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(Bez maski.
Nie jest rzeczą - przypadku, że w ru

chach socjalistycznych pierwsze skrzyp
ce grają żydzi. Wykorzystując hasła
braterstwa i solidarności proletariatu,
narzucają się żydzi swoim chrześcijań
s kim towarzyszom, na przywódców i sta

rają się w duszach uwiedzionych wytę
pić jak najgruntowniej wszystkie uczu

cia, które mogłyby kiedykolwiek poru
szyć sumienie i doprowadzić uwiedzie -

nionych do przytomności. I tak'ubijają
w masach poczucie przynależności na

rodowej. Hy m ny państwowe zastępują
,, międzynarodówkami". Ponad interes
narodu stawiają ,,interes międzynarodo
wy proletariatu11. Równocześnie prowa
dzą propagandę antyreligijną i bezboż-
niczą. Naiwnym tłumaczą, że socjalizm
uważa ,,reiigię za rzecz prywatną11, ale
w praktyce robią wszystko, aby swoich
zwolenników oderwać od Kościoła, aby
z serc swoich członków wyrwać wszel
kie wierzenia religijne. I rzecz wcale
nie dziwna, że nagonka antyreligijna
prasy socjalistycznej nigdy nie porusza
rełigii żydów, nigdy nie szydzi z rabi
nów, a wiecznie ma pretensje tylko do
Kościoła katolickiego i katolickiego
duchowieństwa.

Gdy się dawniej socjalistom to ule
ganie wpływom żydowskim wytykało,,
opurzah się. Dziś chyba już się oburzać
nie będą, bo i na łamach swojej prasy
i na kongresach swoich związków wy
raźnie potępiają akcję na-rodu polskiego,
dążącego do wyzwolenia się z pod hege
monii gospodarczej żydów, i zasłaniają
żydów- własnymi pie rsiami.

Nie dawno temu czytaliśmy w je
dnym z^ pism żydowskich (,,Nowy
Dziennik ), że do bóżnic warszawskich
przybyli, polscy robotnicy, należący do
P PS, i dodawal'i żyęlom otuchi zapew
nieniem, że ,,proletariat polski żydów
krzywdzić nie pozwoli11.

W Lublinie miało się odbyć zebranie
rady miejskiej w dniu, w którym żydzi
obchodzą święto ,,kuczek11. Żydzi na po
siedzenie rady m iejskiej nie przybyli,
pro-testując przeciw naruszeniu s-pokoju
ich święta. Na posiedzeniu rady nie

Przybyli także radni z PPS, którzy się z

żydami solidaryzowali.
Takich przykładów wzruszającej soli

darności socjalistyczno-żydowskiej mo

glibyśmy przytoczyć całą masę. Dal

szych dowodów jednak nie potrzeba,
bo przywódcy socjalistyczni swoich filo
sem ickich nastrojów wcale się nie wy
pierają, przeciwnie, nawołują masy do
czynnego przeciwstawiania się antyse
mityzmowi w każdej postaci.

Wobec tego, że antysemityzm przeja
w ia się w Polsce nieomal wyłącznie na

polu gospodarczym i znajduje swój me

dostateczny zresztą wyraz w walce z

przewa-gą żydowskiego kapitału, akcję
socjalistów uznać należy za szkodliwą,
równającą się wyraźnej zdradzie intere
sów narodu i polskiego robotnika.

W imię jakich zasad staje socjalizm,
walczący rzekomo z kapitałem w Pol
sce po stronie żydowskiego kapitału?
Bo, że ha sła filosemickie socjalistów
nie wypływają z troski o proletariat
żydowski, to chyba nie ulega wątpliwo
ści. ,,W alka z antysemityzmem w każ
dej postaci11 jest. równoznaczna z obro

ną dzisiejszego stanu posiadania ży
dów. A jak ten stan wygląda? Handel,
przemysł, domy w miastach, kapitał
obrotowy to wszystko w 80% jest w rę
kach żydów. W iększość żydostwa to

więksi czy m niejsi posiadacze, żyjący

(Ciąg dalszy na stronie 2-ej).

,,w imię dalszego rozwoju przyjaznych stosunków".
Oficjalny komunikat rządu polskiego i niemieckiego.

Warszawa, G. 11. (PAT) Rząd polski
i rzącl nie miecki m iały sposobność o-

mówić w sposób przyjazn y położenie
mniejszości polskiej w Niemczech

mniejszości niemieckiej w Polsce. Wy
r a żają one jednamyślne przeświadczę
nie, że traktowanie tych mniejszości
posiada duże znaczenie dla dalszego
rozwoju przyjaznych stosunków, są
siedzkich między Polska a Niemcami,
oraz, że pomyślne położenie tych mniej
szóści może być w każdym z obu kra

jów o tyle skuteczniej zapewnione, o ile

większa istnieć będzie pewność, że
w drugim kraju będzie się postępowało
w m yśl takich samych zasad.

Dlatego też obydwa rzę(dy stwie rdzić

mogły z zadowoleniem, że każde z obu

państw uznaje w ramach swej suwe

renności dla siebie za miarodajne na

stępujące wytyczne w postępowaniu
wobec wymienionych m niejszości:

1. W zajemny szacunek dla narodo
wości polskiej i niemieckiej zakazuje
sam przez się wszelkiego usiłowania

przymusowego asymilowania mniejszo
ści, poddawania w \yątpii\vość przyua-
leżności do niej, lub czynienia utrud
nień w uja w nia niu tej przynależności.
W szczególności nie będzie wcale wy
wierany nacisk na młodocianych człon
ków mniejszości w celu ich wynarodo
wienia.

2. Członkowie mniejszości mają pra
wo swobodnego używania swego języ
ka w słowie i piśmie, zarówno w swych
stosunkach osobistych i gospodarczych
ja k też w prasie i na zebraniach pu
blicznych.

Pielęgnowanie języka lub obyczajów
ojczystych, zarówno w życiu publicz-,

nym j a k i prywatnym*, przez członków

mniejszości nie pociągnie za sobą ujem
nych dla nich następstw.

3. Człorjcom mniejszości zapewnio
ne będzie prawo zrzeszania się w sto

warzyszeniach również o charakterze

kulturalnym i gospodarczym.
4. Mniejszość może zakładać i utrzy

mywać szkoły z nauczaniem w języku
ojczystym.

W dziedzinie kościelnej przyznane
będzie członkom m niejszości prawo
pielęgnowania życia religijnego w swym
ojczystym języku oraz prawo organiza
cji kościelnej. Stosunki istniejące w

dziedzinie wyznaniowej i działalności
dobroczynnej nie będą przedmiotem in 

gerencji.
5. Członkom mniejszości nie mogą

być czynione utrudnienia lub stawiane

przeszkody z powodu ich przynależno
ści do mniejszości przy wyborze lub

wykonywaniu zawodu i,ub w działalno
ści gospodarczej. K or zysta ją oni w dzie
dzinie gospodarczej z tych samych
praw, co członkowie większości, w

szczególności ćo do posiadania i naby
w a nia nieruchomości.

Powyższe zasady nie mogą w żad

nym razie naruszać obowiązku bez

względnej lojalności członków mniej
szości w slosunkn do państwa, którego
są obywatelami.

Powyższe zasady ustalone zostały
w dążeniu do zapewnienia mniejszości
słusznych warunków bytu l harmonij
nego w spółżycia z większością narodo

wą, co przyczyni się 'do rozwoju i. za

cieśnienia przyjaznych stosunków są
siedzkich między Polską a Niemcami.

W analogicznej dekla ra cji rządu nie

mieckiego jest pojęcie większości naro

dowej ujęte w słowie ^Staatsyolk11.

Hitler wyraża zadowolenie.
Berlin, 6. 11. (PAT) Kanclerz Rzeszy

przyjął wczoraj ambasadora R. P. w

Berlinie p. Lipskiego. W rozmowie z

ambasadorem kanclerz dął wyraz swe

mu zadowoleniu, że udało się obecnie

osiągnąć porozumienie w szczególnie
dla polsko-niemieckich stosunków ,waż
nej dziedzinie mniejszością przez, co zo

stało udowodnione, że deklaracja pol
sko-niemiecka z 26. 1. 1934 r. i przewi
dziana w niej droga bezpośredniego
porozumiewania się w dalszym ciągu
wykazuje swą wartość.

W trak cie rozmowy zostało jedno-

cześnie stwierdzone, że stosunki pob
sko-niemieckie nie powinny być przez
sprawę gdańską'narażane na trudności.

I przyjmuje delegacje Zw. Polaków
Berlin, 6. 11. (PAT) W związku z o-

głpszoną wczoraj deklar acją rządu nie

mieckiego, dotyczącą traktowania

mniejszości polskiej w Niemczech,
przyjął kanclerz Rzeszy pp. dr. Jana

Kaczmarka, Stefana Szczepaniaka i dr.

Openkowskiego, jako przedstawicieli
Związku Polaków w Niemczech.

Ambasador Moltke u Pana Prezydenta.
Warszawa, 6. 11. (PAT) Pan Prezy

dent R. P. pr zyjął ambasadora niemiec

kiego w Warszawie p. von Moltke. W
rozmowie z ambasadorem Pan Prezy
dent dał wyraz swemu zadowoleniu, że
udało się obecnie osiągnąć porozumie
nie szczególnie w ważnej dla polsko
niemieckich stosunków dziedzinie
mniejszości.

Rada Naczelna Związku Polaków
wita z żywym zadowoleniem

oświadczenie.

Berlin , 6. 11. (PAT). Rada Naczelna
Zw ią zk u Polaków w Niemczech powzię
ła następującą uchwałę:

Rada Naczelna Związku Polaków w

Niemczech wita z żywym zadowoleniem
oświadczenie rządn Rzeszy, które stwa

rza formalną podstawę normalnych wa

runków życia i rozwoju narodowo-kul-

)uralnego ludności polskiej w Niem
czech.

B ra k takich podstaw w dotychczaso
wym ustawodawstwie Rzeszy dawał się
Polakom w Niemczech dotkliwie odczu
wać.

Sprawiedliwe stosowanie wytycznych,
zawartych w deklaracji rządu, przyczy
ni się niezawodnie do ułożenia się do

(ciąg dalszy na stronie 2-ej).

Powódź zniszczyła górne Wiochy.

W ostatnich dniach na skutek ulewnych deszczów, wystąpiły z brzegów rzeki w gór
nych Włoszech. Powódź zniszczyła liczne osiedla ludzkie i zerwała mosty. Na zdjęciu

- naprawa mostu na rzece Bormida, zerwanego przez zbuntowane fala..
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Bes maskS*
(Ciąg dalszy).

z kapitału, duży odsetek żydów to wol
ne zawody (adwokaci, lekarze itp.)
a tylko znikomy odsetek żydostwa to

proletariat. Ogół żydostwa to element

ultrakapitalistyczny. Wyzysk ,,gojów*1
jest w tym środowisku nie tylko mo

ralnie sankcjonowany ale wręcz obo

wiązujący.
I socjaliści uznają, że taki układ wa

runków nie wymaga zmiany. Gdy na

ród polgki oświadcza, że dłużej niewoli

gospodarczej żydów znosić nie będzie,
że na własnej ziemi on chce być gospo

darzem, socjaliści krzyczą: ,,Nie pozwa

lamy, nie wolno ruszać żydów!** -

*Jeżeli ktokolwiek miał w'ątpliwości
co do tego, że socjalizm jest wymysłem
żydowskim, mającym pokłócić chrze

ścijan dla ułatwienia opanowania ś\Via-
ta przez żydów, ten obecnie chyba
przejrzał. Czuła opieka, jaką socjaliści
polscy otaczają żydów, każdemu musi

otworzyć oczy.

(b)

(Ciąg dalszy).

brego ,harmonijnego współżycia z więk-'
szością, czego ludność polska w Niem

czech gorąco prag'nie.

Co mówił Hitler do delegacji polskiej.
Berlin, 6. 11. (PAT). Kanclerz Rzeszy

Hitler, podczas przyjęcia przedstawicieli
mniejszości polskiej . w Niemczech o-

świadczył, że wspólna deklaracja nie

miecko-polska, dotycząca obustronnej
ochrony mniejszości narodowych, ma

poprawić i umocnić przyjacielskie sto

sunki między obu narodami. Wykona^
nie w praktyce wytycznych, zawartych
w deklaracji, może się przyczynić w

sposób istotny do osiągnięcia tego celu.
Usiłowania rządu Rzeszy idą w tym kie

runku, aby ukształtować harmonijnie j
w duchu pokoju wewnętrznego współży
cie ludności polskiej z większością nie

miecką.
Następnie kanclerz Hitler oświadczył,

że jeżeli chodzi o dostarczenie każdemu

obywatelowi Rzeszy chleba i pracy, wo

lą rządu jest, aby zasada ta była rów

nież przeprowadzana w stosunku do In

dncści polskiej.
Kanclerz Hitler zakończył swe oświad

czenie słowami:

,,w zniosły cel układu, który swego
czasu zawarłem z wielkim ^wodzem

państwa polskiego marszałkiem Józe

fem Piłsudskim zbliża się przez tę
wspólną deklarację w sprawie zaga
dnienia mniejszości ku swemu, urze

czywistnieniu".

Oświadczenie kanclerza Hitlera
wobec przedstawicieli Zw. Polaków.

Berlin, 6. 11. (PAT). Niemieckie blu

t-o informacyjne komunikuje: W związ

ku z ogłoszoną dziś deklaracją rządu
niemieckiego, dotyczącą traktowania

mniejszości polskiej w Niemczech, kanc
lerz Rzeszy przyjął pp. di'. Jana Kacz

marka, Stefana Szczepańskiego 1 dr.
Brunona Openkowskiego, jako przedsta
'wicieli Związku Polaków w Niemczech.
Kanclerz Rzeszy poczyni! z tej okazji

następujące wywody:
,,Wspólna deklaracja niemiecko-pol

ska o obustronnej ochronie obcych
mniejszości narodowych, która zostanie

dzisiaj ogłoszona w obu krajach, ma

poprawić i umocnić przyjacielskie
, stosunki między obu narodami.

Wykonanie w praktyce zawartych w

deklaracji wytycznych może przyczynić
się w sposób istotny do osiągnięcia tego
celu.

Usiłowania rządu Rzeszy idą w tym
kierunku, aby ukształtować harmonijnie
i w duchu spokoju wewnętrznego współ
życia ludności polskiej z większoącią
niemiecką.

Stwierdzam, że wola rządu Rzeszy,
aby dostarczyć każdemu obywatelowi
chleba i pracy istnieje i jest przeprowa
dzana również w stosunku do członków

ludności polskiej.
W okresie wielkiego bezrobocia i

wielkich wyrzeczeń na jakie jeszcze
wielokrotnie są narażeni członkowie

większości niemieckiej, bierze mniej
szość pojska w pełni udział w rozwoju
gospodarczym Rzeszy,

Co należy sądzić o deklaracji?
Odczekać musimy próby życia.

