla wytchnienia w dni upalne za
ciszny i miły ogródek, pełen drzew i zieleni.

Oprócz wszelkich napoi chłodzących jak le
moniady, mazagranu itp. specjalny bufet

, wydaje wyśmienite lody w smaku dla naj-

wybredniejszego podniebienia. Poza tym
dla młodzieży szkolnej wprowadza p. Szmel-
ter pewną inowację, wystawiając mianowi
cie oddzielnie bufecik ze kprzedażą zdro
wych i smacznych lodów, porcja już po 5,
10 gr. Polskie lody w nicżym nie ustępują
wyrobom tzw. włoskim. Uwagę Szan. Czy
telników zwracamy na dzisiejsze ogłoszenie.

Ta joj, to my ze Lwowa.
Rewia w Resursie Kupieckiej na otwarcie

sezonu.

Znany ,,Zespół lwowskich wesołków1*, po
dłuższym pobycie w Poznaniu w Teatrze

Nowym, gdzie cieszył się niebywałym po
wodzeniem i uznaniem prasy, objeżdża
większe i mniejsze miasta Wielkopolski.
Obecnie rozpoczyna swoje występy na ot
warcie sezonu letniego, na scenie ogrodu
Resursy Kupieckiej.

W niedzielę, 23 maja o godz. 21 dane bę
dzie widowisko pióra znanego lwowskiego
poety Henryka Zbierzchowskiego ,,Ta Joj,
to my ze Lwowa". Lwowski regionalny hu
mor, tyle razy słyszany przez radio nNa

wesołej lwowskiej fali", ujrzy każdy ze sce-

ny ogrodu Resursy Kupieckiej.
Na czele zespołu niezrównany komik,

tak zwany mistrz maski, Eustachy Odro-
biński. Towarzyszą mu urocze artystki,
jak Lala Danowicz, Janina Nowicka, Feli
cja Kidawska oraz panowie: Nowicki, Rem-
bosz i balet Colosseum Girls.

A więc jutro, w niedzielę cała Bydgoszcz
będzie oklaskiwała sympatycznych lwow
skich batiarów w ogrodzie Resursy Kupiec
kiej. Pobyt w Resursie Kupieckiej uprzy
jemni gościom dancing przed występami, w

czasie przerw i po występach. Wstęp bez
płatny. Konsumcja 1 zł.

Wypadek w Tartaku Państwowym.
We wczorajszy piątek uległ nieszczęśli

wemu wypadkowi zatrudniony w Tartaku

Państwowym 16-letni robotnik Władysław
Burchardt, zam. przy ul. Łowickiej 6. Przy
ładowaniu drzewa zostały mu zgniecione
dwa palce prawej ręki. Po udzieleniu opa
trunku w Lecznicy Miejskiej młody robot
nik opuścił szpital.

Grosz szczęściaPzrcwodiiikiem wygranych następnej loterii będzie

kolekturyBd.RsaniBw,BSąBGjgassaeca:,G(dańska 29.
Lo*y w cenie 10 ,- s2 za jedną ćwiartkę już do nabycia. Zamówienia zamiejscowe na pocztówce załatwiam odwrotnie.
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Nowy król kurkowy bydgoskiego Bractwa
Strzeleckiego p. Stanisław StrehL

Katastrofa samochodu bydgoskiego
pod Świeciem.

(We wczorajszy piątek o godz. 20 na szo
sie gdańskiej pod Świeciem pomiędzy
Brachlinem a Niewieścinem przy mijaniu
ciężarówki samochód osobowy firmy Szym
czak z Bydgoszczy wpadł na drzewo, ulega
jąc rozbiciu. Trzech pasażerów znaleziono
w rowie z dotkliwymi ranami. Byli to
mistrz ślusarski Stanisław Janik, zam.

przy ul. Chrobrego 20, ślusarz Sujkowski
Br. z ul. Orla 36 i pomocnik ślusarski Ber
nard Weynerowski, zam. przy ul. Czarniec
kiego 13. Przypadkowo przejeżdżający sa
mochodem szofer bydgoskiej Ubezpieczalni
Społecznej p. Jur zabrał ofiary katastrofy,
nie czekając na Pogotowie i odstawił ran
nych do Szpitala Powiatowego na Bielaw
kach.

Zasmarowanie smoła okna
wystawowego.

Dzisiejszej nocy smołą zasmarowano szy
bę okna wystawowego składu obuwia nie
jakiego W ołoszyna przy Wełnianym Rynku
nr. 4 i wielkimi literami przez całą szero
kość szyby wymalowano słowo ,,żyd".

Następne spływy łodziami - tratwami
z Koronowa do Smukały

odbędą się w czwartek, 27 1 w niedzielę,
30 maja.

u--

— Nowy skład rowerów, części rowero
wych i artykułów sportowych przy ulicy
Gdańskiej 53. W tych dniach otwarty zo
stał w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 53
skład rowerów, części rowerowych, wszel
kich artykułów sportowych, zabawek dzie
cięcych, galanterii stołowej oraz walizek
i artykułów skórzanych. Właścicielem jest
młody i rutynowany kupiec p. Bogdan Pie
chocki, długoletni pracownik firmy ,,Mu-
solff". Skład zaopatrzony jest bogato w

pierwszorzędne artykuły, które sprzedaje
się po cenach najniższych. Młodemu i rzut
kiemu właścicielowi p. Piechockiemu

,,Szczęść Boże!"

Stan wody w Wiśle z dnia 21-go maja:
Kraków - 2.31, Zawichost 1.40. Warszawa
1.12, Płock 0.96, Toruń 0.96, Fordon 1.00,
Chełmno 0.85, Grudziądz 1.11, Korzeniowe
1.22, Piekło 0.50, Tczew 0.60, Einlage 2.08,
Schievenhorst 2.28. Temp. wody 17 st

PORAŻKI POLSKICH TENISISTÓW.
W PARYŻU.

Paryż. W piątek na międzynarodowych
zawodach tenisowych o mistrzostwo Fran
cji Jędrzejewska została wyeliminowana z

gier podwójnych.
W grze podwójnej pań para Jędrzejow

ska — Noe! przegrała z parą Dearman —

Ingram 4:6, 4:6. Jędrzejowska grała prze
ciętnie, a Noel bardzo słabo.

W grze mieszanej Jędrzejowska, grająca
do spółki z południowo-Afrykańczykiem
Farąuharsonem, przegrała z parą francuską
Mathieu — Petra 4:9, 5:7. W pierwszym
secie Polka grała słabo, w drugim zaś Afry-
kańczyk popełnia wiele błędów, podczas
gdy Polka grała dobrze. W rezultacie pa
ra francuska grała bez straty seta.

W piątek rozpoczęły się gry pojedyńcze.
Z Polaków grał jedynie Tloczyński. Po sła
bej grze pokonał on Francuza Lecoindr w

stosunku 6:3, 5:7, 9:7, 6:4.

PIERWSZE WYNIKI ZAPAŚNICZYCH
MISTRZOSTW EUROPY.

Paryż. W Paryżu rozpoczęły się przy
minimalnym zainteresowaniu publiczności
mistrzostwa zapaśnicze Europy. Do z aw o
dów zgłosił'o się 92 zapaśników z 19 państw
Europy. Pełne drużyny zgłosiły Szwecja,
Francja, Niemcy, Estonia i Belgia. Po 6 za
paśników wystawiły Włochy, Dania, Łotwa
i Czechosłowacja, Holandia i Finlandia
przysłały po 5 ciężkoatletów, Austria i Wę
gry po 4, Polska, Norwegia, Rumunia i

Szwajcaria po trzech, Grecja i Jugosławia
po dwóch.

Pierwszego dnia rozegrano kilkadziesiąt
spotkań wę wszystkich wagach. Polacy ro
zegrali dwa spotkania, ponosząc dwie po-
rażki. W wadze lekkiej Staniczek przegrał
ze Szwedem Olofssonem, Krysmalski został
pokonany przez Estończyka Maeggi.

B.K.S. ,,Wodnik". Wynajmuje stoiska,
udziela informacyj — sekretariat klubu, ul-
Piotra Skargi 13 m. 1, tel. 2497, codziennie
od 10-14 i od 16-18 .

'pmttkąf. kmćme,

,,TAJEMNICA STAREGO ZAMKU'*

(kino ,,Kristal").
,,Tajemnicę starego zamku" wykrojono z

pięknego romansu Agnieszki Gunther p. t.

,,Święta i jej błazen". Sama powieść, zna
na i ciesząca się poczytnością, znajdująca
się niemal w każdej bibliotece domowej, o-

trzymała niemniej wspaniałą oprawę fil
mową. Ujęcie sentencji tej powieści nada
ło jej rumieńców życia, n ie zacierając form
i pojęć z przed kilkudziesięciu laty. Reży
seria podeszła do tematu w sposób subtel
ny, a artyści wczuli się w swe role z głębo
ką szczerością. Zwłaszcza Hansi Knoteck
odtworzyła dziewczę o anielskiej dobroci.
Rysy jej twarzy chwilami przypominają
nam Jadzię Smosarską. Sympatycznym jej
partnerem jest Hans Stńwe. Tło pięknych
krajobrazów i malowniczo położonych zam
ków dodają dziełu temu wiele czaru ro
mantycznego, a muzyka podkreśla urok
akcji. Całość wywiera na widzu mocne wra
żenie, tymbardziej, że z anielską księż
niczką walczy o szczęście macocha, kobieta
zła, nerwowa. ,,Tajemnicę starego zamku"
powinno się poznać, choćby dla przeżycia
wrażeń artystycznych, które spływają z te
go filmu na widownię. Nadprogram wy
świetlany jest reportaż nadzwyczajny z uro
czystości koronacyjnych w Londynie. Re
portaż nakręcony ze wszystkimi szczegóła
mi odprawionych ceremonij w świątyni
i defilady na ulicach Londynu. Poza tym
drugi reportaż etnograficzny z popisu gó
ralskich zespołów w Sanoku: śpiewy i tań
ce wykonane z brawurą. Program tak ob
fity zamyka nowy i ciekawy tym razem

tygodnik Pata-

Z ruchu Ch. Z. Z.

W niedzielę, 23 bm. o godz. 15-ej odbę
dzie się zebranie Chrzęść. Związku Pracow
ników Drzewnych w lokalu p. Scherbarta
przy ul. Toruńskiej. Na porządku obrad
sprawy zarobkowe i organizacyjne, — obec
ność wszystkich członków bezwzględnie ko
nieczna. Zarząd.

W poniedziałek, 24 bm. o godz. 18.30 od
będzie się posiedzenie zarządu, mężów z a 
ufania, komisji rewizyjnej i wydziałów ro
botniczych Chrzęść. Związku Pracowników
Miejskich w sekretariacie okręgowym Ch.
Z. Z., ul. Dworcowa 5. Obecność wymienio
n ych bezwzględnie konieczna.

Przewodniczący.
fr...,,.,,-.X .,"., i ....

Sprmwąg ggafrofe.

DO SOKOLSTWA OKRRGU
BYDGOSKIEGO.

W niedzielę, dnia 23 maja br. odbędzie
sję na Stadionie Miejskim zlot sokoli. U-
dział całego Sokolstwa naszego okręgu jest
konieczny. Jesteśmy przeświadczeni, że nie
zabraknie ani jednej sokolicy, ani jednego
sokoła. Tego wymaga dyscyplina i kar
ność sokola.

O godz. 6,10 rano zbiórka przed kościo
łem XX Misjonarzy na mszy św. Po na
bożeństwie próby zlotowe.

O godzinie 15-tej zbiórka całego okręgu
ze sztandarami na małym boisku obok sta
dionu. O godz. 16-tej popisy.

Czołem!
Przewodnictwo V. Okręgu:

(-) Malczewski, prezes. (—) Woźniak, sekr.

Sokół żeński.

Ostatni termin zgłoszeń na zlot do Ka
towic do soboty, dnia 22 bm. włącznie.

Prosimy zatem zwrócić się do sekreta
riatu (Dworcowa 5), by nie być pominiętym.
Późniejsze zgłoszenia nie będą już uwzględ
nione.

W jutrzejszą niedzielę 23 bm- odbywa się
zlot okręgu V, w którym udział wszystkich
członkiń gniazda naszego jest konieczny.