W warszawskich kołach politycznych
deklaracja piątkowa obu państw wywo
łała duże wrażenie. Komentowano ją
bardzo rozmaicie, natomiast w kołach

oficjalnych i półoficjalnyck oceniono de

klarację bardzo Optymistycznie, jako
jeszcze jedne zwycięstwo mądrej i prze

widującej polityki ministra spraw za

granicznych płk. Becka, podnosząc, że

doprowadzenie jej skutku kosztowało
wiele wysiłków obustronnych.

Na pierw'szy plan rozmów i dociekań

politycznych wysunięto wyniki wizyty
ambasadora naszego w Berlinie p. Lip 

skiego u kanclerza Hitlera, gdzie w roz

mowie poruszoną została sprawa Gdań

ska, która dziś stanowią jedną wielką
i otwartą ranę stosunków polsko-nie
mieckich. Połączono sprawę Gdańska
ze sprawami niemiecko-polskimi dla tej
prostej przyczyny, że nie może być mo

wy o poprawie stosunków- polsko^nteę.;
micekicb bez uregulowania zapalnych
shrnćw sprawy gdańskiej. rEUńjj-

Oświadczenie kanclerza jest bardzo,
a bardzo Ogólnikowe i może być różnie
tłumaczone. Niezależne koła politycz
ne interpretują ośw'iadczenie kanclerza
tak: jeśli będziecie cicho siedzieć i mojej
partii nie przeszkadzać w działaniu na

terenie Gdańska, to nic nam nie zakłó
ci stosunków polsko-niemieckich.

Ale przejdźmy do obopólnej deklaracji.
Są to dw'a oświadczenia rządów. Mówią
one o zasadach, jakie mają być stosowa

ne w obu krajach w stosunku do mniej
szości.

Jedynym źródłem tych układów jest
suwerenność obu kontrahentów. Dawne

traktaty mniejszościowe były tylko je
dnostronne, kładąc zobowiązania wyłącz
nie na Polskę. Mieliśmy poza tym traktaty
mniejszościowe, tery'torialne np. kon-

, w encja górnośląska. Po raz pierwszy

mamy umowy mniejszościowe, uznane

za obowiązujące na całym terenie Rze

szy i polski. Poza tym deklaracje te sta

nowią dalszy ciąg paktu o nieagresji.
Jeśliby istotnie Niemcy chciały, zacho

wać choć w części dobry stosunek do na

szej mniejszści, to powyższa obustronna

deklaracja miałaby duże znaczenie dla

nas. Zważyć należy, że mniejszość nie

miecka w Polsce przeżyła już punkt
szczytowy swego pełnego rozwoju. Na
tomiast mniejszość polska, znajdująca
się dotąd w strasznych warunkach, mia

łaby wszelkie szanse poprawy. Dekla

racja będzie miała również znaczenie
moralne. Polacy byli jakby w zaklętym
kole kompleksu niższości wobec mo-rza

niemieckiego. Dziś obustronna deklara

cja zwrócić im może równowagę, da

poczucie siły i pewności, każe odrzucić
od siebie strach i panikę, jaką powodo
wały niezwykłe stosunki mniejszościo
we w Trzeciej Rz-eszy. W dynamicie
więc żywioł polski więcej może skorzy
stać z naprawy stosunków, Malo mamy

inteligencji w Niemczech, ale trwałą dla
nas będzie ważnością, gdy masy polskie
podniosą się na duchu przez usunięcie
kompleksu mniejszości.

Urzędowy optymizm podpowiada nam

jeszcze jedno: przedtem Berlin inaczej
może chciał, a inaczej działała bezlitosna

administracja na prowincji. Dziś una

ocznionoim, co myśli o tym rząd i kanc

lerz.

Oświadczenie polsko-niemieckie ma

również kapitalne znaczenie z punktu
widzenia sytuacji międzynarodowej.
Pakt nieagresji zawarty w 1934 roku

był podważany w opinii Europy sta

nem wrzenia na odcinku mniejszościo
wym. Wielu polityków uważało go za

przekreślony przez życie i wyciągało
z tego bardzo daleko idące wnioski.

Obecnie sytuacja się zmienia. Pakt z

1934 roku wykazuje swą żywotność.
Do pewnego stopnia można powiedzieć,
że Polska i Niemcy zawarły nowy pakt
o nieagresji. Należy więc przewidywać,
że w okresie dzielenia się świata na

bloki, powstawania wOsi** B e rlin —

'P.rzyin-Tokio, prasa wroga Polsce bę
dzie usiłowała wyciągnąć z tego 'faktu

poprawy stosunków polsko-niemieckich
wnioski, podobne do tych, jakie po
26. 1. 34 roku. Naturalnie będzie to ro

biła nieoceniona pani Tabouis i rozgo

rączkowanymi oczyma widziała bata

liony polskie i niemieckie wkraczające
ramię przy rąmieniu na bujną Ukrainę.

Naturalnie takie kombinacje trzeba

z góry odeprzeć. Polska racja stanu

musi się kierować jedną zasadą, jeśli
dążymy do pokoju, . który może dać

nam okrzepnięcie naszych sił, musimy
żyć w tymże pokoju z tymi, którzy
zgodzą się na nasze warunki, Nowa de

klaracja polsko-niemiecka takie możli

w'ości otwiera. To w ch wili jej ogłosze
nia najzupełniej wystarcza. Na kombi

nacje przyjdzie czas, gdy stosowanie w

praktyce odpowie przyrzeczeniom,

Litewskie machinacje
w MWiMemsMCzągjZnSe,

ffltu z n iiy ambasador rządu kowiEhshiego — Staszys na lawie oskarżonych.
Wilno, 6. 11. (Tel. wł.) Przed sądem okrę-'

gowym w Wilnie rozpoczęła się rozpraw'a
przeciwko Konstantemu Staszysowi, oskar
żonemu o to, iż bez zezwolenia komisji de

wizowej, po przyjęciu zo skarbu państwa
republiki litewskiej, Związku Wyzwolenia
Wilna z siedzibą w Kownie, organizacyj li
tewskich z siedzibą w Ameryce i Litwie,
w płat w. ogólnej sumie powyżej 500 tysięcy
złotych, dokonał wypłaty tej sumy z ich po
lecenia Litewskiemu Towarzystwu Dobro

czynności w Wilnie, Litewskiemu Towarzy
stwu św. Kazimierza, Litewskiemu Towa-

szystwu ,,Rytas", Litew'skiemu Towarzy
stwu Rolniczemu, Litewskiemu Towarzy
stwu Naukowemu, Litewskiemu Towarzy
stwu ,,Rytas" w Święcianach.

Staszys oskarżo . jest dalej o dokonanie

szeregu wypłat w Polsce z polecenia urzęd
niczki konsulatu litew'skiego na Łotwie bez
zezwolenia komisji dewizowej oraz inne

przestępstwa dewizowe, jak handel złotymi
'm onetami rosyjskimi.

Poza tym Staszys, przywłaszczając so

bie uprawnienia konsularne i przedstawi
ciela obcego państwa w Polsce dokonał po-

, nadto wypłat z poleceń codzoziemców dla

uregulowania różnego rodzaju wierzytelno
ści pryw-atno-prawnych. Powyższa działal
ność oskarżonego obszernie udowodniona

jest w uzasadnieniu aktu oskarżenia na

podstawie znalezionych podczas rewizji po
kwitowali, korespondencji z konsulatem li
tew'skim ną Łotwie oraz zeznań świadków.

Bronią oskarżonego: -adw. Niedzielski z

Warszawy, oraz Engel, Dw'alski i Juchnie
w icz (zięć oskarżonego); z Wilna.

Po ustaleniu personaliów oskarżonego i

powołanych 25 świadków, przystąpiono do

rozprawy.

Staszys do wypłat się częściowo przyzna
je, do winy — nie. Pieniądze otrzymywał
drogą legalna, najczęściej czekami w dola
rach, funtach, a z banków podejmował w

złotych.
Z kolei prokurator stawia pytania: Czy

pan wypłacał w Polsce emerytury?
Osk.: — Ja hie wypłacałem, tylko wrę

czałem.
Prok.: Skąd byly te pieniądze?
Osk.: Z kasy emerytalnej.
Prok.: Gdzie się ta kasa znajduje?

. Osk.: W Kownie.
Prok.: Kto przywoził z Litwy?.

Osk.: Nie pamiętam. Nie notowałem.

Na pytanie prokuratora, jakie śumy o-

trzymywał od litewskich organiza'cyj do-

broćzynych zagranicą, Staszy; odpowiada,
że ob'licza je na dziesiątki tysięcy złotych.

Oskarżony zaprzecza, że składał kaucje
za osoby sądownie karane i pomagał szpie
gom.

Staszys nabył w Wilnie przy uL Dąbrow
skiego 5, nieruchomość, za którą zapłaci!
GO tysięcy dolarów, w tym 28 tys. dolarów

zapłaci! gotówką, to było wyraźnej dy
sproporcji z jego stanem materialnym, gdyż
jeszcze kilką lat wcześniej ubiegał się o

stanowiska kierownika apteki miejskiej z

pensją 250 zł.

Na zapytanie - jakie jest źródło zarób-,
kowania oskarżonego, odpowiada, że nic
nłe robi. Po czym na pytanie prokuratora,
Skąd u oskarżonego znalazły się weksle tych
osób, które figurują, jako właściciele nie
ruchomości w Wilnie, oskarżony odpowia
da: nie przypominam sobie. Jestem zmę
czony-

Rozprawa trwa.
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Każdy, Mo służył w n'ójsku, albo bli

'żej się z wojskiem stykał, wie, jak warto

ściowy typ żołnierza stanowi rekrut z

Kresów Wschodnich, jakiś Poleszuk czy
Biało ru sin . Chętny, posłuszny, odzna

cza się wyjątkową wprost inteligencją
wrodzoną. Tylko, że, niestety, mimo tych
świetnych walorów najczęściej nie umie

pisać ani czytać, nie zna dobrodziejstw
kultury i cywilizacji. Trudno, polska
szkolą nie wszędzie dotarła, nie wszędzie
jeszcze zdołała wypowiedzieć skuteczną
w alkę analfabetyzmowi.

Przychodzi taki chłopak spod Pińska

i Drohiczyna do wojska zalękniony, o-

szolomiony, onieśmielony. Przygląda
się wszystkiemu szeroko otwartymi oczy

ma, wszystkiemu się dziwi. Ba, niektó

rych rzeczy nie może ogarnąć swoim za

kresem pojęć. B y ł nawet taki rekrut,
który na początek uważał za koniecz

ne chodzić po schodach na czworakach...

Lecz nawet z lego, co na czworakach

w swoich łapciach chodził, nie wolno się
śmiać. Zobaczcie g* po tygodniu, zo

baczcie go po pół roku. Na pewno go nie

poznacie, na pewno wam zaimponuje.
Chłonie w siebie wszystko, co go ota

cza i co mu każdy dzień nasuwa, z o-

gromnym, zadziwiającym zapałem. Uczy
się, ciągle się uczy. A najchętniej uczy

się p isać i czytać.
Warto zobaczyć rozjaśnioną twarz

tego żołnierza, co pierwszy w życiu list

w ys ila do swoich, do wsi rod'zinnej.
Warto porozmawiać z żołnierzem, który
przyszedł do wojska jako kompletny
analfabeta, a po półtorarocznej służbie

zdaje egzamin z czterech klas szkoły po

wszechnej. Warto p rzyjrzeć się nauce

w żołnierskiej szkole początkowej, warto

zobaczyć z jaką radością i entuzjazmem
żołnierze opędzają czas w swoich świe
tlicach.

Taki jeden szczery uśmiech żołnier

ski, takie słowa proste wię cej powiedzą
0 pracy Białego Krzyża, niż akademie

1 piękne mowy okolicznościowe. W świe

tlicy żołnierskiej najłatwiej poznać, skąd
się bierze tyle zapału w pracy białokrzy-
skiej, dlaczego do tej pracy ludzie się
garną i chętnie jej swój czas i energię od

dają.
Nie wysilajcie się, nie czytajcie impo

nujących zaiste sprawozdań i cyfr,
świadczących o bezkonkurencyjnym do
robku Białego Krzyża. Wystarczy, jak
porozmawiacie parę minut z takim Po -

leszukiem, który z zakukanego analfabe
ty stał się w p ełni uświadomionym oby
watelem Rzeczypospolitej. Wtedy naj
lepiej zrozumiecie sens tygodnia Białego
Krzyża , w obliczu którego stoimy.

0 usprawnienie służby handlowej
na kolejach.

W związku z zamierzonym wydaniem
w najbliższym czasie rozporządzeń wyko
nawczych, dotyczących stosunków służbo

wych pracowników PKP jak i dalszego u-

handlow itnia przedsiębiorstwa ,,Polskie
Koleje Państwowe** - sfery pracowników
kolejowych wysuwają następujące tezy:

1. Wyodrębnienie ekspedycyj towaro

wych z pod administracji stacji i przeisto
czenie na samodzielne jednostki służbowe,
podległe bezpośrednio wydziałow i facho
wemu.

2. Zaszeregowanie poszczególnych sta
nowisk w służbie handlowo-taryfowej do

właściwych grup uposażeniowych, na rów
ni z normizacją stosowaną w służbie ru

chowej.
3. Wprowadzenie premiowania pracy

służby handlowo-taryfowej, na podstawie
racjonalnie pomyślanego systemu premio
wego, opartego na ustalonych kontyngen
tach wpływów kasowych, wzgl. ilościo

wych normach tonnażu.
4. Przyznanie pracownikom kasowym

dodatku specjalnego na tzw. manco kaso
we, powstałe wskutek omyłek w przelicza
niu pieniędzy, przyjęcia falsyfikatów itp.

Powyższe postulaty wysunięte przez
pracowników, wydziałów handlowo-taryfo-
wych PKP są całkowicie uzasadnione z u-

wagi na usprawnienie czynności handlo

wych, co leży również w interesie sfer go
spodarczych.

Oton(erencia, która umarta

przed urodzeniem.
B y ły takie czasy, nawet niezbyt odle

głe, kiedy to na tronie królów A ng lii za-

siadywała żwawa staruszka, zwana

dziś Wielką Wiktorią. Jej ministrowie

byli ludzie również pobożni, j ak twar
dzi w sprawozdaniu władzy i w osią
ganiu swjfeh zamierzeń. Kto nie pamię
ta tego wypadku, kiedy to Chińczycy
chcieli się przeciwstawić wwozowi o-

pium, chodowanego dla nich w brytyj
skich Indiach. Angielskie armaty prze
konały ich o niestosowności tego rodza

ju zastrzeżeń, j ak niechęć zatruwania

W rezultacie, ponieważ obecnie domi
nia angielskie występują na konferencji
jako Osobne państwa, i ponieważ dopro
szono szereg innych państw, do B ruk s eli
zjechali się przedstawiciele 19 państw i
ich konferencja została ochrzczona mia
nem konferencji 9 mocarstw. Nazwa ta

jest jeszce i z tego powodu najzupełniej
niesłuszna, że mocarstw można się doli
czyć raptem 5. W obradach nie bierze
udziału Japonia, nie mająca zamiaru
siedzenia na cenzurowanym i odmówiły
odziała Niemcy, przejęte ideą. współpra

Ksiądz Kneipp - i jest tylko jedna prawdziwa
^ kawa słodowa, która szczyci się właśnie

nazwiskiem swego wynalazcy. - Istnieje więc
tylko jedna prawdziwa

swych organizmów dla dobra Wielkiej
Brytanii, rządzonej przez Wielka Wik

torię.
'

Obecnie są inne czasy. Gdy się czyta
dyskusję w Izbie Gmin odnosi się wra

żenie, że to jest jakiś podkomitet L ig i
Narodów. Żaden z posłów nie mówi o

sile, ani o stosowaniu siły. Wszyscy za

stanawiają się tylko nad tym. czy mi
nistrowie Jego Króle wskiej Mości Je 

rzego V I potrafią odpowiednio zręcz
nie posługiwać się genewskim ins tru 

mentem, czy są dostatecznie wierni tak
zwanym ideałom ligowym.

Podkutym butem nadeptywa Musiso
lini na ogon lwu brytyjskiemu w Abisy
nii. Zamiast skierować wyloty armat na

porty włoskie Eden organizuje pomoc
Ligi. Udaje mu się wymusić uchwale
nie sankcji. Nikt z tego nie ma pożytku.
L ig a się błamuje. A nglia jeszcze bar
dziej. Włochy zdobywają Abisynię.

Mussolini posyła swe wojska do H i

szpanii. Wymienia oficjalnie ich cyfrę.
Na placu Weneckim dekoruje się boha
terów Wojny hiszpańskiej. Ostatnio ze

zwala się im na wstępowanie do związku
byłych kombatantów. Angielsk a Izba
Gmin deliberuje natomiast nad zaga

'dnieniem, dlaczego nie można było tą
sprawą obarczyć L ig i Narodów. Eden z

melancholią stwierdza, że państwa ligo
we z powodu różnic światopoglądów na

zagadnienie faszyzmu i komunizmu nie

mogłyby dojść do porozumienia. T a k a

dysk usja byłaby ogromnie niebezpiecz
na dla Ligi O tym, ż Anglia mogłaby so

bie dać rady bez Lig i nie mówi się.
Japonia pożera Chiny. Ma j uż w swym

ręku pięć bogatych prowincyj północ
nych. Tw orzy niepodległe państwo z

Mongolii. P ar aliżuje handel chiński
atakami pod Szanghajem. Przyprawia
to Anglię o olbrzyme straty. Wszak nie
mal cały handel i cała bankowość chiń
ska znajdują w rękach Anglików. Ale

Anglia nie może jednocześnie działać
skntecznie na Morzu Śródziemnym i na

Żółtym . Eden szuka więc oparcia w Li
dze Narodów i przed miesiącem u zy sku 

je rezolucję potępiającą działanie J a 

ponii.
Ponieważ nie można działać przeciw

Japonii bez współpracy ze Stanami Zje
dnoczonymi i ponieważ Stany Zjedno
czone nie zgodzą się. w żadnym wypad
ku na współpracę z Lig ą Narodów, na

leżało znaleźć wyjście pośrednie. P r zy 

pomniano sobie w Londynie t. zw. ,,trak
tat 9 mocarstw" podpisany w dniu 9 lu 

tego 1922 r. w Waszyngtonie przez Sta 

ny Zjednoczone, Wielką Brytanię, Fran

cję, Włochy, Holandię, Belgię, Japonię
i Chiny. Gwarantował ten traktat Chi
nom suwerenność, niezależność i nitety-
kałność ich terytorium- Sygnatariuszom
zaś dawał gwarancję utrzymania t. zw.

,,drzwi otwartych" (wolności handlu) i

zobowiązywał ich do nieczynienia czego
kolwiek na niekorzyść innych rodpisn-
iaęycfc tą amOwę,

cy z Japonię. P rzybyły natomiast Wło

chy, aby utrudniać pracę i dostarczać
wiadomości swoim sojusznikom w prze-
dzień podpisania w Rzymie porozumie
nia antykomunistycznego niemiecko-
włcskc-j apońskiego.

Łącznie obraduje w Brukseli mała L i 

ga Narodów. W praktyce powinny obra
dować tylko trzy państwa, które rzeczy
wiście m ają na Dalekim Wschodzie

poważne interesy i które mają również
pewną siłę do ich obrony. Państwami
temi są Rosja, Stany Zjednoczone i An 

glia.
Sowiety w chwili obecnej mają w Chi

nach równie mało interesów bezpośre
dnich jak s iły do przeprowadzenia swej
woli. Ja k o posiadacz inwestycyj nie

wchodzą wcale w rachubę. Handel

prowadzą bardzo nie wielki. Chińskie
ośrodki komunizmu powoli wypalają
się. Chwila rozstrzeliwania dygnitarzy
partyjnych najmniej nadaje się do buń

czucznego Występowania nazewnątrz
Stany Zjednoczone biorą z C liin 30 %

ich wywozu i dostarczają 20% wwozu

Ponadto ma ją inwestowane około 200
milionów dolarów. Natomiast z Japonię
robią jeszcze lepsze interesy i posiadają
tam większe inwestycje. Z punktu wi
dzenia czysto handlowego byłoby im o-

becnie łatwiej zdecydować się po stronie

Japonii niż Chin. Jeśli zaś chodzi o mo

żność zadokumentowania swej siły, jest
ona dość ogr-aniczona przestrzenią i ty
po-wą dla Amerykanów niechęcią do

wojny i to tym bardziej do wojny za

czepnej.
Najbardziej zainteresowana jest An 

glia. P okryw a 25% przywozu chińskie

go i odbiera 35 % wywozu. Inwestycje
kapitałowe jej wynoszą około miliarda
dolarów i stanowią około 70 wszysl
kich inwestycyj zagranicznych. Admi

ralicja brytyjska obrachowała, że ka

żdego dnia angielskie statki przewożą
do chińskich portów względnie z nich
wywożą towarów za 100 milionów do
larów. Pogotowie militarne nie odpo
wiada jednak tym olbrzymim intere
som. Wielka baza flotowa w Singapur
nie jest gotowa. Część poważna floty
jest uwięziona na około brzegów hisz
pańskich, Zagrożenie bezpośrednie J a 

pończykom i wyłącznie na własną rękę
nie jest możliwe.

Przed zebraniem konferencji bruksel
skiej Eden oświadczył w Izbie Gmin w

polemice z Lloyd Georgem, że całkowicie
akceptuje następujące słowa tego stare

go wygi politycznego:
uW niebezpiecznych i trudnych sytua

cjach Dalekiego Wschcdn powinniśmy
iść tak daleko jak Stany Zjednoczone,
w pełni porozumienia z nimi i, nie wysu
wając sio na front, ale i nie pozosława-
jac w tyle".

I jeśli jeszcze do tego dodać 'słowa
tego samego Eden a. że obecna konfe

rencja to nie sąd nad Japonią tylko pró-

ccuo
2 PENTODOWY ODBIORNIK O ZA
LETACH WŁAŚCIWYCH DROGIM
WIELOLAMPOWYM APARATOM. ZA
SIĘG EUROPEJSKI. ZNAKOMITA SE
LEKTYWNOŚĆ. GŁOŚNIK O PIĘK
NYM TONIE. UNIWERSALNY PRZE

ŁĄCZNIK NAPIĘĆ.

OOTdWKł)tylko li198

SPŁATY DO 15 RAT.'

PIENIĄDZE ZAPŁACONE ZA
ECHO - ZOSTAJĄ W KRAJU.

ba pośredniczenia między nią i China
mi, mamy już obraz całko'witej niemocy
konferencji brukselskiej. J a k słuszniej
określiła prasa paryska jest ona ,.mai-
twourodzona".

Japonia zrobi z Chinam i co zechce.
Taka gadanina jak brukselska może

tylko zachęcić Chińczyków do niepo-trze
bnego opo-ru. Po ostatnich zwycięstw ach

po-d Szanghajem i przerwaniu połączenia
kolejowego międz Nankinem i Szangha 

jem sytua cja jest właściwie wyja-śniona.
Chińczyków bronić może tylko je-den
czy nnik — przestrzeń. Jest to broń

niebyłe jaka, ale w dobie wielkich raj
dów lotniczych nie tak z-nów decydu
jąca.

Pozostaje jeszcze jedno zagadnienie.
Obecnie wykańcza się w A nglii 100 no

wych jednostek floty. Będą one go-towe
w ro-ku 1940. Czy po oddaniu ich do słu

żby Eden, czy jego następca bądą nadal
przemawiać językiem L ig i czy też języ
kiem z epoki wiktoriańskiej?

Państwa osi Berlin - Rzym - Tokio
muszą się już teraz głowić nad tym py
taniem.

St. Strąhski.

Meta i ii;
już do 10 października.

Paryż, 4. 11. (PAT). Havas donosi z

Moskwy: Na zasadzie danych, zaczerp
niętych z 20 dzienników prowincjonal
nych pomiędzy 5 września a 10 paździer
n ik a rozstrzełano w Sowietach 403 oso

b y , z czego: pod zarzutem szpiegostwa
i działalności terrorystycznej na koje-
jach Dalekiego Wschodu — 182 osoby,
pod zarzute-m sabotażu rolnictw a - 112,
sabotażu w przemyśle - 34, sabotażu w

składach zbożo-wych - 52, świadomego
z-atrucia żołnierzy lub robotników — 12,
wreszcie pod zarzutem zabójstwa ,,sta
chanowców'* lub innych osób, oddanych
reżimo'wi sowieckiemu 11.

(Po 10 października terror wzrósł pod
wójnie
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Polacy cierpią na Mprzemęczenle społecz

ne". We Lwowie istnieje 148 organizacyj
społecznych, z tyćh 7 obrony Lwowa, z tych
ostatnich 6 nie odbyło od 3 lat ani jednego
zebrania. Natomiast Związek Dozorców
Lkraińeów we Lwowie, który miał przed 3
11.

'

138 członków, obecnie liczy ich 1908.

Dzieci bawią śię bronią palną. We wsi
Borówka w powiecie postawskim, 12-Ietni
Jan Borys manipulując obciętym karabinem

wojskowym spowodował wystrzał, trafiają
cy w głowę 11-letniego Mikołaja Kozika.
J'ula przeszła głową na wyłoi.

Stany uderzeń krwi uzyskują w krótkim
czasie nadspodziewaną poprawę przy stoso
waniu naturalnej wody gorzkiej Franciszka-
Józcfa, regulującej czynności przewodu po
karmowego. Zapytajcie się Waszego le
karza.

Oiiary motoryzacji. W ciągu ostatnich
6 miesięcy było w Warszawie około 1000
v . padków samochodowych. W wypadkach
tych zostało rannych 768 osób, a 31 osób

iponiosło śmierć. Tramwaje przejechały
56 ludzi.

H tomów akt sprawy przytyckiej. Do

izby karnej Sądu Najwyższego w'płynęły
akta głośnej sprawy o zajścia przytyckie
w roku 1936. Wskutek wniesienia skarg
kasacyjnych przez obronę skazanych ży
dów. sprawa ta jeszcze raz rozpatrywana
będzie przez najwyższą instancję. Akja
sprawy przytyckiej urosły już do 11 tomów.

Ksiądz Jacenkiw na wolności. Areszto
w any przed sześcioma tygodniami pod za

rzutem przypadkowego zabójstwa posterun
kowego ksiądz proboszcz Włodzimierz Ja 

cenkiw wyszedł już z więzienia na wolność.
Okazało się, że zarzut ten był nieścisły.
Sześć tygodni więziony był ksiądz Jacenkiw
we Lwowie, bo czekano tak długo na jakie
goś świadka, który był na ćwiczeniach woj
skowych.

Państwowa destylamla żywicy. Dyrek
cja lasów państwowych w Radomiu uru

chomiła w Garbatce destylarńię żywicy,
która zdolna będzie oczyścić rocznie dó
3.000 ton żywicy, przerabiając ją na kalafo

nię i terpentynę balsamiczftą. Kalafonia

znajdzie łatwy zbyt na rynku krajowym w

przemyśle papierniczym, lakierniczym, my
dlarskim ora z przy wyrobie laków, zaś pol
ska terpentyna balsamiczna poszukiwana
je-1 na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w

Czechosłowacji i na Węgrzech.

Sambobójstwo, czy wypadek?

Chojnice, 4. 10. Dzisiaj rychłym rankiem
znaleziono na torze kolejowym za stacją
Kamień Pomorski nieprzytomnego męż
czyznę ze zmiażdżoną prawą stopą i zma

sakrowanym ramieniem. Nieszczęśliwym
okazał się niej. Prochowski z Kamienia, ży
jący od dłuższego już czasu w niezgodzie
z najbliższą rodziną. Według przypuszczeń,
Prochowski popełnił samobójstwo. Stwier
dzić tego nie można, ponieważ Prochowski,
przewieziony do szpitala św. Boromeusza,
nie odzyskał dotychczas przytomności.

BAZYLIKA SW.ALEKSANDRA
W RZYMIE.

Miasto Watykańskie. (PAT). W tych
dniach kardynał Fumasoni Bieadi

wspólnie z arcybiskupem Costantinim
dokonali aktu poświęcenia ołtarzy w od

nowionej bazylice św. Aleksandra przy
Via Nomentana, na terenach będących
własnością Kolegium Propagandy. Ba

zylika ta odkryta została za pontyfikatu
Piusa IX , Papież Pius X polecił zbudo

wać obok resztek starej bazyliki nowy
kościół, mający służyć potrzebom reli

gijnym okolicznej ludności. Budowa ta

zakończoną została za pontyfikatu Bene

dykta XV. Ostatnio prace wykopalisko
we przy starożytnej bazylice św. Alek
sandra podjęte zostały na nowo, a przez

poświęcenie ołtąrzy uczyniono zeń zno

wu Dom Boży, w którym będą mogły
być odprawiane nabożeństwa.

Z bazyliką św. Aleksandra wiąże się
wspomnienie szczęśliwego ocalenia Pa

pieża Piusa IX w wypadku, który miał

miejsce w dniu 27 lutego 1855 r. W

dniu tym Pius IX w otoczeniu kardyna
łów i dworu zwiedzał mury wspomnia
nej, świeżo odkrytej bazyliki, a następ
nie udał się na odwiedzenie drugiej po

bliskiej starożytnej bazyliki św. Agnie-'
ezki. Tu załamała się podłoga i papież
wraz z kilku kardynałami spadli do

podziemia nie doznając najmniejszych
obrażeń. Wypadek ten, który opinia
publiczna uznała za cudowny, upamię
tniony został malowidłem ał fresco w

tej części bazyliki, gdzie się w'ydarzył.

'l - Pastado
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miękkim suknem, aż do lśniącego połysku.