Sokół III.

iW niedzielę 23 bm. o godz. 6,10 zbiórka
wszystkich druhen i druhów przy kościele
księży Misjonarzy na Bielawkach. Uprasza
się o bezwzględne i punktualne przybycie.

X ŻBgcidB ttiPBymzzĘfigim-
Sobota 22 maja.

Godz. 19,00: Powstańcy i wojacy placówki 5.
Schadzka wszystkich członków w lokalu

p. Mellerowej, plac Piastowski. Ważne
sprawy; przybycie wszystkich członków

, obowiązkowe. — W niedzielę 23 bm. o

'godz. 7,30 zbiórka członków i rodzin przy
szkole podchorążych. Start do ,,marszu
seniorów" o godz. 8,30.

Godz. 20,00: Tow. obywateli i miłośników
Miedzynia. Zebranie w lokalu p. Buchol-
ca. Zebranie zarządu godzinę wcześniej.
Z powodu ważnych spraw uprasza się
o liczne przybycie.

- K. S. A. ,,Siła'*. Zebranie w lokalu p.
Szarafińskiej, ul. Hetmańska

Godz 21,00: Związek szoferów. Zebranie w

Jokalu związku, ul. Jagiellońska. Zebra
nie członków zarządu o godz. 20 tamże.

Uprasza się o liczny udział.

Niedziela 23 maja.
Godz. 4,30: Kat. Tow. Robotników Polskich

par. Św. Trójcy — sekcja młodych. Ma
jówka do Smukały. Zbiórka na dworcu
kolejki powiatowej.

Godz. 6,45: Klub sp ortowy ,,Tornado". Wy
cieczka do Ostromecka. Zbiórka na Ry
bim Rynku. Sympatycy kolarstwa mile
widziani.

Godz. 7,00: Rodzina Weteranów Powst, Nar.
R. P. 1914-19 - koło miasto i kolejarzy.
Wycieczka dp Opławca. Zbiórka przed
dworcem kolejki powiatowej na Okolu.

Przejazd kolejką w obie strony 45 gr od
osoby.

Godz. 8,00: Kolo instruktorów II kL PCK.
Całodzienna wycieczka do Jasińca. Zbiór
ka w świetlicy PCK, Cieszkowskiego U.

- Zw. podoficerów rezerwy. W ycieczka do
Koronowa. Wyjazd kolejką pow. Wszy
stkich sympatyków z rodzinami zapra
sza sję. Na miejscu moc niespodzianek.
Zniżki kolejowe zapewnione.

Godz. 8,30: K. S. S. D. P. przy publ. szkole
dokszt. zawodowej. Całodzienna wyciecz
ka do Jasińca. Zbiórka przy klasztorze
na Bielawkach. Goście i sympatycy mi
le widziani.

Godz. 13,00: Klub mandoUnistów ,,Dźwięk”.
Wycieczka do Rynkowa. Zbiórka przy
ekspedycji towarowej, ul. Zygmunta^Au
gusta. Goście i sympatycy mile widziani.

Godz. 14,00: Tow. pszczelarzy na Bydgoszcz.
Zebranie miesięczne u p. F ritza w Smu
kale Dolnej. Wyjazd z małego dworca.

. *.
Kat. Tow. Robotników Polskich przy

farze. Zebranie miesięczne w niedzielę 23
bm. po nieszporach. Na porządku obrad
bardzo ważne sprawy. Uprasza się o liczny
udział.

Kat Tow. Rob. Polskich przy parafii św.
Trójcy. Zebranie miesięczne odbędzie się w

niedzielę 23 bm. w salce parafialnej po nie
szporach. Referat wygłosi p. Stefanowicz.

Uprasza się o liczny udział.

Zainteresowanym Jiolejarzom w Koto-
mierzu. Według wydanego niedawno za
rządzenia ministerstwa rolnictwa i reform
rolnych, pracownicy państwowi nie mogą
być nabywcami działek z parcelacji rządo-

W6p. P. Grudziądz. Zwrócić s ię do Zarządu
Miejskiego (Miejski Urząd Ubezpieczeń) w

Bydgoszczy. , ..

W sprawie rzekomych skrzypiec Strafii-
variusa. Za najkompeteńtniejszego znawcę
skrzypiec Stradivariusa w Polsce uchodzi
prof. Wyższej Szkoły Muzycznej p. Rdyna,
Warszawa, ul. Żórawia 30.

Pr. Ziółkowski. Nie pbdał nam Pan swe
go adresu ani w liście ani na kopercie. Do
kąd więc mamy skierować ewtl. wiado
mości?

Ilepłacono nataargn?
W dniu 22. b . m. płacono ceny następu

jące : masło wiejskie kg 1,40, masło mleczar
skie 1.70, jaja 0,00-0,90, twaróg 0,00-0,60,
rabarber 0,00-0,15. zielona sałatka glowka
0,00-0,10, cebula 0,15, ogórki 0,00-1,80, szpa
ragi 0,00—0,00, szpinak 0,00-0,15 , pomarańcze
kg. 00,00-000.00, cytryny 2 sztuki 0,30 kapu
sta 0,00, jabłka 0,00 do 1,40, rzodkiewka pęezek
0,05, brukiew 0,00, marchew 0,30, galarepa
0,60: za drób: kurczęta 1,50 -2,00 kury 1,50
do 2,50, kaczki 2,00-2,50, gęsi 3,00-4,00,
indyki 6,00-8,00 gołąbki para 1,00-1,10;
mięso: kotlet wieprzowy kg 1,60, boczę t 1,40,
wołowe bez kości 1,40, z kośćmi 1,10. skopo
we 1,40, od łopatki 1,20, cielęcina 1,10-1,20,
słonina 1,60 smalec 2,20, smalec wędz. 0,00
sadło 1,80; ryby: kg. sandacze 0,00-0,00,
karasie 1.00 -2,00, liny 1,40-1 .80, węgorze
1 60—2,20, węgorze wędz. 0,00-0,00, płotki
0,00-0,70 , leszcze 1,20-1,80 szczupaki 1,60,
do 2,40, karpie 0,00- 0,00, okonie 0,00- 0,00,
raki kopa 4,00—10,00.

Bank Polski płacił w dnin 22. 5. 1937 r.

dolary amerykańskie 5,26
dolary kanadyjskie ^5,26
funty szterlingów 2.6*01

franki szwajcarskie 120,25
franki francuskie 23,50
belgi belgijskie 88*80

liry włoskie 23,-
floreny holenderskie 289,50
korony czeskie 17,40
szylingi austriackie 98,
marki niemieckie 122,—

Napisowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde dalsze
słowo 15 groszy, 5 cyfr - jedno słowo

i, w, z, a
^ każde stanowi jedno słowo.

Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.
Drobneogłoszenia

Większe ogłoszenia wśród drobnych 50 % drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeń

Dla poszukujących posady 200lc zniżki

Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 9.

Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia
n ie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia

ogłoszenia, ani do zwrotu pieniędzy.

J j^ SPRZEDAiT^

Narzędzia
stolarskie, ławki, kozły,
płyty cynkowe, rzeźby,

Bilardy
radioaparaty, maszynę do
pisania, odkurzacz, na do
godne raty korzystnie sprze
da Sala Licytacyjna, Gdań
ska 42. 10166

i t. p. Langiewicza 3, fa
bryka mebli. (5393

Dom
okazyjnie tanio sprzedam.
Czynsz roczny 11.400,
wpłaty 45.000. Gdańska 60
m. 3. (5391

Singer
maszyna. Szczecińska 6,
m. 17. (5397 Sprzedał licytacyjna

różnych mebli w ponie
działek, 24-go bm. sRawa”
Śniadeckich 37. U0165

Maszyną
do swetrów, pończoch gru
bych sprzedam tanio. Po
znańska 7 m. 7. (10175

Aparaty
do piwa i wody sodowej
poleca Bloch, Śniadeckich
nr 28-30 (10170

K MAUKA m
Kroju 15390

modelowania wyucza fa
ehowo mistrzyni krawiec
ka, Warmińskiego 10-4 .

Żaglówka (5394
niewykończona. Langie
wicza 3, fabryka mebli. Ołmioklasista(5374

Platforma (5395
beczki od oliwy. Langie
wicza 3, fabryka mebli.

udziela lekcji, przygoto
wuje do egzaminów. Zgł
do filii ,,Ośmioklasista" .

Karmelarz

dobry potrzebny zaraz.

Of. wraz podaniem pen
sji kierować Gdynia Słu
pecka 10, Kurzawski. 10077

Kominiarski

pomocnik, młodszy od 1. 6.

potrzebny. Zgł. Bydgoszcz,
ul. Ślusarska 2. 5348

Furmanów (10127
do zwożenia cegły poszu
kujemy. Zakłady Przemy
słowe M. Krenski, Byd
goszcz, ul. Gdańska 140.

Fryzjer
specjalista w męskim, na

stałe potrzebny. Jerzy
Krzyżanowski, Świecie,
Klasztorna 15. (10125

Wojażer
potrzebny na wafle i cu
kry. na prowincję., Delta”
ul. Sobieskiego 2. (5388

ekspedientka
dzielna do składu towa
rów krótkich i trykotaży
poszukiwana. Kaucja lub
poręczenie wymagane,
Szczegółowe oferty pod
,,Br 501". Biuro Ogłoszeń,
Dworcowa 54. (10167

5 pań (5362
tylko bez pracy, zdolnych
do pracy zewnętrznej
propagandowej, ponad
24 lat, zgłoszą się bez
względu na dotychczaso
we zajęcie z dokumenta
mi, poniedziałek od 10 do
15. Gdańska 54, m. 8, 11 p.

Służąca 5398
potrzebna. Dworcowa 19,
restauracja ,,Gastronomia".

Uczeń
kelnerski wład.niemieckim
językiem zaraz może się
zgłosić. Kasyno Cywiluę,
Gdańska 20. (10162
10153 Krawcowa
potrzebna Jezuicka 7, kiosk

Uczennice
do szycia oraz podręczna
zaraz potrzebne. Nowo
grodzka 10—2. (5203

5 pokojowe
II piętro. Śniadeckich
12—5, od 1 lipca. (5357

2 pokoje (5356
kuchnia. Nakielska 149.

3 pokojowe
mieszkanie komfortowe
do wynajęcia, nowy dom
Hetmańska 28—2. (5389

Posługaczka
potrzebna. Skóry, Długa
nr 59. (10156

Przychodnia
na cały dzień. Piotra Skar
gi 12-6, 5403

3 pokojowe
mieszkanie, Siemiradzkiego
5m.1. 5400K-ssar'SI

4 pokoje
komfortowe okol. Biela-
wek. Wiadomość Kr. Ja
dwigi 6-6 . (10158

Piącio
pokojowe z wygodami
wolne. Wiadomość Zdu
ny 11/3. (4781

4 pokojowe
odremontowane, w dobrym
domu do wynajęcia. Ulica
Sobieskiego 6. 5380 1lub2

pokojowego mieszkania z

kuchnią poszukuje wdo
wa z emeryturą. Oferty
pod ,,Mieszkanie 100" do
filii Dziennika Bydgo
skiego

' (8245

Pokój
kuchnia i przedpokój. Ko
ronowska 38. . (10172

4-5 (5392
pokoi wolnych. Długa 32.

EZllDi
5378 Frontowy
utrzymanie, Zduny 13-2.

2 skromnie
umeblowane, panienek,
panów, 1 komfortowy
małżeństwa lub panów,
wszelkimi wygodami.
Zduny 19. m. 2. (10147

Niekrepujący
pokój, dobrze umeblows
słoneczny z wszelkimi t

godami, dla paną do wy:
jęcia, ul. 20 Stycżnia nr

m. 2. 8!

Pokój
Grudziądzka 9 m. 2. ( l 0036

SCPOKOJUPOSZUKUJĄ

Szukam
pokoju u starszej samo
tnej.Filia,,Panienka" 5370
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Wyrób Zakładów ,,Persil" Polska Spółka Akcyjna, Bydgoszcz,

W piątą rocznicę śmierci naszego drogiego syna i brata

ucznia gimnazjum Humanistycznegoodbędzie się

wspomnienie pośmiertne
w niedzielę, dnia 23 bm. o godz. 11,30 podczas nabożeństwa głównego polskiej parafii
ewangelicko-augsburskiej w kościele przy ulicy Poznańskiej 25.