Co mówiąmłodziPiłsudczycy
o starycł) Piłsu

Warszawa, (ag) W najnowszym organie
Związku Polskiej Młodzieży Demokratycz
nej ,,Przemianach” znajdujemy następ, o-

świadczenie: ,,W Warszawie powstał Zwią
zek Lewicy Patriotycznej, w kilka dni póź
niej uformował się Klub Demokratyczny.
My, ZPMD ., jako Związek młodzieżowy, w

imprezy, montowana przez działaczy stare

go pokolenia, nie angażujemy się nigdy or

ganizacyjnie. Powstanie i ZLP. i KD. odno

towujemy jako dodatni objaw skupiania
się lewej piłsudczyżny. Faktem ujemnym
jednak, w naszym pojęciu, jest dwoistość

organizacyjna, a co za. tym,idzie dwoistość
działania — potrzeba uzgadniania w przy
szłości posunięć władz ZLP. i KD. To po
winno zaniknąć. Stosunek nasz do obu grap

— w chwili obecnej — Jest neutralny. W
skład żadnej nie wchodzimy, wbrew pogło
skom i plotkom. Realizujemy własne, daw
no przepracowane, przyjęte i głoszone przez
nas postulaty ideowo-wychowawcze. Sądząc
ze składu personalnego zarządów obu' ugru
powań, nie przewidujemy powstania jakichś
nowych Organizacyj młodzieży, poza istnie

jącymi już obecnie (Legion Młodych np.).
ZI.P i KD jest robota demokratycznego po
kolenia starych piłsndczyków. Ano — zoba

czymy, czy starzy dadzą sobie radę. My,
młodzi, możemy współdziałać, ale nie po
zwolimy się nigdy użyć za narzędzie czyjejś
gry, gry ,,starszych panów". Powiedzmy to
sobie szczerze i be(z ogródek,.prosto z mostu

tak na przyszłość”.

Samobójstwo młodej kobiety.
Grudziądz. Wśród tajemniczych, nie-

stwierdzonych na razie okoliczności targnę
ła się na swoje życie młoda, bo zaledwie

28-letnia Ida Kamińska, zam. przy ul. Dłu

giej 26. Desperatka otruła się gazem świetl

nym. Kiedy jeden z domowników' p. Fran

ciszek Libertowicz zawezwał policję i po

gotowie ratunkowe, wszelka pomoc była
już spóźniona. Zwłoki pozostawiono na

miejscu. Tragicznie zmarła jest mężatką.

— Inspekcja garnizonów w Prasach
Wschodnich. Minister wojny Blomberg ba
wił w tym tygodniu w Prusach Wschodnich

gdzie dokonał inspekcji w całym szeregu
garnizonów wojskowych.

— Biedaczka oszalała z radości. Na'
dworcu w Lens zatrzymano 30-łetnią kobie

tę z oznakami choroby umysłowej. Nieszczę
śliwa dowiedziała się, że wygrała na fran

cuskiej loterii narodowej 150 tysięcy fran
ków. Na wiadomość o wygraniu straciła

równowagę duchową. Wygrane przez nią
na loterii pieniądze użyte bęaą na umie
szczenie jej w zakładzie dla umysłowo cho

rych.
— Pomnik na miejsca pierwszej próby

radiowej. W Poldhu w Kornwalii (Anglia)
rozpoczęto budowę pom nika na miejscu,
gdzie znakomity uczony Marconi odbył
pierwsze próby radiotelegraficzne w roku
1886. Pomnik będzie kolumną, zaopatrzoną
w odpowiedni napis.

— Konkordat — ,,świstkiem papieru". Z

rozporządzenia w ładz hitlerow skich zostało

rozwiązane w diecezji Monastyru stowarzy
szenie młodych katolików oraz wszelkie po
krewne z nim organizacje. Rozporządzenie
to ilustruje stosunek rządu Trzeciej Rzeszy,
do ,,świstka papieru”, jakim jest w oczach

przywódców narodowo - socjalistycznych
konkordat ze Stolicą Apostolską, gwarantu
jący wolność stowarzyszeń katolickich.

— Jezuita ,,knuje spisek"- O. Mucker-
mann miał ostatnio ,w Pradze szereg odczy
tów, które w yw ołały powszechne zaintere
sowanie. W czasie swego pobytu w stolicy
Czechosłowackiej ks. Muckepmann został

przyjęty na audiencji przez prezydenta Re

publiki Benesza.

— Kapłani w więzieniach sowieckich'. IV
chwili obecnej w więzieniach sowieckich

znajduje się 68duchownych.Uwięzieni znaj
dują się w Moskwie, Leningradzie, Mińsku
i innych miastach centralnej Rosji. Są oni
oskarżeni o rzekomą ,,zdradę państwa, szpie
gostwo i działalność kontrrewolucyjną”.
Wśród uwięzionych znajduje się wielu pa
storów protestanckich pc chodzenia nie

mieckiego oraz księża katoliccy pochodzący,
z Polski bądź Litwy.

— Cenzura w Tyrolu i Górnej Austrii za

broniła wyświetlania film u niemieckiego
pt, ,,Sygnał nocy”. Film ten jest oparty na

motywach wojny światowej i obniża war

tość dawnej, arm ii austriackiej.
— Express runął z mftstu w przepaść. Po

ciąg pospieszny Rio de Janeiro—San Paulo

wykoleił się i runął w przepaść. Jeden wa

gon drugiej klasy wpadł do rzeki. Kata
strofa zdarzyła się w czasie przejazdu przez
most, którego fundam enty zostały podmyte
na skutek ostatnich ulewnych deszczów.
Wedle dotychczasowych wiadomości, 6 osób
zostało zabitych, a 22 ranne. Liczba ofiar

przypuszczalnie jednak będzie większa.

Prześladowanie kościoła w Niemczech,

Berlin, (ag) Według informacji z kół za

interesowanych, liczba więzionych przez
Gestapo pastorów ewangelickich, którzy nie

podporządkowali się kościelnym zarządze
niom rządu Rzeszy, wynosi 85.

POWIEŚĆ SENSACYJNA.

5)
(Ciąg dalszy).

- Każ pąn natychmiast zaaresztować

Morrisa — powiedział głosem dobitnym
i stanowczym. — Każ go pan zaareszto

wać i pilnować, żeby nie porozumiewał
się z nikim do czasu aż wyświetl? całą
t? sprawę!

- Ależ dlaczego? Dlaczego?
- Ponieważ Morris należy do prze

ciwnego obozu! Rozumie pań teraz?

Lenglen zdesperowany schwycił si? za

głowę.
- Skąd pan o tym wie? Gdzie do

wody?
- Dowodów nie mam. Mimo to wiem

o tym z całą pewnością. - To wystarczy.
Zamknij go pan i pilnuj jak.oka w gło
wie! - Detektyw zamilkł i po dłuższej
chwili milczenia dodał z naciskiem. —

W chwili, kiedy Morrisowi powiedzie
się ucieczka, zawiśnie nade mną wyrok
śmierci.

Szef policji t trudem chwytał powie
trze.

— Dlaczego? W jaki sposób? Niech
mi pan to nareszcie wytłumaczy!

Pałce Devomy'ego niecierpliwie bie

gały po powierzchni biurka.
- Niech pan słucha: kiedy Morris

usłyszał pańskie zlecenie, przeraził się.
Było to zupełnie naturalne, czytał bo
wiem akta sprawy i wiedział o związa
nych z nią niebezpieczeństwach. Potem

jednak na przeciąg ułamka sekundy za

palił się w jego oczach błysk radości

Dlaczego? Takie pytanie zadałem sobie,
obserwując go z ubocza. Czyżby się cie

szył możliwościami awansu, jakie otwie

rało przed nim pańskie zlecenie? Ależ
w takim razie nie wzbraniałby się go

przyjąć i nie dawał panu wyraźnie do

zrozumienia, że godzi się na nie wyłącz
nie pod presją. Powziąłem w stosunku
do Morrisa pewne podejrzenie i rozmy
ślnie zdecydowałem się na krok, który
zdradził mu, jaką rolę odgrywam w tej
sprawie. Gdyby się okazało, że Morris

jest sumiennym urzędnikiem policji, w

takim razie krok ten w niczym by mi

nie zaszkodził; co innego, jeżeli jest
wspólnikiem przestępców... No i... zda

je się, że pan tego nie zauważył, Morris

wpił się we mnie wzrokiem, sfotografo
wał mnie swoimi oczami. Znam się na

tym dobrze i zapewniam pana:' Morris

rozpozna mnie w każdej charakteryza
cji. w każdym przebraniu, w każdych
okolicznościach. A to znów oznacza

śmierć od gazu. Sam pan o tym wie.
Na twarzy Lenglena uwidoczniła się

gra sprzecznych ucżuć.
— To po prostu nie do wiary — szep

nął raczej do siebie niż do detektywa —

a jednak... kiedy się zastanawiam..,
Morris dopiero niedawno przeniesiony
został z Chicago do Nowego Jorku...
hm... przedstawił przy tym doskonałe
świadectwa... Nie wykluczone, że są one

sfałszowane. Sprawdzimy to dziś je
szcze... W pracy nie wyróżniał się ni

czym. Dlatego właśnie chciałem mu

ud zielić tego pozornego zlecenia...
— Za pozwoleniem — przerwał mu

żywo Devorny. — Czy sądzi pan, że czło

wiek, który z kilku moich niezbyt wy

raźnych słów domyślił się istotnego sta

nu rzeczy, a więc człowiek, który po
trafi rozumować niezwykle szybko i

precyzyjnie, mógłby pracować przez kil
ka miesięcy pod pańskim okiem nie wy

różniając się spośród ogółu urzędników
swoimi możliwościami? Oc'zywiście,
mógłby, ale tylko wówczas, gdvby mu

zależało na tym, żeby go uważpno za

głupca!
Szef policji nic nie odpowiedział. W

zamyśleniu gryzł dolną w'argę i coraz

mocniej targał guziki munduru. Wre

szcie sięgnął po słuchawkę aparatu tele

fonicznego. W gorączkowym pośpiechu
padały rozkazy, pytania i znów roz

kazy.
*

W pięć minut po wyjściu z gabinetu .

Lenglena opuścił Morris gmach prezy
dium policji. Na dziedzińcu wyrósł
przed nim jak spod ziemi barczysty
wywiadowca.

— Bez kawałów'. Morris — powiedział
dobrodusznie.

Morris obejrzał się błyskawicznie: tuż

za jego plecami, oparci o mur budynku,
stali trzej policjanci o chłodnych, poz

bawionych wyrazu tw'arzach. Wszyscy
m ieli rewolw'ery w pogotowiu.

- W porządku, kapitanie — 'rzekł
Morris i uśmiechając się, wyciągnął z

gotowością obie ręce. ritp

Kajdanki z suchym trzaskiem zam

knęły się wokół przegub'ów jego dłoni.

Na tym epizod, zakończył się.

II.

Trzech' dni potrzebował Devorny, by
stwierdzić, że nikt go nie obserwuje i

nie ściga. Była to ostrożność nieodzo
w'na. Rozmowa telefoniczna z szefem

policji przyniosła mu potwierdzenie po

dejrzeń w stosunku do osoby Morrisa:

dokumenty jego były istotnie misternie

podrobione. Innymi słowy, człowiek ten

musiał być agentem jakiejś w'zorowo

zorganizowanej bandy przestępczej.

J (Ciąg dalszy nastapR.
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'szcze siedemdziesiąt pięć lat
temu Japończycy, ci sami, któ

rzy dziś w wojnie z Chinami

używają najnowocześniejszych
środków wojennych, nie znali
ich zupełnie, używając narzę

dzi z epoki średniowiecza.

Dzieje nowożytnej — wielkiej Japonii —

to w dużej mierze historia związana z na

bywaniem ,,kultury karabinu maszynowe
go". Japończycy zobaczyli broń palną po
raz pierwszy w rokn 1540, kiedy im ją przy
wieźli Holendrzy. Ten muszkiet podrobili
dopiero w dwa, czy nawet trzy stulecia pó
źniej. Używali zaś nadal broni, która ucho
dziła u współczesnych za obiekty muzeal
ne. A więc Konbo, coś -r rodzaju oszczepu,
Naginata — miecz o szerokim ostrzu za

krzywiony. Łuki i strzały.
Dlaczego tak się działo? Otóż kodeks ja

pońskich wojowników — Bushido dozwalał

walkę tylko twarzą w twarz. W tych wa

runkach rusznica, czy muszkiet z powodu
zaistnienia przy ich użyciu mąmentu od-

odkąd siary powymie
niał wszysikig żarówki na

rew*
Iegłości, były bronią dla samuraja nieod

powiednią. ,,Tchórzliwemu wynalazkowi"
przeszkodą na drodze rozwoju i zastosowa
nia w kraju ,,Kwitnącej Wiśni" stała się
tradycja. Jeżeli już który z samurajów uży
wał broni palnej, to nie w celach wo

jennych. Strzelał z niej do ptaków. Taki
stan rzeczy trwał do 1807 roku, do czasu

wylądowania na wyspach Nipponu ekspe-
dycyj rosyjskiej i angielskiej. Zasadnicza
zaś zmiana nastąpiła dopiero w 1853 rokn,
kiedy to w porcie tokijskim załopotaty fla

gi eskadry czterech okrętów U. S . Navy
pod wodzą komandora Perry. Komandor

Perry był tym jednym z niewielu białych,
których Japończycy darzyli zaufaniem. Po
darował im broń palną, model kolei żelaz

nej, telegraf, książki, szampan, nauczył ich

pić ,,w hisky and soda". I nie narzucał im

projektu traktatu handlowego. Zaw arł go
z Japonią;., za następną dopiero wizytą.

W dziesięć lat później miał miejsce za

targ między Japonią a ekspedycją angiel
ską, zatarg, w którym padło trzech Angli
ków. Gruzy miasta Kagoshini, zbombar

dowanego przez statki floty Królestwa

Wielkiej Brytanii, były epilogiem tego za

targu.
W roku 1868 po klęsce Szognnatu Toku-

gawów na tronie zasiadł Mikado-Meidzi
Tenno. Japończycy importują nowe zwy
czaje i zdobycze ze w szystkich dziedzin.

Ciasny światopogląd spowodowany w dużej
mierze także drakońskimi zarządzeniami
Tokugawów teraz zaczyna się rozszerzać.

W Japonii między latami 1868 a 1878
trwa era militaryzmu. Japończycy zrozu

m ieli dopiero teraz, że

aby być silnym, tzzeba móc zwalczać
nieprzyjaciela jego własną bronią,

że trzeba wejść w kolizję z kodeksem Bu

shido, aby móc się skutecznie obroąić przed
najeźdźcami. A przecież militaryzm japoń
ski stworzył hasło, że Japończycy muszą
zapanować nad światem całym, że oni są
potomkami bogów i jedyn'ymi spadkobier
cami wielkiego Dżyngishana.

Zaczyna się więc w Japonii produkcja
broni palnej. Fabrykuje się ją wpierw we

dług wzorów holenderskich. Nawiasem do
dać trzeba, że już w traktacie z 1858 roku,
zawartym z komandorem Perrym zastrzegli
sobie Japończycy prawo nabywania broni
i okrętów w Stanach Zjednoczonych A. P .

i korzystania z amerykańskich specjali
stów. (Payson J. Treat - Diplomatic Rela-
tions betwcam the U. S. and Japan).

Kultura karabinu maszynowego.