10030) ł*9a8Bccn8Kinsirn

W czwartek, dnia 20 maja 1937 r. po długich, ciężkich i z wielką cierpliwością
znoszonych cierpieniach, zmarł opatrzony Olejami św. nasz najukochańszy nigdy nieza
pomniany syn, brat, szwagier i wujek śp.

AlfredFojuih
nauczyciel zakład, ociemniałych

przeżywszy lat 34, o czym donosi stroskana

EĘratazima.

Pogrzeb odbędzie się z kaplicy cmentarza starofarnego przy ulicy Grunwaldzkiej,
w niedzielę, dnia 23 bm. o godz. 17-ej. - Msza św. żałobna w poniedziałek o godz. 6.15
w kościele Wincentego a Paulo na Bielawkach. r (10043

Alfred Fojuth
nauczyciel ociemniałych

zmarł dnia 20 maja 1937 r. przeżywszy lat 34.
W Zmarłym straciliśmy gorliwego pracownika, szczerego

Kolegę oraz serdecznego Przyjaciela, a dziatwa niewidoma
kochającego nauczyciela-opiekuna.

Cześć Jego pamięci 1

Dyrektor, Grono Nauczycielskie i Urzędnicy
Zakładu Ociemniałych Pozn . Samorządu Wojewódzkiego

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 23 maja 1937 o go
dzinie 17 z kaplicy starego cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej.
10006)

KiOSK
wydzierżawię na Helu.
Wiad. Bydgoszcz, Garba-
ry 23, Flasza. (10157

wydzierżawię na Helu.
Wiad. Bydgoszcz, Garba-
ry 23, Flasza. (10157

Warsztat
dla reparacji samochodów
11 mtr. długości, 7 metr.
szerokości od zaraz (10174
do wydzierżawienia.

Spedytor Wodtke
Gdańska 76, tel. 3015.

Mieszkanie
3 pokojowe centrum kom
fort natychmiast wydzier
żawię. Derfert, Pomorska
22-3 . 5377

W czwartek dnia 20 maja r. b. zmarł

po długiej, uporczywej chorobie śp.

Alfred Foiuth
nauczyciel Wojewódzkiego Zakładu

dla Ociemniałych w Bydgoszczy.
W Zmarłym tracimy naszego drogiego

byłego nauczyciela i szczerze oddanego
sympatyka świata ociemniałych.

Cześć Jego pamięci!

Związek Cywilnych Ociemniałych
10007) w Bydgoszczy.

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci,
nigdy niezapomnianego męża i uko
chanego ojca ś. p.

JanaStelimacha
odbędzie się msza św. żałobna w kościele

Farnym w poniedziałek, dnia 24 bm.
o godzinie 730, o czym zawiadamia

10022 Żona z dziećmi.

EGEDl
Reperacje

wszelkiej garderoby mę
skiej i damskiej jako też
wykonania miarow'e usku
tecznia fachowo i tanio
Zakład Krawiecki, ulica
Chrobrego 7, m. 4. (6362

50 zł nagrody
temu, który wskaże zło
dzieja, wykradającego co
rocznie kwiaty z werandy
przy moście Bernardyń
skim. — Zgłoszenia do
Dziennika Bydgoskiego
pod ,Kradzież kwiatów”.

Przy

krzywiźnie
stosu pacierzowego

system Haasa
Proszę żądać

bezpłatnie broszurę
FranzMenzelSado w astr. 61

POSADY
POSZUKUJĄ

Werkmlstrz

stolarski, długoletnia
praktyka, wielkiej fabry
ce mebli, dobre świa
dectwa, poszukuje posady
Oferty filia Dziennika
,,Werkmistrz". (5354

E(ssDl
Kawaler

lat 26 kupiec z własnym
interesem oraz gotówką
poszukuje pannę dobrze
prezentującą się do lat 24
z własną nieruchomością
ew. gotówką 10 tys. Ła
skawe zgłoszenia poste*
restante Jarocin Wielkop.
,W , 26”. (10177

Kulturalna
przystojna wdowa, właśc.
majątku ziemskiego,
obiekt pierwszorzędny,
wyjdzie za wykształcone
go na poważnym stano
wisku socjalnym lub real
nością w Gdyni w wieku
42—55 łat. Zapoznanie
ułatwi ,,R uno" Gdynia
Świętojańska 77. (10075

Ślusarz, mechanik
dobry fachowiec, solidny,
poślubi pannę lub wdowę
do lat 45, posiadającą
przedsiębiorstwo tegoż lub
z pokrewnionego fachu.
Zapoznanie ułatwi , ,Ru
no** Gdynia Świętojań
ska 77. (1U073

Kawaler
lat 45, posiada 7000, zapo
zna celem ożenku panią
starszą, posiadającą mte-
res.Wdowa niewykluczona.
Dyskrecja zapewniona.
Gniezno skrytka 19. (10138

Panna
po maturze, 30000 posagu
wyjdzie za inżyniera wzgl.
urzędnika na stanowisku
urzędowym. Zapoznanie
ułatwi ,,R uno u Gdynia
Świętojańska 77. 10074

Kawaler
lat 24, właściciel składu
obuwia i warsztatu, szuka
panny religijnej do 25 lat.
Dla wspólnego dobra oko
ło 5000. Oferty z foto
grafią pod ,Blondyn”
Dziennik Bydgoski, Ino
wrocław. (10135

Wdowiec
lat 68, rolnik poszukuje
uczciwej, starszej panny,
bezdzietnej wdowy z ma
łym majątkiem, do lat 55.
Of. ,Matrymonium”Dzień.
Bydg. (10111

icmDi
Poszukuje

uczciwej, dobrze poleconej
dziewczyny od 1. VI. Zgło
szenia między 11—12 godz.
Zamojskiego 1 0 - 6 . 5396

Poszukuje
uczciwej dobrze poleconej
dziewczyny od 1, VI.
Zgłoszenia między 11 -12

godziną. Zamojskiego 10
m. 6. 5376

że pranie) mus? sprawiać wiele kłopota
. i trudu. -- Od czasu, kiedy poznałam

Persili i stosują go umiejętnie, przeko-'
nałam się, że niema) nic prostszego, jak

gotowanie) bielizns-ss - Pcrsilui

Do moczenia bielizny: HLNK.O* soda do prania i bielenia!

f-------------
NOWOŚĆ! **S1SIA.11A NOWOSĆI
Gilzy patentowane PŁASKIE z bibułki mirkowskiej verge, niegasnącej, najlepszej, jaka w ogóle
istnie.e na świecie i jaką używa się do produkcji gilz oraz jaką jest w stanie wyprodukować w

dobie dzisiejszej przemysł papierniczy. Z filtrami z najczystszej w aty ,,S aiubris4* (sprzyjającej
zdrowiu), szcze'nię wypełniającymi ustnik, co jest podstawowym znaczeniem wszystkich tego ro
dzaju filtrów. Filtry nie są nasycane kwasami chemicznymi, żrącymi i gryzącymi, a więc nie

j*-st Pan(i) narażonyta) na tysiące różnych niebezpiecznych chorób, jakie wywołują wchłaniane
do organizmu kwasy. -

Gilza pła-ka ,,WUAILAMjest jedyną tego rodzaju gilzą, a pod względem doboru jakości
surowców, skuteczności działania filtrów i wykonania zadowoli najwybredniejszych pala
czy Dzięki swej formie spłaszczonej (owalnej) jest bardzo wygodna w paleniu, estetyczna
i zajmuje o 40% mnie7 miejsca aniżeli gilza okrągła, a więc umożliwia przechowyw anie

dużej ilości papierosów w stosunkow o niewielkiej papierośnicy. (9984
Prosimy Panie i Panów palących tytoń zainteresować się tą nowością.

Dnże NAGRODY pieniężne do ankiety ,*PRAWDA 0 GILZACH'* omawiamyw nasłępoycb ogloszeaiacli.

ii

Firma chrześcijańska zatrud
niająca wyłączne chrześcijan.

1*h*xcemeaegsl Qilzowv
Stefan Kamiński, Warszawa, Rymarska 12^ ^

SPRZEDAŻE
Sprzedani 00126

zaraz Traktor przemysło
wy marki . International”
10/20 KM gotów do jazdy
i w dobrym stanie za ce
nę 2000 zł. Hans Hardtke,
cegielnia, Starkowahuta,
poczta Hopowo, powiat
Kartuzy, tel. Hopowo nr 5.

Dom (5375
narożnikowy dochodowy za
mienię, dopłata pożądana.
Nochowiczowa Dworcowa 60

Przedsiębiorstwo
ekspedycyjno - przewozo
we, dobrze prosperująee
sprzedam. Dziennik Byd
goski Toruń ,Dobrobyt".

10085

Sprzedam
dwa domy jeden barak za

9.000 zł. Gdynia 6, Pogórze
129 willa ,,Lilia" obok rzeź-

10072

Fiat 503
nowe gumy, tanio sprze
dam. Pomorska 28/6. G0063

Skład
kolonialny, delikatesów
z mieszkaniem z powodu
objęcia posady zaraz na

sprzedaż. Bydgoszcz, Po
znańska 9. U0109

Fabryka
cukrów wraz z nowym
budynkiem, urządzenie
elektryczne, Samochód,
ogród owocowy, garaż do
sprzedania. Oferty Dzien
nik Bydgoski. (IO137

Maszynę
do szycia sprzedam. Gar-
bary 26-19 . (10113

Samochodowe
części używane, różnych
typów opony, oraz pod
wozia samochodowe na

konne wozy tanio sprze
daje oraz kupuje stare

samochody na rozbiórkę.
Otlewski, Grudziądz, Plac
Stycznia 34/36, tel. 1620.

(10140)

Dobrze
zaprowadzone rzeźnictwo
w śródmieściu za 3500 zł.
do oddania. Wiadomość
Pomorska 12, m. 3. (10146

Wózek
dla chorej, dobrze utrzy
many kupię. Oferty pod
,,Chora" filia Dziennika
Bydgoskiego . (5363

Dom (5405
2 piętrowy w rodzaju wil
li, ogród, centrum, do
chód 5000, — cena 40 000.

Fajtanowski, Zduny 10

Jadalki
sypialki tanio. 3 Maja 10,
stolarnia. (5369

Bokser
angielski, szkocki Isjan
sprzeda tresura psow, telef.
33-90. 5401

Pisemne
artykuły, dewocje za po
łowę ceny sprzedam. Po
morska 7. 5365

Meble
stylowe, gabinety (renesan
sowe), salon (Chippendale)
i meble pojedyńcze na

sprzedaż. Wachowicz rzeź
biarz, Pomorska 15. 5379

Ćrutownia
motorowa, nowe zabudo
wanie, 7 mórg roli zaraz

na sprzedaż. Ziółkowski,
Bagniewko. 10171

Sprzedam
nieruchomość z dużym o-

grodem owocowym, ul. To
ruńska 130. 8317

Majątek (5406
310 mórg pszenno buracza
nej ziemi, żywym martwym
inwentarzem, cena 80.600.
Fajtanowski, Zduny 10.

Gospodarstwo
115 morgów pszennej gleby
nowe budynki, inwentarze
kompletne, stawki rybne,
ogród, blisko stacji szosy
korzystnie sprzedam. Oferty
, Natychmiast" filia Dzien
nika. 5376

| Samochód
Hanomag Kabriolett 4

cylindrowy, bardzo do
brym stanie^ tanio na

sprzedaż. St. Nitka, Nakło
Noteć Rynek. (10131

Wózek
używany dziecięcy. Ło
kietka 16-13. (IO176

Wózek (5399
nowoczesny bez skazy
sprzedam. Gajowa 11-2 .

Dom
w Inowrocławiu, nowy,
12 ubikacji, ogród owoco
wy, garaż za gotów'kę. O-
ferty Dziennik Bydgoski,
Inowrocław. (10134

Sprzedam
bandoniom Hetmańska
18m.3. (537

Restauracja
zapewniona egzystencja'
z małą gotówką do odda
nia. Oferty Pomorze, filia
Dziennika Bydg. (5368

Skład
kolonialny oraz nabiału,
dobrym położeniu korzy
stnie sprzedam, z powodu
objęcia ojcowizny. Adres
Dzienniku Bydg. (5335

KUPNA

Schody (I(j163
długości 4 -5 mtr. uży
wane kupi. Spedytor
Wodtke, Gdańska 76,

Ktosk
lub skład kolonialny
mniejszy poszukuję. Of.
agentura Dzień. Bydg.
Nakło. (10173

Kupno.
Domek, wpłata 4000. Ofer
ty filia , Domek”. (5386

ZGUBY

Zgubiono
rękawiczkę skórkową,
żółtą, 16 maja, Bielaw
kach,znalazcę wynagrodzę
Śniadeckich 47 -2 . (5366

wykonuje tanio i szybko

Drukarnia Bydgoski
Bydgoszcz,Poznańska 12-14
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załatwia sprawy sądowe,
administracyjne, karne,
procesowe, spadkowe, hi
poteczne, waloryzacyjne,
kontraktowe, spółkowe,
najmu, podatkowe itd.,

ściąganie należności
udziela porady prawnej.

St. Banaszak,
Bydgoszcz,

Gdańska 35. Tel. 1304.

Kowary
wózki dziecięce. Wielki
wybór, niskie ceny
Wasielewski, Dworco
wa 41. (4880

Tapety
najnowsze desenie najko
rzystniej J. Tyczyński,
Gdańska 40. 6071

Oa%%HaMlfflacSsn
trwała elektrycznym
aparatem światowej sła
wyinowoczesnym paro
wym, pierwszorzędne wy
konanie — ceny zniżone.

M. Żmicki \
Dworcowa 44, tel. 3472.

MEBLE
solidne i trwałe w wiel
kim wyborze poleca 02293

Ign. D. Grajnert
Bydgoszcz, Dworcowa 21.

urządża wielką sprzedaż
fajansu, jiorcel^y; emalii
i szkła po s^ącjalnych ce
nach B. Kjeczmąrek, Ma-

gazynyadowolony'ch klien
tów,Podwale ISp-tele-
fón 23-71. 4227

Krawcowa
wykonuje , prace solidnie
i tanio. Śniadeckich 13,
m. 2. (5277

Sprzedam
nieruchomość z dnźym
ogrodem owocowym, ul
Toruńska 130. 18317

Dom
oficyną. Bułgarska 5 przy
Polnej. (9718

Hektarów
170, pow. Brodnica, blisko
miasta, kompletne inwen
tarze, dobre budynki,
powodu choroby sprze
dam 150 000, hipoteka
75000, lub zamienię dom
większego miasta Porno
rza. Oferty , Natychmiast'
Dziennik Bydgoski Gru
dziądz. (9654

Kawiarnia
centrum Inowrocławia
czteropokojowe mieszka
nie, dzierżawa 250, sprze
dam 7 500. Zgłoszenia
Dziennik Bydgoski, Ino
wrocław. 9812

Dom
dochodowy, 4 mieszk. 2

pok. mieszkania wolne,
sklep duży, owocowy, wa
rzywny ogród, ca 1 mórg
2 stajnie, pralnia, wędzar
nia z powodu spadku
sprzedam, 9000. Kujawska
nr 91. (5180

Fiat
520, otwarty, nowe tłoki,
szlifowane cylindry, naj
lepszy stan tanio. Byd
goszcz, Długa 23, Doro-
żyński. (9846

Dom
przy Dworcowej, dochód
7.300, cena 45.000, wpłata
według życzenia. Filia
,,Z. 300". (9892

Nowy dom 5333
na sprzedaż. Orla 33a.

Dcm
ogród, morgę pola, naj
zdrowszym położeniu, 12

minut od tramwaju, blisko
kościoła. Glinki 15. (10008

Dom (1003S
składem, ogrodem 5000. Ka
szubska 2, Nowakowski.

Dom
w Koronowie czynszo
wy, dwupiętrowy z dwo
ma składami przy rynku,
dobrze się procentujący,
zaraz sprzedam. Oferty
Dziennik Bydgoski Gdy
nia pod.Korzystne”. (9598

Dom 8747
ogrodem. Toruńska 116,

Karoserie
do osobówki, w bardzo
dobrym stanie, 4 drzwio
wą do Chevroletu 4 ku
pię natychmiast. Fabryka
papy dachowej, Karol
Schleifer, Świecie. (9978

Klamry
do bielizny, wieszaki, tar
ki do prania oraz różne
artykuły kuchenne wyra
bia Fabryka Wyrobów
Drzewnych, Sowińskiego
nr. 20, tel. 36-72. (22218

Karabinki ^ TMBfflffln

sportowe___
pistolety,broń

myśliwską,
wiatrówki, na
boje oraz napra
wa broni najkorzystniej w spec.ial
nym magazynie broni 6275

.,RBaaFt9eBnfaas**
ul.Grodzka8

(róg Mostowej), tel. 8652.
Zakup I sprzeda?, używanej broni

.PIEBEE
solidnie wykonane po cenach
ściśle fabrycznych poleca

M. Rossowska
Bydgoszcz (so83

ul. Poznańska 8.

SPRZEDAJE

Parcela
1420 metrów o przy No
wej Alei naprzeciw no
wego szpitaia, sprzedam.
Pomorska 38—3. (5327

W Gdyni
restaurację pełnym
wyszynkiem przy głó
wnej u licy, dobrze
zaprowadzoną, sprzedani
lub zamienię na rucho
mość. Oferty Dzień. Byd
goski Gdynia ,Egzysten-
cja zapewniona”. 19314

Restauracja (1G033
doby ze zaprowadzona,
centrum,zapewniona egzy
stencja, z powodu wy
jazdu zagranicę sprzedam.
Potrzebna gotówka 4.000
zł. Oferty ,,L. G”, filia.

Plac
budowlany na Bielawkach
ulicy urządzonej sprzedam.
Ciepła 8 m. 1, przy Nakiel-
skiej. 10031

Fryzjerski
zakład, stałą klientelą, do
brym punkcie, z powodu
choroby sprzedam. Gdy.
nia Morska 4. (9940

Kolonialka
towarem, urządzeniem, ru

chliwa ulica' okazyjnie
1 200. Kujawska 86, miesz
kanie 7. 9999

Kapustę
kiszoną dobrą sprzedam.
Telefon 1890. (5316

Zpowodu
wyjazdu sprzedam niektó
re meble. Pomorska 15,
m. 1. 5319

Umywalkę
nocny stolik, sprzęty do
mowe sprzedam. Obejrzeć
godz. 3 -6 . Dworcowa 33,
m. 3. (5318

Zbiorniki
680, 400, 215 Itr. do gno
jówek, wody itp, pompki
skrzydłowe nr 1, 2, do o-

gródków, tanio do naby
cia. Przybylski, Artyle
ryjska 3, tel. 1074, (5262

Motor 5803
6 PS 220 wolt sprzedam.
Hetmańska 8, gospodarz.

Parcela
5 mórg z domidem do od
stąpienia. Turkiewicz, Bia-
łebłota. 10010

Z powodu
choroby sprzedam sklep to
warów mieszanych bardzo
tanio. Gdańska 162. (5323

Wózek
dziecięcy sprzedam. Sien
kiewicza 11-3 . (5320

Sprzedam
prawie nowy wóz do prze
wożenia towarów i dobrze
utrzymane szory. Grun
waldzka 147. (10024

Skład
kolon ialny oraz nabiału,
dobrym położeniu korzy
stnie sprzedam, z powodu
objęcia ojcowizny. Adres
Dzienniku Bydg. (5335

Motocykl
200 ccm korzystnie sprze
dam. Grunwaldzka 14,
m. 7. 9927

Motocykl
z przyczepką oraz lodów
kę o średniej wielkości
sprzedam korzystnie.Wia
domość w Dzienniku Byd
goskim. 9930

Sprzedam
z powodu kupna większe
go, samochód półciężaro-
wy marki Fiat 505," noś
ność 3ti ton., nowe opony
karoseria zamknięta, mo
tor w najlepszym stanie.
A. Latte, Bydgoszcz,Grun
waldzka 1. 19931

Kompletne
narzędzia kowalskie i wi
rówkę w dobrym stanie
sprzedam. Adres Dzien
nik. (9862

Kocioł 9968
350 litrowy. Hetmańska 5.

Owocarnia
z przyległym mieszka
niem, dobrym punkcie
Gdyni okazyjnie na sprze
daż. Of. Dzień. Bydgoski
Gdynia . Owocarnia” 9941

Restauracje
z przyległym mieszkaniem
powodu wyjazdu sprze
dam. Poznań, Wielkie Gar-
bary 23. 9982

Posiadamy
na sprzedaż 1 basen czwo
rokątny o wymiarach:
1500X2000X4500 mm, z

blachy o grubości spodu
8 mm, boki, szczyty
i wierzch grub. 6 mm,
z zamknięciem, pojemność
basenu ca, 13500 Itr, basen
w dobrym stanie. Zgło
szenia ,,Grakona”, Byd
goszcz, Petersona 13. (10019

Okazja
anodówka 3 letnia gwaran
cja, 3 lamp. radjo nowocze
sne, kilim nowy 200X320
tanio. Grunwaldzka 27 m. 2.

Maszyną
do szycia, rower męski
sprzeda Starzyński, Gdań
ska 58. 10014

Sprzedam 110027

6 koni z karuzeli, H. Ban-
durski, Nakło Kilińskiego.

Para
koni, uprząż, wóz komplet
tanio sprzeda. Bartosza Gło
wackiego 20. 5326

Lodówki 5331
pasy zapędowe, westfalki
Okazja”, Pomorska 7.

Ławkę 110020

stolarską starą 15. Pod
Blankami 20, gospodarz.

Rower
męski, damski. Okazja!
Sobieskiego 9, mieszka
nie 6. 5334

Ule
Wlp. sprzedam. Kossaka
nr 62. 110037

Rower 5328
męski. Gdańska 110- 22 .

EH5ED1
M ały

Opel limuzynę zamienię
na ciężarówkę Chevrolet
4 C lub sprzedam. Tele
fon 3750, 9967

KEEDJ
Potyczki

narodowe, konsolidacyj
ne, inwestycyjne kupuję,
Gdańska 64/3.

Kupie
lokomobilę Lanz lub Mar-
schal 7—8 kon. w dobrym
stanie, przewoźną, podać
rocznik i ostateczną cenę.
Jan Nadolski, Kowalewo
Pom. 9977

Domek
przy wpłacie 4 do 5 tys.
(upię. Oferty Dziennik
Spiesznie”. 9919

Kupie
maszynę do szycia kra
wiecką. Oferty filia Dzien
nika Bydgoskiego z po
daniem ceny i marki pod
T. 20”. 15255

Kupie
maszynę do pisania w dob
rym stanie. Oferty filia

Okazyjnie", 5325

KEEDi
Stenografii

i pisania na maszynie
udzielą Kursy Handlowe,
G. Yorreau, Bydgoszcz,
ul. Marsz. Focha 10. (10028

Przygotuje
do egzaminu tanio I pod
gwarancją rutynowany pe
dagog. Zakres gimnazjum
i szkoła powsz. Pomorska
21-6 . 5312

Tani
kurs kroju, szycia i mo-

delowaani najnowocze
śniejszego. Zgłoszenia u

instruktorki ul. Szczeciń
ska 25-2 . (5309

Podróżującego
do sprzedaży wódek, so
ków na rejon Bydgoski
poszukuje. Oferty do Dz.
pod ,,Hurtownia" . (10009

Agentów
chrześcijan do sprzedaży
narzędzi rolniczych po
szukuje , Żniwo”, Lwów,
Kuszewicza. (7811

Marszantka
zdolna z dłuższą praktyką
na stałą posadę może się
zgłosić. Salon kapeluszy,
K. Antczakówna, Toruń,
Stary Rynek 6. 9503

Fryzjer
potrzebny zaraz. W iśniew
ski, Oria 2. (9779

Fryzjer 9797
od zaraz potrzebny. Se
weryn Śliwiński, Chełm
no, Marszałka Focha 20.