Strzelby holenderskie wyparte zostały
w niedługim czasie przez karabiny francu
skie. Potężny koncern fabryk broni Schnei
dera z Creusot założył w Japonii swoją eks

pozyturę. Japończycy chłoną teraz na gwałt
,,kulturę" Zachodu, zwracają bardzo dużą
uwagę na przyswojenie sobie zwłaszcza te

go, co nazwałem kulturą karabinu maszy
nowego. Europejskie fabryki broni pełne
są japońskich studentów, stypendystów rzą
du tokijskiego. Są bardzo zdolni - mają
talent do przyswajania sobie europejskich
zdobyczy. I poza tym niezaprzeczonym ta

lentem jeszcze coś: nie chłoną bezmyślnie
- potrafią wybierać to, co potrzebne K rai
nie Wschodzącego Słońca. A przecież tyle
jej potrzeba. Fabryki europejskich kon
cernów uzbrojeniowych pracują w Japonii
pełną parą. Zapotrzebowanie jest ogromne.
W roku 1877 po buncie jednego z generałów
za końc zon ym ,,harakiri'* cesarza, trzeba,
by nadążyć w fabrykach broni, zatrudnić
nawet kobiety i dzieci. W 'yżej podany w y 

padek przyspieszył zresztą rozwój japoii-
skiego przem ysłu wojennego, powodując
prócz tego także zwiększenie nasilenia in

wazji japońskich studfentów na Essen, Cręu-
sot, Willmington.

Europa nie pozostaje dłużna. Jest prze
cież dobrze wychowana, więc wysyła swych
przedstawicieli z wizytami rewanżowymi.
Kroniki — a może lepiej — księgi Handlowe
koncernów uzbrojeniowych wykazują ruch
w interesie.

Rok 1880~ to ważny rok w dziejach ..ja
pońskiego przem ysłu wojennego. Pierwsze

,,Made in Japan" - major Murat Tsunegahi
skonstruował karabin maszynowy o wiel
kich zaletach.

Tak się jakoś dziwnie złożyło, że pierw
sze okręty wojenne otrzymali Japończycy
od Rosjan, którzy też między 1860 a 1870
rokiem kształcili we własnych stoczniach

przyszłych japońskich speców okrętowych.
Ale to wszystko nic, jak stwierdzają sami

Japończycy, wobec olbrzymich usług, jakie
im pod tym właśnie względem oddał bu

downiczy floty wielkobrytyjskiej sir W il
liam White. Jego zręczna intryga i niepo
kojące pogłoski i plotki na temat intensyw
nego wzrostu floty chińskiej, kazały Japoń
czykom przyspieszyć tempo budowania flo

ty. Nie wiedzieli Japończycy tylko o jed
nym — nie przypuszczali w swej naiwności,
że Wielka Brytania ma w tym poważny
interes.

Pod wpływem pouczeń i opinii sprytnego
Anglika,

przemysł wojenny stal się dla Japończyków
najważniejszym z wszystkich zagadnień.

Zresztą psychika japońska sama przez się
kazała im dopatrywać się źródeł zachodnich
sukcesów właśnie w posiadaniu broni.

Ażeby dorównać Europie trzeba zdobyć
broń europejską; a przecież Japończycy (w
swoim mniemaniu) przeznaczeni są na

władców całego świata. Stąd wniosek pro
sty — i nic dziwnego, że przemysł uzbroje-

niowy był pierwszym z europejskich prze
niesionych na wyspy Nipponu i dalej, on

spełniał rolę pierwszoplanową, gdy, inne

tylko role pomocnicze.
Przemysł wojenny powstał na początku

japońskiego życia ekonomicznego i stąd
jego powodzenia, czy niepowodzenia są tego
ekonomicznego życia wskaźnikiem.

W budżecie — wydatki na zbrojenia o-

gromem swych cyfr biją wszelkie inne po
zycje. ,,Nasze życie . ekonomiczne musi
zawsze móc potrzymać nasze arsenały".

,,Wszyscy Lapończycy
musza być żołnierzami"
oto hasła i zdania japońskich czynników
państwowych. Bitwa pod Ial.u (l894) wyka
zała walory japońskich okrętów wojennych,
zbudowanych pod kierunkiem sir Williama
White. — I teraz dopiero powstał przemysł
wojenny na ogromną skalę. Pożyczki —

angielska i amerykańska, wzrost ,,apetytu",
a co za tym idzie — ekspedycje podbojowe
zakończone takimi sukcesami, jak zajęcie
Formozy... Od tego momentu — od zajęcia
Formozy zaczyna się właściwa ekspansja ja
pońska, w której nasileniu orientujemy się
chyba dość dobrze!...

Następują sukcesy armii japońskiej i

marynarki (admirał Togo) a tym samym
sukcesy przemysłu wojennego — produku
jącego coraz więcej własnych rzeczy, choć

pod auspicjami i przy poparciu kapitałów
Schneidera, Wickersa, czy Kruppa.

Japonia jest dziś jedną z największych
potęg militarnych świata.

Siedemdziesiąt pięć lat trwał przeskok od

średniowiecznego prymitywu do najnow
szych zdobyczy naszych czasów... Siedem

dziesiąt pięć lat chłonęła Japonia cywiliza
cję i kulturę zachodnią umiała ją użyć na

leżycie. Z drobnego państewka przez ten

okres, który możnaby zatytułować: ,,od
Konbo do Hotehkissa" okres krótki w po
równaniu z tym samym w całym ś' :ecie,
wyrosło potężne państwo - Dai Nippon —

Wielka Japonia.
HENRYK BZYI,

Jedyna świątynia katolicka
wAfganistanie.

W Afganistanie, którego ludność wynosi
przeszło 5 milionów, w szelka działalność

misyjna jest zakazana, wobec czego nie
liczna garstka katolików, przeważnie cudzo

ziemcy, pozbawiona jest duszpasterza i Sa 

kramentów św.

Dopiero niedawno zaszła pewna zmiana
na skutek wystąpienia włoskiego ambasa
dora przy rządzie afganistańskim. Przed
stawicielowi Italii, który nie chciał być po
zbawiony pociechy religijnej, zezwolono na

otwarcie domowej kapliczki. Włoski kapłan
Egidio Caspani, przybył do Kabulu, jako

kapelan ambasady i jako taki został przed
stawiony królowi i ministrom. W niedłu

gim czasie po swym przyjeździe ks. Caspa
ni zachorował i król w dowód swej sympa
tii przysłał mu swego przybocznego lekarza.

Jak dotychczas, kaplica ambasady jest
jedyną świątynią chrześcijańską w całym
Afganistanie. Przy kaplicy założono nie
wielki cmentarzyk. Ks. Caspani wydaje dla

garstki katolików afgańskich niewielkie pi
semko na prawach manuskryptu. Prócz te

go korzystają katolicy z czasopism para
fialnych, nadsyłanych z kilku stolic euro

pejskich. (KAP)

W Niemczech czyta się prawie
najwięcej książek o treści religijnej.

O tym, jakie zainteresowania dominują
mimo wszystko w społeczeństwie niemiec

kim, świadczy statystyka ruchu wydawni
czego w Niemczech. Ze statystyki tej wy
nika, że dzieła religijne stanowią drugą co

do ilości pozycję w ruchu wydawniczym
niemieckim w roku ubiegłym. Ukaząło się
mianowicie 2532 nowości z tej dziedziny.
Pierwsze miejsce zajmuje literatura piękna
(4.017 nowości). O religijnych zaintereso
w aniach społeczeństwa niemieckiego świad

czy również fakt, że wydana w nowym o-

pracowaniu sztutgardzka biblia Kepplera
rozeszła się w Niemczech w ciągu roku w

ćwierć miliona egzemplarzy.

Spór o skarb
na okręcie ,,Car Piotr Wielki*,

W czasie rewolucji bolszewickiej chłopi
niszczyli dobytek obywateli ziemskich. Na
wet inwentarz w dużych majątkach zabija
no lub kaleczono, mając możność zabrania

go i użytkowania. Jednej rzeczy tylko nie
niszczono — pieniędzy. Te rabowano bez

skrupułów. Zresztą co tu wspominać krwa
we dni rewolucji i rabunku, skoro dziś je
szcze po 20 latach żądza zagarnięcia skarbu
carskiego nęei ZSSR.

W pobliżu rumuńskiego miasteczka Bal-
czik liczne sowieckie okręty - dźwigi stara

ją się wydobyć z dna morskiego okręt ,Car
Piotr Wielki", zatopiony w czasie rewolucji
rosyjskiej. Na statku tym odbywał uciecz

kę do Konstantynopola gen. Wrangel po
załamaniu się kontrrewolucji. Okręt został
z nieznanych powodów w pobliżu wybrzeży
rum uńskich zatopiony. Rząd sowiecki, jako
spadkobierca Rosji carskiej, zwrócił się nie
dawno do władz rumuńskich, że rości pre
tensje nie tylko do posiadania statku, ale
i skarbu znajdującego się na nim. Skarb
ten wywieziony w ostatniej chwili przed
bolszew'ikami szacow'ano na 400 milionów
lei.

Przed kilku dniami ku powszechnemu
zdziwieniu, zgłosiła się do władz rumuń
skich żona b. właściciela statku, p. Golanic-

ka, której mąż zaginął bez śladu w czasie

rewolucji i dotychczas nie dał o sobie zna

ku życia. Pani Golanicka rości również

pretensje nie tylko do okrętu, lecz i do za

topionego skarbu, bowiem według umowy
rumuńskiej, jej tylko, jako żonie b. właści
ciela statku przysługują te prawa. Z po
dobnymi pretensjami wystąpił również 22-
letni syn p. Golanickiej. Należy dodać, że
m atka i syn zostali w międzyczasie obywa
telami rumuńskimi i wnieśli skargę prze
ciwko ZSSR do sądu w Bukareszcie. Sąd
rumuński nie czuł się jednak powołany do

rozpatrzenia tej sprawy i przesłał ją do Mię
dzynarodowego Trybunału w Hadze. Proces
wzbudził powszechne zainteresowanie.
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Tajemnice wystawyświatowej
w Paryżu.

,,Rące do góry, albo zastrzelą!" - 15.000 franków znaleźnego.

Paryż, 2 listopada.
(ak.) Pod wieżą Eiffla mieści się centra

la policji, działającej na terenie ,,Expo",
tak nazwanej w skrócie Wystawy Świato
wej. Tam ma swoją siedzibę inspektor
Blanchet, szef policji wystawowej, zwany
,,stróżem 25 milionów osób". Tu schodzą
się wszelkie nici tajnej służby jak i służ'by
bezpieczeństwa tej gigantycznej imprezy.
Już 25 milionów osób z całego świata zwie
dziło wystawę w' miesiącach letnich i je
siennych, tak, że w niektórych dniach,
zwłaszcza w niedziele i święta, jak i pod
czas popularnych poniedziałków, w któ
rych to dniach znacznie obniża się cenę za

bilety wstępu natłok publiczności w po
szczególnych alejach był niepokojący, lecz
mimo tego ogromnego natłoku inspektor
Blanchet przy pomocy swego doskonale
zorganizowanego aparatu organizacyjnego,
kontrolował każdego zwiedzającego wysta-1
wę. W jego centralnym biurze notuje się
wszelkie wydarzenia, jakie mają miejsce
na terenie wystawowy, a nad tymi 25 mi
lionami inspektor Blanchet czuwał jak
duch niewidzialny.

Wieża Eiffla a samobójcy.
Przed kilku dniami inspektor policji od

słonił rąbek trzymanych w tajemnicy wy
darzeń, opowiadając pewnemu dziennika
rzowi co następuje:

- Proszę sobie wyobrazić: do kontrole
ra przy wejściu na wystawę podchodzi na

gle jakiś furiat o wyglądzie egzotycznym i
zamiast biletu wstępu prezentuje kontrole
rowi rewolwer, wykrzykując: ,,Ręce do gó
ry, albo zastrzelę!" Zaledwie wypowiedział
te słowa furiat minął przestraszonego kon
trolera i pośpieszył w kierunku wieży
Eiffla. Telefonicznie mnie o tym poinfor
mowano, dzięki czemu zagrodziłem w porę
drogę niedoszłemu samobójcy i przeszko
dziłem mu W popełnieniu rozpaczliwego
kroku.

W ogóle wieża Eiffla... Nie jest bynaj
mniej przypadkiem, że właśnie pod filara
mi tej wieży założyłem sobie mą główną
kwaterę. Po prostu trudno sobie wyobra
zić, jaką wielką siłę przyciągającą posia
da ta wieża dla samobójców, jak bardzo
na nich oddziaływuje. Nie ma prawie dnia,
ażeby ktokolwiek nie rzucił się z wieży w

celach samobójczych i reprezentowane są
wszystkie niemal narody. Przed kilku
dniami pewien Włoch z rozpaczy, że uko
chana przez niego kobieta nie chciała opu
ścić Paryża, podczas gdy obowiązki jego
zmuszały go do pozostania w ojczyźnie, rzu-

cię się z wieży Eiffla. Oczywiście, że pozo
stała z niego tylko jakaś zupełnie zdefor
mowana masa. Miazga. Wczoraj znowu

Szwajcar zaryzykował śmiertelny skok z

ogromnej wysokości. Dziś udało mi się
znowu uratować jakiegoś Amerykanina w

momencie, gdy zamierzał z wieży rzucić
się w przepaść. Rzecz jasna, że tego rodza
ju samobójstwa wywołują zrozumiałą pa
nikę wśród zwiedzających wystawę, dlate
go musimy się starać w miarę możności
przeszkodzić samobójstwom z wieży Eiffla.

Tygrys musiał pościć.
Policja wystawowa nie tylko zajmuje

się tragicznymi wypadkami. Niedawno zja
wił się u inspektora policji właściciel me-

nażerii ,,Wesołego Miasteczka'* na Wysta-
,wie Światowej i prosił go O radę, co ma

zrobić z otrzymanym telegramem o treści

następującej: ,,Dajcie tygrysowi mięso
ludzkie". Właścicielowi menażerii dostar
czono bowiem młodego tygrysa, który nie
żarł tego, czego mu podano. Pogardzał na

wet smakołykami. Zaniepokojony właści
ciel menażerii zwrócił się zatem do kupca
w Afryce w drodze telegraficznej z zapyta
niem, co ma czynić, na co otrzymał
wspomniany wyżej telegram. Teraz to już
w ogóle nie wiedział co zrobić: przecież
nie mógł się dostosować do treści telegra
mu i przedstaw'ić tygrysowi mięso ludz
kie. Inspektor Blanchet jednak zaraz się
połapał:

- Długo trwało zanim zdołałem uspo
koić tego człowieka'— mówi, uśmiechając

Z miejsca wypłacił uczciwemu urzędniko
wi pocztowemu 15.000 franków nagrody.
Niech matematycy obliczą, ile w tym za

gubionym portfelu mogło się znajdować
pieniędzy.

P,Nie wiem.'gdzie mieszkam"
Jeszcze muszę opowiedzieć Panu — mó

wi pod koniec rozmowy z dziennikarzem
inspektor policji — scenę, która od chwili
otwarcia wystawy światowej powtarza się
prawie codziennie. Ludzie dorośli, a nie
dzieci, przystępują do mnie w biurze: ,,Na
miłość Boską, panie inspektorze, nie wiem
doprawdy, gdzie zamieszkuję, pomóż mi
Pan, co zrobić?!" Są to ludzie, którzy w o-

gromnym tłoku, jaki często panuje na wy
stawie, stracili łączność z przewodnikiem
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się — kupiec afrykański miał chyba tylko
na myśli, że trzeba tygrysowi przedstawić
takie mięso, jakie spożywają ludzie. I
istotnie daliśmy tygrysowi wołowiny i

w'ieprzowiny, a okazało się, że kupiec z

Afryki nie był takim barbarzyńcą, za ja
kiego go początkowo uważano, gdyż tygrys
przyjmował żarcie i miał znakomity ape
tyt.