Krawiec
podręczny potrzebny za

raz. Klein, Wełniany Ry
nek 11. 9969

Kucharka
rutynowana/pierwszorzędne
świadectwa, - Toruń . Zgło
szenia: Bydgoszcz, Grun
waldzka 37. (99l3

Ekspedientki
dzielne potrzebne zaraz.

Hala Groszowa, Długa,
9950

Poszukuje
podrużująeego obeznanego
z klientelą urzędniczą, naj
chętniej emeryta, do ratal
nej sprzedaży materiałów
ubraniowych, Zgłoszenia
Dziennik Bydgoski , Uczci
wy". 10012

Fryzjer
potrzebny. Niegolewskie
go 2. 10040

Leśnik
kawaler potrzebny. Ofer
ty, życiorys do Zarządu
majętności Pruski, iłowo
k/Dz'iałdowa. 15321

Chłopca
15 lat z lepszej rodziny,
chcącego wyuczyć się pó
źniej ślusarstwa przyjmie
Fabryka Siatek Drucia
n ych Ostrowski, Zygmun
ta Augusta 26. 9904

Kucharz
samodzielny lub dobra
kucharka może się zgło
sić. Bydgoszcz, Marszałka
Focha 7. 5317

Stolarz
na fornierowane meble po
trzebny zaraz. Gdańska
nr lll. 5307

Fachowca
stolarskiego jako nadzo
rującego n a d obróbką
drzewa Ibudowla, meble;
poszukuję. Zgł. pod ,,F a
chowiec”, do Dziennika
Bydgoskiego. (10004

Ucznia
który ma chęć wyuczyć
się ogrodnictwa, przyjmie
Zarząd Ogrodów Pałaco
wych w Lubostroniu,
poczta Łabiszyn. 19847

Uczeń
potrzebny. Oferty pod
. Złotnik” filia. 15340

Kelnera-
Związek Zawodowy, nlica
Śniadeckich 32, telefon
35 -58 , poleca najlepszych
pracowników, fachowców,
przyjmującgwarancję mo
ralną i materialną. (2086

Młoda
inteligentna z praktyką
biurową i adwokacką, pi
sząca biegle na maszynie,
poszukuje posady od 1 VI.
br. lub później. Zgłoszeń ,

pod ,,Inteligentna S." do
Dzienika Bydg. 110039

Bufetowy
do 300 zł kaucji szuka po
sady. Rompkowski, Ocy-
pel (Pomorze). (9956

Dziewczyna
uczciwa z gotowaniem po
szukuje posady od 1. VI.
Of. filia Dziennika , Go
sposia”. (5313

Stołowy
kawaler lat 25 szuka po
sady, najchętniej na pro
wincję, miejscowość obo
jętna. Oferty Dziennik
Bydgoski Toruń , Stoło
wy*. 9979

DZIERŻAWY

Warsztat
do wynajęcia. Grunwaldz
ka 59. (9838

Chłopiec
do 15 lat, do pracy domo
wej, z lepszego domu,
z życiorysem, może się
z głosić do 25 bm. Aleje
Mickiewicza 7 - 8 . (5304

Linotypista
lat 28, poszukuje posady
zecera maszynowego, ręcz
nego wzgl. metrampaża,
m iejscowość obojętna.
Łaskawe oferty uprasza
się kierować do Dzienni
ka Bydgoskiego pod , Do
bry fachowiec". (9850

Składnice (1393
każdej wielkości dla wszel
kich towarów, kabiny dla
mebil, warsztaty, garaże,
piwnice, stajnie wydzier
żawi sp edytor Wodtke,
Gdańska 76. Telefon 30-50.

Piekarnią
nowoczesną, dobrze pro
sperującą w pełnym bie
gu od 1 czerwca wydzier
żawię. Gąsowska, Chełm
ża Chełmińska. 19976

Młyn
poszukuje celem dzierża
wy. Czapiewski, Nakiel
ska 51. (9998

Skład
z mieszkaniem do wyna
jęcia. Hetmańska 8. 15302

Skład
2 pokoje kuchnia tanio do
oddania. Stanisława Byd-
gosty 18. 10013

Warsztat
Wileńska 9. 10018

Skład
w Chełmnie, przy Rynku,
od zaraz do wydzierża
wienia. A. Bartosiński,
Chełmno, Rynek 3. 110042

Warsztaty
większy, mniejszy. Pod
blankami 20. (10021

LETNISKAa
Dokąd wyjechał

na letnisko, kurację wska
że bezpłatnie ,Erest" biuro
letnisk. Gdańska 36. 19784

Orfowo-Morskie
ul. Przemysława

pensjonat ,,Maria**
przy morzu, ciepła, zimna
woda, maj, czerwiec ceny
zniżone. , (9315

Szukającym
uroczego, spokojnego i
swobodnego zakątka na

spędzenie urlopów i wa

kakacyj, polecam nowo

urządzony pensionat .Tu-
cholanka” w Tleniu na

Pomorzu, blisko dworca,
wody i w środku borów
tucholskiej puszczy. Zgło
szenia rTucholanka”,Tleó
poczta Osie, tel. 30. (9736

Letników 18976
przyjmuje niem. mająte-
czek nad pięknym lasem
i łańcuchem uroczych je
zior. Piękny park-plaża,
wędkowanie - łódkowanie.
Utrzymanie 4 zł - 3,50 zł
dziennie. Zgł. do Dzien
nika Bydg. pod ,Piękne”.

WOLNE

Pokój
utrzymaniem. Cieszkow
skiego 8-4 . 5306

8)32

Pokój
Grudziądzka 9 m. 2. 110036

Pokój
czysty pani lub panu. Unii
Lubelskiej 7, m. 3. (9618

Poszukują
1—2 pokoje Mmeblowane
ewentl. utrzymanie, od
czerwca. Oferty, cena, pod
,,Wojskowy" filia. 15314

Cena w tej rubryce 1 wiersz 50 gr

Pokój
umeblowany osobne wej
ście panu. Dworcowa 59
m. 4. 10011

Umeblowany 5301
pokój, światło elektryczne.
Krasińskiego 21, m. 2.

Niekrąpujący
ładny tanio z utrzyma
niem lub bez. Sienkiewi
cza 15-8 . (5342

6 pokojowe:
odremont. 20. Stycznia 10,

4 pokojowe:
kuch. Sienkiewicza 38/5,

1 pokój
z kuchnią, czynsz rok z

góry , Glinki 19. (IOOOO
Mieszkanie

3 - 4 pokojowe, Br. Pie-
rackiego 42. 5308

4 pokoje 10001
z wygodami wynajmie go
spodarz. Śląska 8—2.

3 pokoje 10003
z wygodami. Polanka 1.

5 pokoi
komfortowe. Pierackiego

33. (5336
3lub4

pokojowe pierwszorzędne
mieszkanie z wszelkim
komfortem do wynajęcia
od 1. VII. br. Aleje Mic
kiewicza 7. (5305

4 pokojowe
parterowe, komfortowe,
1. 6. ewtl. 1. 7. wolne
Zgłoszenia zawiadowca
Świętojańska 13. (5330

Czteropokojowe
Gdańska 1, z przynależno-
śniami na mieszkanie lub
biura do wydzierżawie
nia. Zgłoszenia domowy.

(5310)

Mieszkanie
8—10 pokojowe z gara
żem, chętnie willa poszu
kiwane od 1 październi
ka. Zgłoszenia z ceną
filia Dziennika Bydgo
skiego ,8-10 ”. (5273

Kolejarz 10002

bezdzietny szuka miesz
kania 2 pokoje kuchnia
od15.6. lub 1.7.Wpo
bliżu'Okolą. Oferty pod
,,Kolejarz" do Dziennika.

KCEEE3I
Instytut

Higieny i Piękności M.
Petryk owskiej, Bydgoszcz
Śniadeckich 4. Wiosenne
kuracje odmładzające.
Hormonowe zabiegi.
Masaże, zabiegi lecznicze
itp. (?973

Związek Polski
Lipno wskaże skład szkła,
porcelany, naczyń ku
chennych, jedyny chrze
ścijański w mieście, go
tówki 6 500 zŁ (9955

Chiromanta
Morawski przepowiada
trafnie przeszłość, przy
szłość z linii rąk i twa
rzy, pozostaje tylko do
31 maja. Sienkiewicza 13,
m. 2. (5324

w Bydgoszczy
tworzy się internat dla
osób samotnych w star
szym wieku, zapewniają
cy mieszkanie, utrzyma
nie, opiekę lekarską, ży
cie religijne. Na począ
tek potrzeba większych
wkładów, Kto pomoże
wzamian za dozgonne
utrzymanie w internacie?
Inicjatywę podejmuje in
stytucja katolicka. Ofer
ty pod ,,0. C." (10041

W Miasteczku
Kraińskim pow. wyrzyski
osiedlić się może lekarz.
Wynagrodzenie za lecze
nie ubogogminnyeh i
dzieci szkolnych rocznie
800 — 1000 zł zapewnione.
Bliższych informacyj u-

dzieli Zarząd Miejski w

Miasteczku Kraińskim. O-
sobiste przedstawienie się
pożądane. Zwrot kosztów
podróży, po uprzednim
porozumieniu się nastąpi.

19880)
Filateliści 15281

żądajcie bezpłatnych pros
pektów ,,Filatelia-Kurier"
Administracja Koronowo.

Spólnika
z gotówką do piekarni cu
kierni i fabrykacji keksów.
Gf. pod ,,5" Dziennik. 10060

Wspólnika 19963
poszukuje koncesjona
riusz artykułu monopolo
wego Imający wyłączną
sprzedaż na cały powiat
z 7.000—12.000 zł, celem
powiększenia przedsię
biorstwa na towary pier
wszej potrzeby. Wysoki
zysk dzieliłby do połowy.
Oferty uprasza do Dzien
nika Bydg. pod ,Zysk\

10 groszy
dziennie nabyć można ze
garek szwajcarski. Kata-,
logi wysyłamy bezpłatnie.
, Bazar Genewski”, War
szawa, Chłodna 51/F. (9902

Zaginioną (5275
książeczkę wojskową ńa'
nazwisko Wojciech Wa-
szyński unieważniam.

Unieważniam

legitymację Kadry 8:

Dyonu Samochodowego;
wystawioną dla Jana Ma
linowskiego. 15811

Pana 110052

samotnego, sytuowanego po
czterdziestce poznam, c e l

towarzyski. Łask. zgłoszenia
Dziennik , Przystojna 38".

SZe)1'
mnnmnn iMf

Runo-Gdynia 1,51
Świętojańska 77. Kojarzy
małżeństwa, poleca się'
rodzicom, osobom samo
dzielnym sfer ziemiań
skich, kupieckich, prze
mysłowych, 15 letnia'prak-
tyka. Rękojmia solidności.'

Tysiące
bogatych pań wyjdzie za-

mąż za inteligentnych'pa
nów nawet bez majątku.,
Niemasz odpowiednich
znajomości — napisz do'
Najstarszego Biura Ma
trymonialnego ,,Postęp"
Warszawa, Żórawia 27.

Dyskretnie wysyłamy kil
kaset ofert. 9985

Pani
lat 46, poziadająea własne
mieszkanie, pozna pana
cel matrymonialny. Ofer
ty filia pod ,46*. (5322

osuwa b o t , pieczenie, nabrzmienie nóg, zmiękcza
odciski, k tó r e po tej kqpieli da|q się usunqć. na w et

paznokciem. Przepis utycia na opakowaniu.
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Pożegnaj
na zawsze

dolegliwości nóg

Spróbuj tegs
prostego środ
k a domowego

Oto prosty i nie kosztowny środek domowy,
który pozwala pozbyć się na za wsze najgorszych
dolegliwości nóg. Należy zanurzać nogi w ciepłej
wodzie, do której dodało się tyleSaitiat Rodell,
by przybrała ona wygląd mleka. Saltrat Rodeł)
zawiera dziesięć rozmaitych soli ze znanych
źródeł radioaktywnych. Ta w ys oc e kojąca kąpie)
usuwa w eśągu 3 ch minut męczące bóle nóg.
Wyciąga natychmiast zapalenie z popękanych,
palących rąk. Spuchiizna znika. Odmrożenia p rz es
tają świerzbić i są szybko ukojone. Ta mleczna
woda z Saltrat usuwa, jak za poruszeniem róż
dżki czarodziejskiej, ból odcisków, nagniotków
i stwardniałych miejsc, zmiękcza je do tego
stopnia, że można je od'ąć w całości wraz z

korzeniami. Apteki, składy apteczne i perfumerie
sprzedają pod gwarancją Saltrat Rodell. Skład

główny: Ontax, Warszawa, Traugutta 3.

KEEED 3 I
Kapelusze

damskie najtaniej, prze
róbki 1,20. Skład, Poznań
ska 4. (IOIIO

Łóżka metalowe
dla pensjonatów i letnisk
dostarcza bardzo korzy
stnie Fabryka Łóżek Me
talowych ,Merkur", Byd
goszcz, Nowodworska 26.

10169

Motocykle Ariel B. S . A.
F. N. najnowsze modele
1937 r. już nadeszły. Do
godne warunki. General
ne przedstawicielstwo D.
T. H . Leon Leszczyński,
Centrala: Warszawa, ul.
Trębacka 10. Oddział w

Łodzi, Piotrkowska 175.
10050

Meble
kupisz zawsze najtaniej

tylko u (2812
Bernarda Nowaka

Bydgoszcz, Długa 10.

Uwaga na imię Bernard.

Motocykle Sokół
wyrobu Państwowych
Zakładów Inżynierii na

dogodnych warunkach do
starcza Autoryzowany
punkt sprzedaży D. T. II.
Leon Leszczyński, Cen
trala: Warszawa, Trębac
ka 10. Oddział w Łodzi,
Piotrkowska 175. (10128

pojedyńcze i wykwintne
oraz stylowe w solidnym
wykonaniu również we

dług własnych wzorów

poleca (9463

M.BSeiziaff
magazyn mebli

Bydgoszcz, Długa 76
przy przystanku autobusów

Motocykl James
jedyna 100-tka dwuosobo
wa na balonach, bez pra
wa jazdy. Raty 50-cio zł.
Generalne przedstawiciel
stwo D. T . H. LeonLesz
czyński, Centrala: W ar
szawa, Trębacka 10, Od
dział w Łodzi, Piotrkow
ska 175. (10129

Kapelusze
damskie wielki wybór —

ceny od 2 zł poleca firma

chrześcijań ska ,,CELI NA'1
Wełniany Rynek 7. 10159

Sprzedam
plac budowlany. Szubiń
ska 31. (10069

Place
budowlane. Czerska 8. (5402

Parcela (10051
ładne położenie, na spłaty.
Rupienica, Cmentarna 26.

Sprzedam
domek z składem. Strze
lecka 41. (10057

Zakład szklarski
dobrze zaprowadzony przy
głównej ulicy Gdyni sprze
dam, cena według ugody.
Oferty Dziennik Bydgoski
Gdynia pod , Szklarnia".

10080

Prima - specjalny
skiep ryb przy pryncypal-
nej ulicy w Gdyni zaraz do
sprzedania. Oferty Dziennik

Bydgoski Gdynia pod
*Sklep ryb". 10084

Samochód
półciężarowy w dobrym
stanie sprzedam. Gdań
ska 113, ni. 1, (5347

Torfiarka
w dobrym stanie, fabrycz
nie wyremontowana, jest
do sprzedania. Zgłoszenia
,,Grakona", Bydgoszcz Pe-
tersona 13. ( 10017

Opel
wyremontowany, nowe o-

pony, bardzo tanio sprze
dam. Warszawska 11, m. 1.

Limuzyna
5 osobową, dobrym sta
nie na chodzie, okazyjnie
sprzeda. Radiotechnika
Toruń, Chełmińska 12,
tel. 1347. (10093

Parcele
sprzedam. Wilcza 3, Ja
ry. 10066

Kajak 10067
sprzedam. Śniadeckich 34.

Piekarnia
przy głównej (ulicy, bez
konkurencyjna. Of. pod
, ,Bydgoszcz". 00155

2 motocykle
tanio sprzedam. Hetmań
ska 23, m. 2. 00143

Rower
używany. Bernardyńska 2,
warsztat. (IOIOŚ

Samochód
Buick i pierwszorzędną po-
wózkę półkrytą sprzedam.
Karamucki, Wełn. Rynek 3,
telefo n 31-13. 10104

Rower (IOIOO
damski w dobrym stanie
tanio. Pomorska 22—8.

Aparatura
dźwiękowa, prąd zmienny,
35 watt z głośnikami i gra
mofon elektryczny okazyj
nie sprzeda Radiotechnika
Toruń, Chełmińska 12, te 
lefo n 1347. 10091

W ózki
dziecięce, sp ortowe . Dług a

25. 10105

Domek
z placem sprzedam za 5000
zł, widok na morze. C. Ma
jewski Gdynia Orłowo
Gedymina 30. 10981

Mereżkarką
Singera, mało używaną,
sprzedam za cenę zł 950.
Fr. Ławiński, Poznań, ul.
Żórawia 19/21, m. 9. (10124

Sprzedam
ule próżne. Janowski, Or
la 64. (IOIOI

Fryzlernia
tanio. Piękna 31. (10103

Cztery
morgi dobrej łąki torfo
wej i 2 morgi ogrodu w

Sępólnie Kraińskim tanio
sprzedam. WiadomośćGo-
łębiewski, Sępólno. (10086

RealnożC
czynszową w Sępólnie
Kraińskim tanio sprze
dam. Wiadomość Gołę
biewski, Sępólno, Sien
kiewicza 45. 10087

Radioaparat
uniwersalny 3 obwodowy
,,E lektrit". Rower męski
okazyjnie sprzedam. To
ruńska 126. (10054

Essex
limuzynę 45.000 kim p rze
jechanych, stan bardzo

doDry g otowy do jazdy, za
rejestrowaną sprzedam za

1.000,— zł. Turzyński, ul.
Stroma 31. 101211

Sprzedam
skład bławatów, galanterii
25 lat istniejący, Gru
dziądz, dobre położenie.
Do objęcia 1000—1500 zł.
Oferty Dziennik Bydgo
ski, Grudziądz ,,25". (10l4l

Trzymiesięczna
dogę sprzedam. Ciemna
nr 14. (537l

K Kupwtt E
Ołów

metale kupuje Urbaniak,
Poznańska 1. (10065

Truskawki (10082
i Inne owoce krajowe ku
pię każdą ilość i płacę
najwyższe ceny dzienne

Spieszne zgłoszenia Kmi-
nikowski, Gdynia, 10 Lu
tego 21, ,Owocarnia'.

Kupno
wpłata 4000. Oferty filia
^Domek”. 5386

Szukam
kupna lub udziału więk
szym kapitałem. Oferty
pod .Handel i przemysł"
do filii Dziennika. (5404

Młyn
kupię wpłacę 25 000.
Gniezno, Skrytka 19 (10139

Dwóch fryzjerów
1 damski, 1 męski i fryzjer
ka. siły pierwszorzędne po
trzebni nad Morze. Byd
goszcz, Niedźwiedzia 7.

10061

Pomocnik
kołodziejski potrzebny.
Kościuszki 2. (5350

Krawcowa
podręczna potrzebna Śnia
deckich 52—3. (5349

Potrzebna
dziewczyna samodzielna z

gotowaniem, lubiąca dzie
ci, nadająca się w wolnych
chwilach do składu w

ekspedycji. Zgłosić się pi
semnie ze świadectwami
do Konicka, Jabłonowo,
ul. Główna 3. (10132

Służącą
uczciwa potrzebna. Dwor
cowa 20—3. (5367

Bieliżniarka
poszukiwana — przeróbki.
Adres Filia . 5381

Krawiecki
czeladnik, potrzebny.
Dworcowa 2. (5360

Służącą
potrzebna zaraz. Restau
racja, Gdańska 42. (5387

... ilei siosunek cfo handllu
jest bardzo ważny.

Około BO% codziennych zakupów załatwiała
kobiety. ,,Mężczyzna zarabia, kobieta wydaje
pieniądze” . Dlatego też kupiec, układający
ogłoszenie, w pierwszym rządzie powinien od
woływać sią do kobiet, - mieć na uwadze ich
upodobania i wymagania.

Uwzględniając te momenty, ogłoszenie bą-
dzie nadspodziewanie skuteczne.

Faktem również jest, że ogłoszenia czytają
w większej części kobiety, to też nowoczesny
handel i przemysł stara sią o dobrą opinią
i uznanie przede wszystkim w świecie kobiet.

Sypiaikę (10071
sprzedaStolarnia Jezuicka 4.

Sprzedam
psa ostrego, ul. Kcyńska
nr 3. 10117

Motocykl 10118
B. S. A. bardzo dobry.
Gdańska 43, kolonialka.

Łódż
z motorem przyczepnym
(model sportowy), fuzję
(drilling) kal. 16 sprze
dam. Poznańska 6, skład
sieci. (10121

Kiosk
gazetowy pełnym biegu,
centrum tanio sprzedam.
Gdańska 11. 5384

Biurko
tapczan, leżanka, jadalka,
sypialka. Lipowa 12. (5359

Wózek
dziecięcy, materacyk, koł
derka, jasiek, kratki dla
nauki chodzenia, wszystko
eleganckie jak nowe, Pa
derewskiego 16—8. (5363

Motocykl
dobry tanio sprzedam.
Cieszkowskiego 14. (5361

Gotowania 10149
dobrego, córki gospodar
skie wyuczy kawiarnia
Ziemiańska, Pomorska 5.

Uczennica
do cukierni i kawiarni
zgłosić się może. Ul. Kor
deckiego 12, róg Sw. Trój
cy. (10096

Chłopak
do polerowania. Chwyto-
wo 8. (10142

Ekspedientka
do sklepu rzeźnickiego
pierwszorzędna siła, wła
dająca językiem polskim
i niemieckim, potrzebna.
Wynagrodzenie 60.— zł.
miesięcznie i wolne utrzy
manie. Zgłoszenia przyj
muje Fabryka Maszyn
Rzeźniczych, Franciszek
Goc, Jagiellońska 37. (10120

Bufetowa (10103
przyjmę, ul. Podwale 14.

Potrzebna
służąca zaraz. Grunwaldz
ka 45. Kolonialka. (10W6

Potrzebna
zaraz kucharka lub słu
żąca na małe wiejskie go
spodarstwo, obeznana z

gotowaniem dla służby,
pielęgnowaniem drobiu i
pracą gospodarską, Zgł.
ul. Niedźwiedzia 11, ap
teka. (lOlli

Gdynia. I007s
Potrzebna zdolna krawco
wa z krojem, mieszkanie
na miejscu. Oferty z wa
runkami składać Dziennik

Bydgoski Gdynia ^Krój".
Krawiec (5385

potrzebny. Jagiellońska 24

Potrzebna
pokojówka zaraz. Dworco
wa 100, m. 4. (10148

Cukiernik (lol33
dobry fachowiec, któremu
zależy na stałej posadzie,
potrzebny od 1. 6. 1937 r.

Z podaniem wysokości
wynagrodzenia: Jan Sli-
zewski, Kawiarnia i Cu
kiernia, Pelplin, tel. 22.

Kucharka
restauracyjna, siła rutyno
wana potrzebna. Toruń,
Wielkie Garb ary 17. (10089

9993

TA B I ROBACTWO,
L A BIJA OWADY !T.P.j

5337 Elektromonter

długoletnia wszechstronna
praktyka poszukuje posady.
Nowicki, Św. Jań ska 17-9.

Fachowiec
do peklowania szynek na

na konserwy poszukuje po
sady. Zgłoszenia admini
stracja ,,7777" 10112

Trio
pierwszor-zędne, akor-
dionem wolne. J. Urbań
ski, Poznań, Wroniecka
nr4,m.21. (10123

Pianista
akordion repertuar. Oferty
Dziennik Bydg oski Toruń
,,P. 250." 10088

Cena w tej rubryce 1 wiersz 50 gr

1pokojowei
kuchnia. Czackiego 19.

5 pokojowe:
Śniadeckich 63.

3 pokojowe:
kuch. Niegolewskiego 15.

Mieszkanie
pięeiopokojowe całości lub

podzielone, I piętro zaraz

wynajmę. Długa 57. (5346
2 pokoje

kuchnią, nowy dom.