Pamiętam - ciągnie inspektor policji
dalej — w pierwszych dniach wcześnie zja
wił się w naszym biurze pewien urzędnik
pocztowy, który wręczył mi gruby portfel
z zawai*tością kilkudziesięciu banknotów

studolarowych. Już w dwie minuty później
wpadł do biura pewien Amerykanin, który
nie mógł pojąć, że w rękach moich trzy
małem jego portfel zapchany banknotami.

i potem nie wiedzą co z sobą począć. Tak

dziwnym to się w'ydawać może, ale tak jest
istotnie, że osoby biorące udział w wy
cieczce zbiorowej po odłączeniu się nie

znają adresu hotelu a nawet w przybliże
niu nie mogą wskazać nazwy hotelu, w

którym mieszkają. Dlatego też zorganizo
wałem specjalną służbę z komisariatami

policyjnymi,
'

przewodnikami i portierami
hotelu, tak, że skoro ktokolwiek z zwiedza

jących wystaw'ę światową nie zjawi się w

porę, natychmiast zaw'iadamiają mnie o

tym telefonicznie. W ten sposób udało mi

się zawsze znaleźć hotel, w którym ,,zgu
biony" gość mieszka a poniew'aż zazwyczaj
taki gość nie ma przy sobie pieniędzy, to
olcolo północy samochód policyjny odwozi

gości do hotelu.

Sonata 3 Cveuge
Dziecią Bałtyku na opiece marynarzy.

Z Gdyni piszą nam:

Na wybrzeżu kursuje od paru dni opo
wieść o niezwykłym zdarzeniu, która wyda
je się niemal żywcem wyjęta ze scenariu
sza jakiegoś sensacyjnego superfilmu mor

skiego. Historię tę podajemy zatem z jak
najsilniejszymi zastrzeżeniami: L e g e n d a r

nych bow'iem a niemogącycli być sprawdzo
nymi ściśle i konkretnie opow'iadań nie mo

żna traktować na równi z suchymi, lecz

wiarogodnymi informacjami prąsow'ymi, ja
kich ma prawo domagać się — i za które
nam piąci — czytająca publiczność.

Legenda ta jednakże jest tak wstrząsa
jąca i niezwykła, że niewątpliwie zaintere

suje naszych Czytelników, tym więcej, że
nie ma specjalnych danych na to, by po
wątpiewać o jej autentyczności: Jeśli na

wet. nie było zupełnie tak jak opowiadają
w Gdyni, to jednak wszystko to być mogło
a nawet prawdopodobnie - było rzeczywi
ście.

Oto przed paru dniami pewien kuter z

Bornholmu, zdążający do Gdańska, zośtal

zatrzymany na pełnym morzu przez duży,
1wytworny jacht. Z jachtu zapytywana, czy

na kutrze nie ma przypadkiem jakiejkol
wiek kobiety, która by się mogła zająć nie
mowlęciem. Istotnie szczęśliwym trafem
na kutrze znajdowała się żona rybaka, któ
ra prawdopodobnie po zakupy wybrała się
z mężem do Gdańska. Kobietę przewiezio
no na jacht i zaprowadzono do kabiny,
gdzie znajdowało się niemowlątko. Dziew 

c z y n k a . Trzeba było sporządzić pieluszki
i koszulki i nauczyć marynarzy, jak się z

dzieckiem obchodzić. N a jachcie nie było
bowiem żadnej kobiety. Rybaczka spędziła
kilka godzin na szyciu, a tymczasem pięk
ny jacht i ubogi kuter kołysane falą Bałty
ku stały w milczeniu obok siebie. P o nie
waż należało pomyśleć także o pożywieniu
dla dziecięcia, wręczono kobiecie puszkę
z mlekiem kondensowanym, z któreg o p ró 

bowała przyrządzić jakiś napój. W tym te

in zaprowadzono ją do kuchni. Tam uj
rzawszy kucharza zapytała, gdzie jest mat
ka niemowlęcia. — Pani umarła! - u sły
szała krótką, posępną odpowiedź...

Gdy rybaczka ukończyła swą pracę, od
wieziono ją z powrotem na kuter, który po
płynął do Gdańska, jacht zaś tajemniczy u

dał się w nieznanym kierunku.

Jednocześnie rozeszła się wieść inna. O*
powiadał nam ją pewien rybak ze szkune-
ra ,,Marie-Alice", który właśnie przycum o

wał w basenie jachtowym. Rybak słyszał
(któż wie: legendę czy prawdę?) historię
następującą: oto gdański jakiś kuter zdą-
żający na połowy, zatrzymany został przed
kilku dniami przez pewien jacht, skąd obie*
cując mu sowitą nagrodę polecono mu t az*
zwłocznie sprowadzić lekarza chirurga. Ry *

bak zawrócił pośpiesznie do portu i przy*
w iózł lekarza okrętowego z jednego ze stał*
ków. Chirurg niestety przybył już za późno*
W kabinie jachtu zastał zmarłą kobietę.
Dziwne piętna na obliczu zdawały się wska
zywać na śmierć wskutek jakiejś nieznanej
przyczyny. Rybak otrzymał 500 iranków,
lekarz kilka tysięcy i opuścili tajem niczy
jacht, o którym dowiedzieli się tylko tyle,
że nosił znaki jakiegoś Royal-Club'u nie
wiadomo szwedzkiego czy francuskiego (za*
płata dokonana była we frankach francu

skich).
I wreszcie wiadomość trzecia: Podobno!

(podkreślamy: ,,podobno") władze szwedz
kie czynią poszukiwania w związku ze

zniknięciem pewnej młodej Szwedki. Mia
ła to być panna z towarzystwa z rodziny,
spokrewnionej z Iwarem Kreugerem.

Na podstawie trzech powyżej przytoczeń
nych wiadomości możemy sobie mniej wię
cej zrekonstruować i powiązać w całość po
szczególne fragm enty tajemniczej tragedii*
A więc: młoda piękna Szwedka i właściciel

jachtu, członek owego Royal-Clubu. Miłość.
Jakieś przeszkody dramatyczne w zawarciu
małżeństwa. Chwila zapomnienia i potem..*
cacus fatalis. Młodzi pragną, by dziecię ich
żyło. Co robić by ukryć tę sprawę? Po

stanawiają przebyć na morzu zdała od
świata, od ludzi, czas rozwiązania. Nie wia,-
domo ile czasu tułają się po błękitnej fali,
ile rejsów, ile portów, ile przygód przeży
wają. Wreszcie przychodzi moment ^dra

matyczny. Na jachcie nie ma żadnej po
mocy. Dziecię przychodzi na świat. Po
łożnica ginie. Jakieś, może przez pomyłkę
w pośpiechu zażyte krople przyśpieszają
zgon. Learz przybywa za późno... (Jak w

innej wersji słyszeliśmy, proszono go o za

balsamowanie zwłok, by przewieźć je do

kraju). Na jachcie pozostaje niemowlątko
na opiece marynarzy. Nie umieją sobie po
radzić. Napotkany kuter gdzie zauważono

kobietę zatrzymują, aby sporządziła koszul
ki. Zapewne domagano się od rybaczki,
aby pozostała dla opieki nad dzieckiem.
Jakieś bardzo ważne musiała widocznie
mieć powody, skoro odmówiła.

Teraz... tam w mgłach jesieni, po wzbu

rzonym pienistym morzu, wśród skowytu
wichru, płynie gdzieś w dal nieznaną po
sępny jacht, w którego kabinie niezgrabne
lecz poczciwe ręce marynarzy kołyszą do
snu płaczące nowonarodzone niemowlątko
— dziecię Bałtyku...

Nadzwyczajny zjazd
Legionistów i peowiaków w Lwowie.

Lwów. (ag) Na nadzwyczajnym zjeździe
legionowo-peowiackim we Lwowie w dniu 7
bm. zasadnicze referaty wygłoszą: generał
Karaszewicz-Tokarzewski, jak o d elegat K o 

mendy Naczelnej Związku Legionistów dla

spraw kół pułkowych, na temat ,,Idea nie

podległości i jej óbeeny kierunek", poseł dr
Wojciechowski, jako prezes Okręgu Lw ow 

skiego Zw. Leg. Polsk., n a temat ,,Zadania
i cele organizacji legionowej i peowiackiej
w chwili obecnej" oraz dr Typrowicz, prfe-
zes Okręgu Lwowskiego Zw. Peowiaków, na

temat ,,Stanowisko obozu legionowo-peo-
wiackiego w Małopolsce Wschodniej".

%nlekCholew a powiada:

Owszem zasa'dniczo naturalnie nie chciał

bym przeciwko inszym osobom bluźnić, ale
też faktycznie powiedzieć musze, że n aj
częściej czyta się i pisze u nas w Polsce o

pewnym pułkowniku i o mistrzu Janie Kie

purze'. Oba to są klawe chłopy i gdy je
den cienko śpiwa, drugi za to bardzo wy
soko patrzy, a jakże!

Owszem można tera zobaczyć, jak wie
le papieru sie zużywa w gazetach na Stron

nictwo Pracy. Tak nas demokratów ko

chają te z sanacji, żeby zastrzelili całe
stronnictwo, jak wiewiórkie, ale tylko piór
kiem gazeciarskim i nic wiencej. Każdy
piper chciałby przeciw szanownym osobom
bluźnić, podśmichiwać sobie i z Paderew

skiego, i z Wojciechoskiego, i z Hallera.

Tak klawo sobie źyła dotąd sanacja w Pol

sce, a teraz te ze Stronnictwa Pracy Chcą
ich wzruszyć z siedzenia i owszem można

zobaczyć, że sie one tego bojom.

Swojem porządkiem można powiedzieć,
że coś sie teraz robi w Polsce i to na cały
regulator, ,,kecz-es -kecz-ken" sie politycz
ny zaczyna i jeszcze jak! Na wolno ame

rykańskie w alki sie przechodzi. Takiem

prawem raz dwa zgoda nastąpiła w NPR
iCh.D.i — anawant — na okopy sanacji.

To wszystko jeszcze frajer, zobaczymy
jak dalej podleci i kto komu poda kiełba-
skie sejmową w nowym sosie ordynacyj-
nym. Teraz to ona jezd w słodkim sosie,
że aż mgli samych pp. posłów i chcieliby
też na nowo strugać kluby parlamentarne,
jak to dawniej było. Takom gorzką wód

kę ma dobierać dla płk. Sławka jeszcze
drugi pułkownik, co to klub sejmowy Ozo
nu klajstruje. Nowe muzykanty chciałyby
tak zaiwanić na skrzypicach, żeby pod ser

ce smyczkiem sejmowym calkiemu społe
czeństwu zajechać, jako że coś sie i dla te

go społecznika robi przy ul. Wiejskiej.
Sławkowcy muszą wtedy mieć taką krze

pę, że trzymaj sie ramy, a muskuły na ce

ment i na mur, żeby klucz od sejmowej
obikacji w swojem ręku zatrzymać, aby
przy Wiejskiej wszystko odbywało sie z

fasonem, wolnego, bo sie przecież jeszcze
nie pali i wszystkie mają czas. Owszem
można będzie zobaczyć, co z tego sie je
szcze w ystruga.

Niejednego koleżkie w Związku Legu-
nów trzeba było nauczyć, co to chciał opo
zycje zaiwaniać, i jak jeszcze! Nie trudno

było owszem zasadniczo o konflikt towa

rzyski, gdy chodziło o posłuszeństwo dla

władzy domowej leguńskiej. I zobaczyli,

W
w

w ub. 60botę, że lepiej sie nie narażać i tyl
ko razem maszerować. Uważanie swoje
pik Koc też mieć musi, jako że jest to pier
wsza osoba po Panu Marszałku. I wiat

później jeden z drugim do domu, bo do
brze jeszcze, te sie tylko na tym skończyło*
Takie były rozrachonki i skutki nieopano
wania niewinnej potrzeby naturalnej wła

snej opozycji.
W politycznym interesie chciałyby ro

bić też profeson'. co to sie żydom zupełnie
zaprzedały. Skoro jeżeli te w szystkie ancy-
monki żydowskie nie chcą siadać na swoje
siedzenia i stoją, to takie same profesory
też w ykładają sobie stojąc, żeby beduinom
zrobić też przyjemność. Opiekunki zatra

cone sie znalazły, jak pragnę szczęścia.
Rząd dobrze robi, że naszym chłopakom
idzie na renkie. Siedzą oddzielnie i jest
spokój i nikt wymienionym kamieniem ni
komu nic nio rozbije, i dawno już żadne

szybki w oknach nie fruwają. Jest spo
kój, jeżeli tylko zatracone Beduiny we wło

sy kręcone nie będą prowokować naszych.
Jeżeli takie zażydziałe profesory uważa-

jom sobie wprost przeciwnie, to niech sie
razem z tymi negusami z Nalewek sami
sie wywalą z uczelni, a jakże. Niech i ży
dów ze sobą wezmą na zbity łeb. Na siuch-

ty z żydami idą, a w swoje interesy polity
czne też dmucbajom, jako że niby demo

kracji, konstytucji i wolności bronią.
Moją osobę z tego powodu, jak cholera

tiucze na takie okidane żydowskie pachoł
ki. I wtedy czuje nacisk w żołondku, jak
bym coś ostrego przetrącił naczczo jeszcze,
do jasnej Anielki. Już ja jeich zawsze za

jadę i poszukam, psamater.

A-
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C zy przybędzie nam błękitnokrwisty żydek?
Bydgoszcz, 7 listopada.

W starym piecu diabeł pali...

Jaśnie oświecony książę Radziwiłł
liczy sobie 68 lat i żeni się z żydówką.
Wolno k się ciu ożenić się z żydówką,
bo ostatecznie któżby inny chciał takie
go ramola.

Jaś nie oświecony książę Radziw iłł,
pan na Przygodzicach, nie lubi praco
wać. Wiadomo: w jego żyłach płynie
arcyniebieska krew, która w yklucza
w szelkie zamiłowanie do pracy. Nawet

teraz, tworząc sobie znakomitą, koszerną
rodzinę, woli przyjść do gotowego. Że
by się osobiście nie w ysilać funduje so

bie gotowego Radziwiłła, adoptując stu

procentowego żydka czystej krwi.

Ten młody książę — to dopiero będzie
atrakcja! Ciekawe tylko, jak pogodzi
mitrę książęcą z kręcącymi się filu 

ternie grajcarkami koło uszu? I w ogó-.

le — jak bę(Jzie wyglądać ta now'a ary
stokracja semickiego pochodzenia.

B o co prawda bywało już, że niejeden
wykwintny hrabia miał skłonności do
jakiejś Esterki, ale.tego jeszcze nie by
ło, żeby żydek bez przymieszki krwi
aryjskiej dziedziczył tytuł książęcy i aż
ta k reprezentacyjne nazwisko.