Skorupki 105. 5345

2pokojowe
kuchnia, Jackowskiego
17-6 . (10144

2 pokoje
kuchnia. Lc

ry)
otników 2, (Ja-

(9594
4 pokojowe

urzędnikowi wynajmę.Ło-
kietka 5, m. 3. (10099

3 pokoje
kuchnia, przynależnościa-
mi, ogródkiem. Kraszew
s kieg o 11 Kamiński,(10064

3 pokoje
słoneczne. Wiadomość
Dziennik. (10116

5 pokoi
komfort. Gdańska 34 (5353

Pokój
kuchnia. Półwiejska 2,
Jacheice. (101!5

3 pokoje
wolne. Dworcowa 48. 5382

Do
wynajęcia 3 pokojowe Gar-
bary 19 m. 6. 10119

Trzypokojowe
wolne. Gdańska 93. 5383

KB!^MIESzS^wTa'
ILBLiJ

3 pokojowe
mieszkanie poszukuje mała
rodzina. Oferty pod ,,Pew
ność" do filii Dz. B, 5343

Pokój
umeblowany. Dworcowa
45, m. 11. 110098

Pokój
umeblowany z utrzyma
niem lub bez. Grunwaldz
ka 38-6 . (5358

Pokój
utrzymaniem bez.Sobie skie-

go2-4. 10152

Pokój
umeblowany, próżny.
Ułańska 31. (10056

Pokój
umebl, Staszica 5 -6 . (5364

Pokój
umeblowany pojedyńczy
osobne wejście. Kołłątaja
6-3 . (5344

Pokój
wynajmę. Plac Wolności
nr 7, m. 3, prawo. (5351

Pokoje
słoneczne utrzymaniem,
także przyjezdnym. Ciesz
kowskiego 4 -3 . (5352

Pokój (5355
balkonowy. Zduny 1 -4 .

li
DZIERŻAWY

Lokal
handlowy na skład pię
kny, obszerny, centrum

Bydgoszczy ulica Gdań
ska, odstąpię. Zgłoszenia
Dziennik Bydgoski .Oka
zj a 10149". (10160

Skład
do wynajęcia. Ludwikowo
nr 1. (10070

Kolonialką
2 pokoje kuchnię, urzą
dzenie wydzierżawię. To
ruńska 15. (10145

Ubikacje
z wjazdem dośrodkowym
wydzierżawię. Sienkiewi
cza 43. (J0154

Dwór Oblelewo
nad Notecią przyjmuje let
ników — las, woda, 3,50 zł
dziennie. Poc zta Chomęto -

wo pod Łabiszynem. 5329

Wągry
piegi, plamy,pryszcze,zby
teczne owłosienie usuwa
my. Hormonowe odmła
dzające kuracje. Kwaso-
węglowe natryski. Masaże,
Naświetlania. Kosmetycz
ny Instytut Cedib, Sło
wackiego 1, tel. 1059. (9974

- Koncesji
na wyszynk poszukuję.
Zgłoszenia doDziennika pod
,,Koncesja". 10059

Obiady
kolacje jarskie, mięsne,
dietetyczne wydaje znana

kawiarnia Ziemiańska, Po
morska 5. 10150

Bezkonkurencyjnie
przepowiada Grafolog, Kr,
Jadwigi 13-6 . (10068

Wróżka
dobrze przepowiada.
Zimne Wody, Sandomier
ska 1. (10055

KEED1
Zgubiono

rękawiczkę skórkową,
żółtą, 16 maja, Bielaw-
kach, znalazcę wynagrdzę.
Śniadeckich 47—2. (5366

KmioSiiSr^
Kawaler

większą gotówką poślubi
pannę, wdowę posiadającą
nieruchomość. Łaskawe o-

ferty poważnie myślących
proszę do filii Dzień. Bydg.
,,1904". 5339

Kawaler (10079
lat 28, posiadający wła
sność i przedsiębiorstwo
w Gdyni, pozna wdowę.z
dzieckim lub pannę do
lat 32, z odpowiednim po
sagiem, tylko poważne
reflektantki zechcą złożyć
oferty Dziennik Bydgo
ski Gdynia, pod ,,28".

Kawaler
lat 32, właściciel pier
wszorzędnego przedsię
biorstwa handlowego w

Gdyni z zyskiem 1500 zł
mieś. poślubi pannę lub
wdowę z gotówką 20.000
złotych.Zapoznanie ułatwi
,,Runo" Gdynia, Świę
tojańska 77. (l 0076

Kawaler (10I07
lat 35, na stałej posadzie
rzemieślniczej, poszukuje
stosownej żony. Zgłosze
nia z fotografią proszę
nadsyłać Dziennik Byd
goski pod , Solidny 2000*

Panie
pragnące stworzenia włas
nego ogniska rodzinnego
zrealizują swe z amiary za

pośrednictwem , , Partia**
Gdynia, Zygm. Augusta 6.
Solidność — dyskrecja za

pewniona.
' 10083

i:
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Idealne pranie płótna fest dowodem

doskonałości

Radlonu

nie

Przy gotowaniu bielizny w

Radionie wytwarzają się mi
liony drobnych pęcherzyków
tlenu, które przenikają nawef

grubą tkaninę płócienną, czy
niąc ją idealnie czystą. Jakie

więc doskonałe wyniki dać

musi pranie w Radionie lżej
szych tkanin. A przy tym pra-

Radionem jest takiełatw e:

WYRÓB FIRMYSCHICHT-LEVERS.A .WARSZAWA

Wszelkie

rozsadki
kwiatowe i warzywne

Rozsadki pomidorów
oraz wielki wybór (9G09

wroślinachbalkonowych.

Rober( Bihme
Ogrodnictwo

Bydgoszcz
ul.Jagiellońska 16

Tel. 3048

w hotelach, w wszyst
kich uzdrowiskach

polskich, księgarniach
dworcowych itp.

prosimy żądać

Dziennik

Bydgoski.

Cegłę czerwoną, białą
pustaki ścienne, sufitowe,
wapno, cement, gips, trzcinę,
gwoździe, pape, smole* pack,

kafle w wielkim wyborze
dostawa natychmiast — ceny konkurencyjne.

ff ZNICZ
wt. W. KUMINEK i S. CHMIST m e

Grunwaldzka 29. Tel. 13-30 .

Fabryka M ebli

ą mbrożyPAŁCZYŃSKI
Wełniany Rynek 9 8039

oleca swe najtańsze źródło

zakupu urządzeń mieszkaniowych.

To samo twierdzą wszyscy:
że choć dziś radia era

to nie zastąpi ono

Instrumentu ,,Flbigera4t
star'*

Kalisz, Szopena 9

Przedstawicielstwo: Central.Magazyn Pianin, Poznań,Pierackiego11
Niskie ceny. (4573ł Dogodne spłaty.

Tamięlajcie o bezrobotnych!

Fta. fEWMELBI%l/%
PLAC TEATRALNY 6 , W upadłości sprzedaje

płaszc ze , Skostiumyi iMamsftie,
tammmg melmiam.jediroSne

5315) na Rastimmwg i sufónie
po bardzo korzystnych oenaoh.

Tapety
Linoleum

Ceraty
Gbodńiki
Dywany
Dywaniki

w w ielkim wyborze poteca I

korzystnie (50401

Bydgoszcz
ulica Gdańska 12

tei. 12 -23 .

Poznań
ulica Pocztowa 31

Przyjmuje asygnaty , , Kredyt'*.

WINCENTY MIKOŁAJCZAK, ffoncssjeoGwanete|pfsfio Malwowe, Gniezno, Dl. WrzssińskaIS.
.... .... .. .... .... .. ... 150. ,.

RoaeBclGnB gcnztSR a u t o b u s ó w naliniał:
1) Bydgoszcz — Żnin — Gniezno

- 800ll*5 1320 1620 IS20 2015 2330 W Bydgoszcz A 745 1049 ll451420 16- 1940
- 8*5 l l 50 1345 164S 1845 2040 2355 Rynarzewo 720 1015 l l 201855 1550 19-
- 840 1205 1 4 - 1700 1900 2055 O10 Szubin 705 1003 U 05 1340 ló40 1900
- 920 1 2 - 1440 1749 1940 2135 O30 Żnin 625 9 - 1025 13M 1500 1820

625 9łs 1250 - 1745--- Żnin - 905 - 12M 1455 18ls
64* 94* 1305 - i 8oo ^

- - Gąsawa - 850 -1240143518-

6,s 9SS 13M - 181S--- Rogowo - 835 - 12*5 14*0 174S
7*0 10** 1408 - 1855 - - - r Gniezno *

- 7^ - ll40 1340 17-
P P H P

3) Żnin—Łabiszyn. 3) Kcynia-Szubin-Bydgoszcz.
7*o 15os g Żnin A 9- 165S 6801040 16*0 18-0 b Kcynia A 920 14- 19os 21-
808 15jo T Łabiszyn ń 830 16m 715l l 05 1645 1850 I Szubin 85S 1400 1840 2105
TP T p 7sou*o 17oo 19os Rynarzewo 840 1345 18- 2050

UWAGI: P c korują tylkow dni powszednie 755ll45 17- 19- j Bydgoszczi 8- 1320 18* 20-
w niedzielę

T = w dni targowe (,wtork!ipiątki)

Zwiedzajcie osadą biskupińską - dojazd do Gąsawy!

RozM acl icizgIib mmltfobusAw naliniach:
iniezno-Trzemeszna-Mogilno-Łabiszyn-Bydgoszcz Bydgoszcz-Łabiszyn-Szubin
ja 13oo 14oo 17oo 19.o 2315O Rydgoszcz A 720 1045U 45 1539 1905 2 1 - 14-W Bydgoszcz A ll44
505 13m 1425 l 7*o l 955 2335 Brzoza 645 1020 U 20 1505 1840 2035 ' 1425 Brzoza 11**

5jo 1345 1545 i745 201S2400 Łabiszyn 6- 10- ll 00 14 - 1820 20 - 1000 14- Łabiszyn 11- i 7oo
5501405 1805 20*3 Barcin 600 940 14- 1800 1015 1500 Drogosław 10 -16 -

310 1455 igss Mokre 920 1405 1740 103J 1515 y Szubin g 1030 1630
315 14*0 igao Dąbrową 9- 1400 17-
3*5 1450 1850 Mogilno V-, 855 1340 17- Łabiszyn-Szubin kursuje tylko we wtork

)05 15*0 19*0 Trzemeszno \ '

829 1305 1640

335 1550 p 1950 jj. ^ Gniezno n 750 p- 1235 1610 N-

P. Kursuje w dni powszednie. N . c w niedzielę i święta.

GNIEŹNIEŃSKA SPÓŁKA AUTOBUSOWA, S p . z o . o . Gniezno. Trzemeszeftska 11, teł . 199.

laisMsu Jasassidi WB1G0TI
Mistrz Międzynar. Instytutu Wiedzy Tajemnej,
uznany jako wszechświatowej sławy fenomen,
przy pomocy Medium ,,TAMAHRYU, które jest
nieomylne, daje w transie jasne odpowiedzi we

wszelkich zawikłanych kwestiach. Widzi na odle
głość. Daje możność zdobycia miłości pożądanej
osoby. Przepowiada przeszłość i przyszłość. Opra
cowuje horoskopy i analizy grafologiczne. Medium

zestawia pewne wygranej N-ry losów i podaje
gdzie takowe można nabyć. W 36 -tej loterii pa
dło 48 wielkich wygranych, wybranych przez
Medium. JPodać datę urodzenia, imię i nazwisko i załączyć kilka

włosów dla kontaktu. Na koszty portorii załączyć zł. 1 .

- znaczka
mi pocztowymi. Bezpłatnych horoskopów nie wysyła się. (6713

Adres: Jasnowidz JfOMDUTH", Kraków, Lenartowicza li, n .6

Stefan Niewlteckl,
Bydgoszcz, Podgórna 6, teł. 28-10

P. Kursuje tylko -

N. -

dni powszednie
niedziele i święta

JtutotousĘi na niadecżAj

Rozkład iazdy autobusów
woing od 22eramcsBca3^a*.

1) (Złweigoszcz - o- 'U^ąprzĘfstz- jeofożcnica
Z)(?3ydgąszcz- Sosóidho- fwiedc

Odjazd antobasówz Bydgoszczy:
do N akla; 6M*, 700, 946*, 1300, 1645*, 18:

,, Wyrzyska; 700, 1300, 18*0,
Łobżenicy; 7W, 1830, 94S**

,, Świecia: 7!0. 1300, 1900

n Poznania: 600*

,, Wysokiej; w piątki 7*0, 1300

Odjazd autobusów do Bydgoszczy:
z Nakla: 715*, 800, ll03, 1415*, 17*s, 194S*

Wyrzyska: 7"*, lO40, 1620, 1305**

,, Łobżenicy: 615. 144S

,, Świecia: 715, U00, 17M

,, Wysokiej: w piątki 9ł0

*) Autobusy kursują tylko w dnie powszednie.
)n n ,i we wtorki i piątki.

10029 JiuiotkomumifoaGfiatfp . x o . o .

Meble
solidne najtaniej

Centrala Mebli
Dtuga 42.

Z powodu stosunków

familijnych sprzedam
natychmiast (9882

iali
spec. kawa, istniejący w

miejscu przeszło 30 lat.

Oferty pod ,,4 .0004(
administracja Dziennika

Bydgoskiego. (9882

Jedynie
skuteczny i

gwaranto
wany środek jest i pozostanie

rBeGJCssiPA

Biel Łabędzia
tuba zł 3.50

Biel Łabędzia
tubazl2.—

do nabycia w drogeriach
aptekach i we firmie

H. Borkowski
Gdańsk. 9493

1. Rozpuścić Rodion

w zimnej wodzie

2. 15 minut gotować
3. Płukać najpierw

w gorącej, potem
w zimnej wodzie

EttifOfrWOBRozicl(Mllazdg
WYG 1ftć ważny od 24 maja 1937 r. WY*Ią(

Bydgoszcz - Toruń 7,00 9,00 13,00 15,00 MJS

Toruń - Bydgoszcz 9,00 11,00 15,0U 18,00

Bydgoszcz - Chełmno 6,30 13,30 19,00
Chełmno - Bydgoszcz 6,00 13,30 16,45

Bydgoszcz - Solec Kuj. 8,15 16,00 18,00
Solec Kuj. - Bydgoszcz 9,00 17,00 19,00

Bydgoszcz - Fordon 6,30 7,00 8,00 P 9,00 10,00 12,00 13,00 13,30
14,00 15,00 16,00 18,00 19,00 20,00 23,Q0~N -

Fordon - Bydgoszcz 7,15 P 7,20 9,00 10,05 11,00 12,05 13,00 14,50
15,00' 16,05 17,00 18,05 19,05 19,25 22,00~N
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Licytacja w Lombardzie
Dnia 10, 11 I 12 czerwca 1937 r. od godz. 9-tej
począwszy odbędzie się licytacja zastawionych, a nie-

wykupionych wzgl.nieprolongowanych zastawówdo nr

lai/ges
w lokalu Oddziału Zastawniczego, Komunal
nej Kasy Oszczędności miasta Bydgoszczy, przy ul.

Pocztowej (wejście naprzeciw Głównego Urzędu
Pocztowego).
Dnia 10 czerwca br. licytacja na: futra, garderobę

bieliznę, firanki, dywany etc.

Dnia 11 czerwca br. biżuterię, zegarki eto.

Dnia 12 czerwca br. rowery, 'maszyny, instr. mu
zyczne, aparaty fot. etc.

Prolongat udzielaćbędzie siętylkododnia 7 czerwcabr.

Dnia 9 czerwca br. jak i w dniach licytacji nie przyj
muje się nowych zastawów lub prolongat.
Zastawy prolongowane, znajdujące się w Lombardzie

powyżej pół roku należy wykupić w całości.

Komunalna Kasa Oszczędności
miasta Bydgoszczy

9972) Oddział Zastawniczy

Aleje owocowe
w Lubostroniu wydzierżawiane będą drogą licytacji
za gotówkę w piątek dnia28 maja rb. o godz. 10-ej
w biurze naszym na wyspie. (9975

Łabiszyn, dnia 20 maja 1937 r.

Główna Administracja Majętności Łabitzyfiskiej

W niedziele
dnia 23 bm. otwarcie pla
ży kąpielowej przy Brdzie
w Opławcu. (10058

KRISTAL: .Tajem nicasta-

rego zamku", premiera
oraz reportaż z Uroczy
stości Koronacyjnych w

Londynie i nadprogram.
ADRIA:,,Jestem niewinny'!

Nadprogram: Tygodnik
z Uroczystością Korona
cyjną w Londynie.

APOLLO: ,Bez świad
ków", premiera i ko
media kolorowa p. t.:

, Krówka Molly* oraz

nowy Tygodnik.
RBWJA: Dziś dwa filmy:

,Bengali" z Garry Coo
perem i ,Buster Kea-
ton rozdaje miliony”.

BAŁTYK: , Mały Buntow
nik” oraz , Walczący
szaleniec* Tim Mc Coy.

ICEEE)!
Kąpielowe

kostiumy, swetry, kami
zelki, bluzki, pulowerki,
oraz wełny do robót ręcz
nych poleca pracownia
trykotarska Bukowskiej,
Śniadeckich 2.'Nadrabiam

pończochy, nabieram ocz
ka, wszelkie reperacje.

110168)

Meble
solidne kupisz najtaniej

tylko w

składzie fabrycznym
T. Kasprowicz,
ul. Długa 34. M

Wózki dzieciece
rowery. Wielki wybór, ni
skie ceny. W aslelewski
Dworcowa 41. (8295

CzyfalciE,,Dziennik Bydgoski

Licytacja.
W poniedziałek dnia 24

maja o godz. 11,30, sprze
dawane będą w tutejszej
Ekspedycji Towarowej:
fornierowe płyty klejone,
pasta do obuwia, wyroby
metalowe i pudełka tek
turowe. Ekspedycja To
warowa Bydgoszcz. (10161

Poszukuję od 20 bm.

komfort korzystnie w po
bliżu Gdańskiej, Ciesz
kowskiego. Łaskawe zgło
szenia (10026
Nowa Drogeria

W.Baumgart
Gdańska 61, tel. 3906.

Ford
4 cyl. limuzynę 4 drzwio
wa w dobrym stanie ko
rzystnie sprzedam.

Obejrzeć (10130
ul. Mazowiecka 21.

Kupie

karoserią
chłodnice Chewrolot
lub samochód Chewro-
let 30 rocznik okazyjnie
za gotówkę. 10025

Nowa Drogeria
Baumgart

Gdańska 61, tel. 3906.

KAWIARNIA RESTAURACJA

SZMELYEHŁ/l**99
zawiadamia

o otwarcia ogródka
Ł a dn y zaciszny zakątek.
Wejście z ul Kras'ńskiego nr 1.

Dła piwe?zónł ławie bydgoskie pi%n
1U164' w litrowych butelkach

Soecjalnośói WYŚMIENITE LODY-

r'

ćftey
(8595

poleca wyśmienite toóy

Wieczne gslós-a
reparacja wszelkich systemów złote i zwykłe stalkl -

nowe części po najniższych cenach.

Montownia Wiecznych Piór, GdaAska 5 9 . I ptr.

Jf.C aliA ski
mist(z krawiecki

Bydg., G dańska75,1ptr.

Pierwszorzędne wykoianieai aiarę

garderobymM i dam stiej.
jf*' Ul 11 1........... 111"1.m - - m

'

i f w-mu mmii

fLeęzenSaPMieci
im. Marszałka Focha w Inowrocławiu

przyjmuje dzieci od 4—16 lat. Kąpiele solankowe
w Zakładzie na miejscu. Opieka zapewniona.

Cena bardzo przystępna. (9473

Otfworzsjtem
w Bydgoszczy przy ulicy GdaAskicJ 53

Skład rowerów
części rowerowych, artykułów sportowych,
zabawek dziecięcych, galanterii stalowe), a

walizek, artykulńw skórzanych. |

Wielki wybór! Pierwszorzędne fabrykaty! Kiśli* ceny!
Prosząc o łaskaw e poparcie mego przedsiębiorstw a, kreślę

z wysokim szacunkiem ^

10095) flBoćdan (fietefkotML

Parasolu
ogrodowe

rozmaitych kolorach i rozmia

rach w wielkim wyborze po tanich

cenach poleca 10094

Bydgoska Fabryka Parasoli

WiiSSl(K
ul.Gd.AsUa13
Ti. s Tis Pod Orłem

do wiązania i szczepienia
I gatunek prim a 2,20 zł
kilo (10092

Skład nasion

S. TBiBaszewsfti i Ska
TeruA

ul. Chełmióska 10.

Niniejszym podaje się Szan. Obywatelstwu miasta

Bydgoszczy i okolicy do łaskawej wiadomości, iż
w niedziele, dnia 23 maja rb. nastąpi otwarcie

letniska kąpielowego wBrzozie
(stacja kolejowa Chmielniki)

na które jak najuprzejmiej zaprasza
loisi) 2ZaH'zeqd.

JSSacroifeae
Nasiona

Pasza

Nawozy sztuczne-Węgiel
oferuje

Schmidt Schemke
Bnd^oszcz

Biuro: ul. GdaAska 24 Magazyn: ul.Nad Portem 4
tel. 14-11 - 13-11 tel. 12-11.

il/OBOSĆ!!

Karty kabalistyczne
llllllllllllM illllliłilllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllHIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIHIIIłl

którymi sami bez niczyjej pomocy
możecie odkryć Swoją przyszłość
i zaspokoić 'Waszą ciekawość!

Do nabycia w cenie zł 2,50 I zł 3,50

w Kolekturze

9944)
Kapfurkiewicza

Plac Teatralny

PIEGI
usuwa

pod gwarancją
ŻÓŁTE PLAMY,
PRYSZCZE, WYRZUTY

jak i wszelkie nieczystości skóry. ~ Udelikatnfa i nadaje ca
rze świeży kwitnący wygląd. - Idealny krem pod puder.

7324 Krem 2,00I3,50rt. - Mydło 1,20
Do nabycia we wszystkich drogeriach lub wDro
gerii Kosmos, Dworcowa 55 — Hurt.Hadroga

Piłki

sportowe
wszelkiego
rodzaju

BydgoskaFabrykaPasów ifirtyk.Sportiwythsm..*
Bydgoszcz, H etm ań sk a 30. Telefon N r 1700.

6927

'NZAWIADOMIENIE.
Niniejszym zawiadamiam Szan. Klientelę,
iż we wtorek, dnia 25 maj'a br. przenoszę

mój

zHidad dekfaated
z dotychczasowej siedziby przy ul. Dworcowej nr 11

do nowo wybudowanego gmachu
przy ulicy Dworcowej nr 9.

Staraniem moim będzie i nadal Szan. Klientelę
obsłużyć tak jak dotychczas, jak najlepiej.

10045 Inż. Bronisław Ziętak.

Technik i Ślusarz samodzielny
specjaliści do budowy pieców i maszyn piekarskich

posxuKśiTvani.
Oferty z życiorysem sub: ,,Specjaliści" do Biura

Ogłoszeń Fuksa, Łódź, Piotrkowska 87. (9971

POBIŁ 60.

— W jednym z chicagoskich domów to
warowych można kupić żyjące żyrafy i łc*.
dzie podwodne.

— To jeszcze nic. W Nowym Jorku
można kupić gotowe ubrania dla bliźniąt
sjamskich.

Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na strohie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 1,20 zł,
na dalszych stronach 1,00 zł. za milim. 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każda dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy óraz na nekrologi 20 70 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% dopłąty. - Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20% drożej.
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada. — Miejsce płatności: Bydgoszcz. — Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Ludowy.

Konto czekowe: P. K. O. 203713 E oznań.

Wydawca, nakładem i czcionkami: Drukarnia Bydgoska Sp. Akc. w Bydgoszczy. - Za wiadom'ości z Gdyni i wybrzeża odpowiedzialny: Witold Wasilewski w Gdyni,
sa kronikę toruńską: Roman Kobierski w Toruniu; aa wszystkie iune a z i a ł y : Aleksander Kiedrowski w B y d g o s z c z y .
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