Książę Janusz Radziwiłł, znakomity
senator, miewał stosunki z żydami,
aie było to tylko powinowactwo poli-
.tyczne, jak na przykład z b. p. Wiślickim

włoniedawnegoB.B.W.R.

Przygodzicki Radziwiłł pobił jednak
wszystkie rekordy. Przez adoptację
s y nk a państwa Suchestów wzbogacił
polski stan posiadania o jednego btęki-
tnokrwistego arystokratę. K to wie, czy
ta ki żydowski książę nie będzie dla
wielkiej własności jedną z desek ratun
ku. Dotąd majątki z rąk bankrutują
cych wielkich panów przechodziły w rę
ce żydowskie, teraz nadeszła godzina za

płaty: żyd dostanie się w ręce arysto
kratyczne,

Różni już byli Radziwiłłowie, ale ta

kiego jeszcze nie było. Był Radziwiłł-
Sierotka, jeździł wprawdzie do Palesty
ny, ale stamtąd sobie żadnego przychów-
ka nie przywiózł. . Był Radziwiłł -

Panie Kochanku, ale i ten przeszedł ko
rzystnie do historii. Był Radziwiłł —

Trąba, ale obecny Radziwiłł z Przygo
dzic nawet na nazwę trąby nie zasługu
je, a puzon by się obraził gdyby go
z nim.porównać.

Ten krzyk, ten gwałt ja sobie wyobra
żam, gdy na zamku w Przygodzicach
obejmie rządy nowy książę - - pan. Uff,
co to będzie, co to będzie! Sam cadyk
z Kozienic i z Góry Kalwarii będzie jeź
dził do Radziwiłła z wizytą. Służba o-

trzyma nowe liberie w postaci chałatów,
sprowadzonych prosto z Nalewek, a obo
w iązującym zawołaniem stanie się gło
śne cmokanie.

Ten z Suchestowów R adziw iłł będzie
kąpał swoje arystokratyczne członki w

rytualnej mykwie, będzie peisachowkę

MAGGr przyprawą
za gryzał szczupakiem po żydowsku, go
ści częstował kuglem i gęsim pipkiem.
Gorzej będzie z polowaniem — Wielki
łowczy Rzeszy napewno nie przyjedzie,
żeby sobie aryjskich rąk nie skazić, a

rytńalni goście będą się bali wziąć flin

tę do ręki. Już to niektóre obyczaje

wielkiego świata dziwnie do żydów nie

pasują- Trudno sobie wyobrazić takie
go dostojnego żyda w całej ortodoksyjnej

gali, jako partnera księcia Kentu przy
brydżu, albo jak o uczestnika reprezen

tacyjnego polowania.. A jednak teraz

takie rzeczy będą musiały nastąpić.
Chyba, że pan na Przygodzicach je

szcze się namyśli, zanim sobie gotowego
następcę tronu zafunduje. Czy zamiast

Polskę bogacić o jednego R adziw iłła z

adoptacji — nie lepiej by było dać światu
j'ednego Suchesto-wa więcej. Jeżeli ten

pan Radziwiłł nie może się już obyć bez

żydowskiej asysty, to niech sam przyj
mie nazwisko Suchestów, zostanie ży
dem i wraz z nowo przybraną rodziną
wyjedzie do Palestyny.

Bo w' Polsce może być czasami przy 

kro takim rodzinom trochę pomiesza-

nym. Ghetto ławkowe z uniwersytetów
pójdzie niewątpliwie dalej w życie — i
co wtedy? Radziwiłł — głowa rodziny
będzie siedział na jednej ławce, a pani
Radziwiłł-owa i synek — R ad ziw iłł na

drugiej, I ja k będzie szczęście rodzinne
wyglądać?

Może rodzina (ale ta prawdziwa) wy
perswaduje panu na Przygodzicach,
że pewnych rzeczy robić nie można.

mówi samo za siebie.^

Tak więc wciągu lat udowodniła

Aspirin'a wobec całego świata

swoją skuteczność.

ASPIRIN'A
JEST WYRABIANA W POLSCE

Chociaż tam w starym piecu diabeł cza

sem nap-ali, to lepiej zawezwać straż po
żarną i ugasić zbyteczne zapały, niż
sztucznie hodować arystokratów, któ
rych błękitna krew zawsze będzie pach
niała cebulą.

. W każdej rodzinie wyrodek się znaj
dzie. Dawniej bywali synowie marno

trawni, teraz są dziadkowie. Przeniosło
się to ze stosunków rodzinnych z ogól
nej sytuacji w Polsce, gdzie dziadkowie
ciągle marnotrawią dobro po-wszechne
w nikomu nie potrzebnych sporach i

dopiero chyba ja cyś wnukowie będą ich
m usieli doprowadzić do porządku. Doj
dzie jeszcze nie długo do tego, że mło
dzież będzie sta-rszych różnych rzeczy
uczyła. Na początku warto by nauczyć
J. O. Księcia Radziwiłła właściwego sto
s unku do sprawy żydowskiej.

ł (hak).

możliwiają wykup wszystkich przed
miotów, które mogą być nabyte, wobec

czego Muzeum nie jest w stanie groma
dzić pamiątek Kościuszkowskich z o-

kresu amerykańskiego w takich roz

miarach, jak tego dobro sprawy wyma
ga. Z tego względu Muzeum ze szcze

gólną wdzięcznością przyjmuje wszelkie
ofiary w postaci samych pamiątek,
bądź też pieniędzy na ich wykup. Z n a 

na ofiarność Polonii Amerykańskiej na

cele narodowe pozwala spodziewać się, że
nie pozostanie ona obojętna i tym ra 

zem, przyczyniając s:ę do odtworzenia
w Muzeum Kościuszkowskim w Solu-
rze amerykańskiego okresu żvcia Na
czelnika.

11 *5.

Miliarder oskarżony o oszustwo.
W tych dniach' Paryż mial sensację, ja

kiej dawno nie notowały kroniki dzienni
ków. Na ławie oskarżonych w Sądzie Ape
lacyjnym zasiadła oryginalna miliarderka

amerykańska Mrs. Barbara Vanderbilt, cór
ka znanego bogacza w Stanach Zjednoczo
nych.

Oskarżona, dokonując różnych z a ku p ó w ,

w jednym z nowojorskich domów towaro

wych, zaciągnęła dług w wysokości 20.000

złotych, do którego później nie chciała się
przyznać. Przed sądem stanęła bogata i wy
twornie ubrana pani i pod przysięgą zezna

ła, że w maju 1925 r. robiła wprawdzie za

kupy, lecz należność za nie uregulowała.
W najbliższych dniach sąd paryski wyda

wyrok.

,,Precz z dyktaturą!"
Berlin, (ag) Na przedmieściu Kilonii Hei-

kendorf na ręrarze ciągnącym się wzdłuż

wybrzeża nieznani sprawcy wymalowali
'birłą farbą szereg antyrządowych haseł,
ja k : ,,Precz z dyktaturął'* ,,Wypuścić więź
niów politycznych!" Policja niemiecka pro-
w ,dzi energiczne dochodzenie, celem w y

krycia autorów napisu, który, jak się oka

zuje, był formą protestu przeciwko niedaw

nemu skazaniu 8 socjalistów na karę cięż
kiego więzienia.

Kościuszkowskie
w Stanach Zjednoczonych-

W Stanach Zjednoczonych znajduje
się wiele pamiątek po Kościuszce z cza

sów jego pobytu za oceanem i udziału
w w alk a ch o niepodległość Stanów.
Wiele z tych pamiątek stanowi wła
sność prywatną zarówno amerykań
skich, jak i polskich, stanowiąc cenne

relikwie po zasłużonym bohaterze. H i 

storyczna wartość tych pamiątek wy
maga jednak nie tylko pietyzmu jedno
stek, będących ich właściciela mi, lecz i

udostępnienia oglądania tych przedmio
tów tym wszystkim, którzy pragną zło

żyć hołd pamięci N aczelnika w miejcu
jego zgonu w Solurze, w Szwajcarii. W

miejscowości tej od roku istnieje Muze

um Kościuszkowskie, mające za zada
nie zgromadzenie w szelkich pamiątek

po Naczelniku. Pokój w którym zmarł
Koś cius zko został zrekonstruowany do
kładnie tak, jak wyglądał w dniu
śmierci Naczelnika.

W Muzeum znajdują się liczne przed
mioty, dotyczące pobytu K oś ciu s zki w

Szwajcarii oraz wiele pamiątek przy
słanych z kraju. Większość przedmio
tów posiada dużą wartość artystyczną
i historyczną. Stosunkowo najsłabiej
w tym Muzeum jest reprezentowany
właśnie amerykański okres życia Koś
ciuszki, co jest dotkliwą luką. To też
Muzeum czyni starania , aby ściągnąć
ze Stanów Zjednoczonych część przy
najmniej znajdujących się tam pamią
tek po Kościuszce.

Skromne fundusze Muzeum unie-
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KULTURA KATOLICKA.
Świat, zm ienia się na lepsze!
Może ten optymistyczny wykrzyknik zo

stanie uznany za przesadę, może przytoczy
się dla jego obalenia caly szereg faktów

złych i przykrych z różnych dziedzin życia,
od wielkiej polityki począwszy a, na co

dziennej kronice kryminalnej skończwszy,
ale — trudno nie uznać, że jesteśmy świad
kami ciągłych choć powolnych zmian w

stosunku ludzi do spraw wiecznych. Od
radza sie duch religijny. Żyjem y w ogniu
w alki, w epoce ścierania się prądów i idei.
Widocznie ten ogień w alki potrafił poru
szyć głębsze pokłady duszy ludzkiej, potra
fił wstrząsnąć sumieniami i rozbudzić lep
sze wartości. Każda akcja wywołuje re

akcję i dlatego zapewne atak m ateriali
zmu, W'yrażającego się w socjalizmie i ko
munizmie, znalazł naprzeciw siebie zmobi
lizowane te siły, które już zdawały się
w yjść z obiegu.

Odrodzenie katolicyzmu to może je
dno z najciekawszych zjawisk w kulturze

powojennej. To odrodzenie w yszło z F ra n 

cji i jest właśnie najsilniejszym dowodem
żywotności kultury francuskiej. Francją,
ta Francja laicka, Francja ,,frontu ludo

w'ego11 ma dziś głęboki ruch katolicki, o-

garniający coraz szersze koła inteligencji,
znajdujący swoje odbicie w filozofii i lite
raturze.

Literatura katolicka we Francji jest dziś
i bogata i ciekawa. Rów nie interesujące
jest czasopiśmiennictwo katolickie. To, co

stworzyli we współczesnej Francji Domini

kanie, równie zasługuje na podziw jak
most wiszący w' San Francisco lub inny
tzw'. cud techniki.

Ten głęboki nurt katolicyzm u odrodzo

nego, mającego pęd zdobywczy i zdolność
do przeciwstawienia się w'rogim siłom,
przekroczył granice Francji i idzie na pod
bój świata. Dotarł też już do Polski. Nie
ma on wprawdzie — w Polsce jak i zresz

tą gdzieindziej — charakteru powszechne
go, ale przecież dzięki niemu m yśl katolic
ka zaczyna już coraz powszechniej przeni
kać do aktualnych zagadnień społecznych,
ożywia i dodaje żywotnych sił współcze
snej kulturze.

Zaczyna się coś robić dla zdobycia dla
kultury katolickiej intereligencji. W ty m

w-zględzie Akcja Katolicka już dużo zrobi
ła, jeszcze więcej — oczywiście — ma do
zrobienia. Książka katolicka, omawiająca
problemy religijne, już znalazła dostęp do
ludzi, którzy dawniej te zainteresowania

pozostawiali maluczkim. Mówi się o spra
w-ach w'iecznych i to mówi się poważnie, z

przygotowaniem.
,,Studia religijne dla inteligencji" — ta k

się nazywa pożyteczny cykl wydawniczy
Księgarni Św. Wojciecha, który jest w'ła
śnie wyrazem tych nowych dążeń zdobyw
czych katolicyzmu i jego zasięgu. W tym
cyklu po szeregu dzieł wybitnych myśli
cieli zagranicznych ukazały się ostatnio
dwa tomy polskich autorów: ks. dr. Z. Ba-
ranowskiego — ,,Zagadki życia" i Szczepa
na Jeleńskiego — ,,Światła tajemnic" (w
Bydgoszczy — u Gieryna). Obie te książki
zbliżone są do siebie formą, obie się zna

komicie uzupełniają treścią. Forma jest

przystępna i — jak na tego rodzaju dzieła
— zupełnie oryginalna. I ks. dr .Baranow-
ski i inż. Jeleński posługują się dialogiem,
miejscami nawet udramatyzowanym, rzu

conym na aktualne i żywe tło. Jest to for
ma naprawdę sugestywna, wciągająca czy
telnika, naw-et mimo albo wbrew w-oli, w

tok myśli autorów.
A treść?
Ks. dr Z. Baranowskiego ,,Zagadki ży

cia" noszą podtytuł: ,,Rozmowy etyczne".
Autor, który się tak dodatnio dał poznać
swoim poprzednim dziełem o charakterze
narodowym Polaków, porusza szereg pro
blemów z życia zarów'no jednostki jak spo
łeczeństwa i narodu i wyjaśnia przekony
wująco katolicki na nie punkt widzenia.
Od drobiazgów życia codziennego aż po pa
lące zagadnienia czasów obecnych, jak

sprawa pacyfizmu i wojny, nacjonalizmu,
komunizmu i totalizmu — ks. Baranowski
rozważa wszystko i z rzadko spotykaną u-

miejętnością prostego przedstaw iania rze

czy najbardziej zawiłych rozprasza wątpli
wości i rozjaśnia mroki. Nie brak też ory
ginalnych i śmiałych wypowiedzi na te

mat kultury, a w szczególności — kultury
narodowej.

Szczepan Jeleński w obliczu Tatr pro
wadzi rozmowy dogmatyczne. O p ie ra j ą c

się na ogromnej erudycji, nieczęsto w tym
zakresie spotykanej u osób świeckich,
wprow-adza Jeleński czytelnika we w szy
stkie podstawowe prawdy wiary Kościoła

Chrystusowego. Trudne problemy teolo

giczne stają się w tej interpretacji bliskie
i zrozumiałe, A to już jest bardzo dużo,
zwłaszcza, jeśli chodzi o naszą inteligencję,
której wykształcenie religijne jest bardzo
zaniedbane.

Musimy jeszcze solidnie pracować, aby
dogonić katolicyzm francuski w jego dzi

siejszej dyscyplinie intelektualnej. Ksią
żki ks. dr. Baranowskiego i inż. Jeleńskie

go są na tej długiej i trudnej drodze wiel
kimi i ważnymi etapami.

Mronika literacka.
W pracowniach pisarzy polskich. Wa-i

claw Berent przygotowuje obecnie do dru
ku dalszy tom z cyklu biografii historycz
nych. Jarosław Iwaszkiewicz wydaje
wkrótce powieść współczesną, rozgryw ają
cą się na tle jednego z 'miast prowincjo
nalnych pt. ,,Garaż Męki Pańskiej". Leon
Kruczkowski kończy powieść historyczną z

okresu Sejmu Czteroletniego. Zygm unt No
w akowski przygotowuje nową powieść, któ
ra poprowadzi czytelnika szlakiem Legio
nów od początków po dzień dzisiejszy. Ewa

Szelburg-Zarembina wydaje trzeci tom z

cyklu ,,Matki Judasza" pt. ,,W ogniu". Hen

ryk Worcell po udanym debiucie (,,Zaklęte
rewiry") kończy obecnie nową powieść pt.
,,Barbarzyńcy".

Kandydaci do literackiej nagrody No
bla. Dzienniki szwedzkie publikują listę
kandydatów zgłoszonych do literackiej na

grody Nobla. Od kilku już lat na liście tej
znajdują się fiński pisarz Sillanpaa.i poe
ta francuski, akademik Paul Valery. Poza

tym wymieniają nazwiska następujące: pi
sarz angielski Robert Graves, znany autor

francuski Roger Martin du Gard. Czecho

słowacja reprezentowana jest przez Karola

Czapka a Dania — również od kilku lat

wysuwa kandydaturę Johannes V. Jensena
oraz nowego kandydata Waldemara .Rór-

dama, poety, krytyka i tłumacza.

Młody poeta, drukujący swe utwory w

zamkniętej niedawno ,,Okolicy poetów",
przedstawiciel ,,awangardy poetyckiej" —

Stanisław Piętak zadebiutował w roli po-
wieściopistarza. ,,Młodość Jasia Kunefała"

(Wyd. F . Hoesicka, w Bydgoszczy u Giery
na) to w założeniu powieść wiejska, ale
w praktyce to poezja przełożona na prozę,
zarówno w obrazowaniu, jak i w sposobie
wyrażania się. Powieść Piętaka — dowód

niewątpliwego talentu — jest jednak nie

porozumieniem w dziedzinie formy.
Powieść fantastyczną napisał znany pi

sarz francuski Andre Maurois, którego
,,Maszyna do czytania myśli" (Wyd. ,,Rój",
w Bydgoszczy u Gieryna) wprowadza w zu

pełnie nowy, niewyzyskany literacko, świat

pojęć. Osnowa powieści jest oryginalna i

niezwykła: uczony fizyk amerykański
skonstruował maszynę do rejestracji i od

czytywania myśli ludzkich. Pierwszym o-

biektem jego eksperymentów staje się ży
cie rodzinne francuskiego profesora litera

tury. Udzielając czarodziejskiego przyrzą
du najpierw profesorowi a póśHiej- jego
żonie umożliwia im wzajemne przejrzenie
ukrytego świata wewnętrznego, sekretnych
pożądań, drobnych zdrad, nielojalności itp.
Zastosowanie wynalazku rozszerza się, ma

szyna do czytania myśli staje się obiek
tem użytku powszechnego.

Mranika muzmiczma.
o

,,Halka" Moniuszki w operze chicago-
skiej. Opera chicagoska już w ostatnich
dniach listopada wystawi ,Tlałkę" ze świe
żo przybyłym z Polski Jerzym Czaplickim.

Festival Mozartowski z udziałem Wan
dy Landowskiej w Pradze. W ramach Fe-
stivalu Mozartowskiego w Pradze, który
zorganizowano tu z okazji 150-lecia premie
ry ,,Don Juana", odbyło się uroczyste przed
stawienie tej opery. W ram ach tegoż fe-
stivalu odbył się koncert znanej klawesy-
nistki polskiej, p. Wandy Landowskiej.
Koncert ten przyjęła krytyka z najwyż
szym uznaniem.

Niedźwiedź wtunelu
(Zdarzenie prawdziwe)

Z ciemnego boru, co wrósł w s'kalną ścianę,
Stawiając czoło piorunom i gromom, .

Ogromny niedźwiedź wyszedł na-polanę,
Na dno wąwozu spadającą stromo.

A że w gałęziach drzew śpiewały ptaszki
A słońce było złote i gorące,
Pan Miś, nabrawszy chęci do igraszki,
Jak szara kuła stoczył się po łące.

Na dole podniósł się na tylnych łapach
I dnem wąwozu zaczął iść bez celu,
Gdy nagle poczuł dymu ostry zapach
I tuż przed sobą ujrzał luk tunelu.

A wąwóz dotąd cichy nieskończenie

Rozgrał się jakąś wrzawą i hałasem —

Z dali zbliżało się głuche dudnienie
1 smuga dymu zakwitła nad lasem.

Więc zdjęty trwogą dziką i tajemną
Niedźwiedź szukając przed wrogiem schronienia.
IV paszczę tunelu zapuścił się ciemną,
IV bezpieczną czeluść ciszy i milczenia.

I nagle pociąg z lasu się wynurzył
Z maszyną

— smokiem stalowym na przedzie,
Gwizdnął, kłębami dymu świat zakurzył
I wleciał w tunel... o biedny niedźwiedziu!

Henryk Zbierzchowski.

Dnia 11 listopada br. Teatr Miejski
w Bydgoszczy występuje z premierą
rapsodu bohaterskiego pt. ,,E m ilia
Plater" pióra Tadeusza Konczyńskie-
go, którego ,,Zburzenie Jerozolimy11
przyjęte było w ubiegłym sezonie

przez prasę i publiczność bydgoską
z wielkim uznaniem. Od autora o-

trzymaliśmy w związku z tym list,
który ze względu na interesujące wy
wody pisarza poniżej drukujemy. —

Redakcja.
Dotychczas na twórczości polskiej, od

twarzającej krwawe karty trzech powstań,
wywierała przemożny wpływ bezlitosna
materialna prawda historyczna. W kształt

artystyczny przetapiana była martyrologia
narodu polskiego, od której wiał smętek,
rozpacz, ból i gorycz.

Dlaczego tak się, działo? Oto dlatego,
bo materialna prawda historyczna widzia
ła gołe fakty w ich całym przebiegu tra

gicznym z ostatecznym epilogiem pełnym
najstraszliw szej koszm arnej rzeczywistości
materialnej. Tej prawdy materialnej pisa
rze nie potrafili unicestwić. Za nią szli
niewolniczo i podawali jej konkluzje w

szacie dramatycznej.
Wyniki tej metody twórczej spotykały

feię z podświadomym oporem ze strony wi

dzów polskich. Materialna prawda nie

przemawiała do nich. Nie podbijała ich

fantazji ani serc. Uciekali od niej. Nie

godzili się instynktownie na jej atmosferę
pesymistyczną i makabryczną.

I mieli słuszność.
Bo za prawdą materialną tai się pod

powierzchnią zjawisk druga prawda, nad-
materialna — nieuchwytna i niedostępna,
niem niej istotna i działaj'ąca — prawda
rozpięta na olbrzymich przestrzeniach
dziejów — w iążąca odległe nawet wypadki
pozornie w logiczne ogniwa tego samego
łańcucha.

Ta druga prawda ukazuje nam wszy
stkie trzy powstania mimo ich tragicznych
załam ań jako celowe falowania zbiorowej
duszy narodowej, która mimo klę sk speł
niała swoje zadania w stu procentach: oto

przejawiała się w entuzjastycznym zrywie
bohaterskim, wstrząsała sumieniem, budzi
ła je ze śpiączki niewoli i kazała patrzeć
w przyszłość z wiarą, iż wybije godzina
wyzwolenia mimo cierpień przemijających.
W tym właśnie krył się optymizm dziejo
w y rzutowany w daleką przyszłość.

Zdając sobie z tego sprawę, zerwałem z

dotychczasową metodą demonstrowania

materialnej prawdy historycznej. Dlatego,
tworząc ,,Emilię. Plater", celowo nie uka
załem całego przebiegu tragicznej w alki (o

rężnej na Litwie, bo byłby to znowu po
grzeb i cmentarz. Celowo nie pokazałem
śmierci Emilii, umierającej na gruźlicę czy
anemię złośliwą w cichym dworku pań
stwa Abłamowiczów. bo takich śmierci by
ły dziesiątki tysięcy jeszcze bardziej wstrzą
sających.

Em ilia Plater nie przez to stała się wiel

ką, że umarła wskutek trudów wojennych,
lecz przez to, co w jej działaniach było nad-
materialną potęgą, co było w niej przeja
wem nieśmiertelnym manifestującego d u 

c h a Narodu.

Z ogromu wypadków wydobyłem w koń

cowym akcie moment spotkania Emilii z

generalicją wojsk koronnych, które pod
wodzą Giełguda, Szymanowskiego, Chła

powskiego i Rolanda przybyły na Litwę,
aby tam podtrzymać powstanie. Em ilia

według suchych zapisków zjawiła się w o-

bozie pod Gożdonem tuż nad granicą Prus
Wschodnich w chwili, kiedy naczelny
wódz Giełgud zdecydował się przekroczyć
granicę niemiecką i kapitulować z 8-ma ty
siącami żołnierza wyborowego, pełnego en

tuzjazmu i wiary w zwycięstwo. Giełgud
nie wierzył w możliwość cudu...

Dowództwo'kazało aresztować Emilię za

szerzenie niepokoju w szeregach żołnierzy.
Tym wypadkom dałem własną interpre

tację: Oto przyjechała, aby natchnąć wo
dzów polskich wiarą w możliwość zwycię
stwa, aby skłonić ich do oparcia się na

niezłomnej sile moralnej, jaka 'płynie z

entuzjazmu gotowości do najwyższych po
święceń.

Kiedy zrewoltowani oficerowie aresztu

ją generałów, ona błaga Giełguda, aby nie

kapitulował:

— ,,Stwórz Termopile drugie — w o ła —

bez zwycięstwa materialnego, jeśli niemo
żliwe1 Jeśli zginiemy wszyscy, nowe Ter
mopile rozpalą taki świt nad Polską całą,
stworzą testament tak wielkiego cudu, iż
się w nim skąpie cala przyszłość nasza i
weźmie wolność z krwi swych bohaterów11.

Równocześnie zwraca mu szablę. Wstrzą
snęła jego duszą, w strząsnęła sumieniem.

Giełgud porwany jej entuzjazmem; każe
odwołać wydane rozkazy kapitulacji. Nie

stety, za późno. Wojska koronne już ma

sowo przechodziły przez granicę pruską.
Giełgud zgodnie z historią ginie od kuli

zrozpaczonego oficera Skulskiego, lecz już
duchowo był odrodzony. Em ilia jako nie
złomna polska Joanna D'Arc wraca w bój
na Litwę zgodnie z zapiskami liistoryczny-
ml

Tak to ostatni akord sztuki zamykam
żywiołową manifestacją Ducha Narodu,
przejawiającego się w duchowej ekstazie
Em ilii i w ekspiacji Giełguda, któr'y uwie
rzył (oń, pesymista i materialista) w mo

żliwość cudu zbudowanego na entuzjazmie
narodowym.

Nadmieniam, że zyrwając z dotychcza
sową metodą podchodzenia do dziejów od
ich czysto materialnej prawdy, we wszy
stkim innym szedłem za prawdą history
czn ą. Wszystkie postacie rapsodu istniały
i takim był ich stosunek wzajemny jak to
w sztuce ukazałem. Caty Dynaburg kochał

się w Emilii; tak generał Klemeńko, jak i

kapitan Dallwig, którego wzięła później do
niewoli pod DeguciamL Od nich uczyła
się strategii wojennej. Również przebieg
zdarzeń jest ściśle historyczny. Wszędzie
opierałem się na istniejących zapiskach.
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Okrutny morderca z Książek zawiśnie na szubienicy.
Toruń. W piątek 5 bm. przed sądem

okręgowym w Toruniu toczył się proces o

bestialski mord na osobie śp. Roberta Sze-

lera, zam. w Książkach pow. wąbrzeskiego.
iW wyniku rozprawy zapadł wyrok' śmierci.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes s.

o. Krukpa przy udziale wiceprokuratora
Grońieckiego. Oskarżonego bronił adwokat

Puciata z Torunia. Na ławie oskarżonych
zasiadł 32-letni Stanisław Brylski, robotnik

rolny zam. w Książkach. Bardzo obszerny
akt oskarżenia zarzuca Brylskiemu, iż w no

cy z 14 na 15 sierpnia br. zamordował śp.
Roberta Szelera.

Tło tej zbrodni przedstawia się następu
jąco:

Śp. Robert Szeler i'oskarżony Stanisław

Brylski znali się już od dłuższego czasu.

Pewnego dnia Szeler wyjawił w tajemnicy

Brylskiemu, iż ma zamiar udać się pota
jemnie do Niemiec. Brylski postanowił udać

ąię z nim. Nadszedł clzień 14 sierpnia, w

którym mieli się obaj udać za zieloną grani
cę. Z wioski wyruszyli o godz. 20,30. Szeler

niósł w zawiniątku różne części garderozy.
Kiedy znaleźli się za wsią; na drodze pol
nej w pobliżu trzęsawisk Brylski oświad

czył, iż nie ma zamiaru uchodzić z Polski.

W czasie wymiany słów Brylski wyciągnął
z kieszeni ciężką pałkę zakończoną ołowia

ną gałką i uderzył nią w głowę Szelera.

Pod wpływem strasznego ciosu Szeler za

chwiał się. Uderzony jeszcze kilkakrotnie

pałką po głowie, straci! przytomność i upadł
na ziemię. Brylski, w którym obudziły się
po prostu instynkty zwierzęce, dopadł swej
ofiary, rozebrał ją, zaniósł nad stawek bag
nisty i tu dokonał strasznego czynu. Z

góry już przygotowanym nożem odciął swej
ofierze głowę, którą owinął w koszulę i

wrzucił do bagniska, po czym wrócił i to

samo uczynił z tułowiem. Po dokonaniu

tej strasznej zbrodni zabrał rzeczy Szelera

i powrócił najspokojniej do wioski. Była
wówczas godzina 3 nad ranem. Zapukał
więc do domu Predlów, u których mieszkał,
i przebrał się w zra'bowane ubranie. Po

przeliczeniu pieniędzy i wręczeniu Predlo-

wej 4 zł opuścił wieś Ks'iążki, mówiąc, iż

udaje się do brata do Chełmży.

Następnego dnia ludzie odkryli w sta

wie bagiennym jakieś strasznie zmasakro

wane zwłoki. Po zidentyfikowaniu zwłok

nie ulegało kwestii, że morderstwa dokonał

nie k(o inny jak tylko Brylski. Po rozesła-

niu telefonogramów policyjnych, zatrzymano
go w Chełmży. Brylski przyznał się do do

konanej zbrodni, opisując ją w bardzo do

kładny sposób.
Na rozprawie oskarżony przyznał się do

zamordowania Szelera, tłumaczył się jednak
tym, iż Szeler uderzył go w twarz w chwili,
gdy on nie chciałiść z nim do Niemiec. Na

pytanie sądu dlaczego odciął głowę, dla

czego okradł śp. Szelera, oskarżony odpo
wiedział, iż działał pod wpływem zamro

czenia. Przeprowadzony przewód sądow'y
stwierdził jednak, iż oskarżony Brylski do
konał tej straszliwej zbrodni wyłącznie w

celach rabunku, przygotowując sią do niej
już od dłuższego czasu.

Po zamknięciu przewodu sądowego za

brał głos prokurator p. Gromicki, który w

swym długim przemówieniu przedstawił
motywy i tło zbrodni. Prokurator zazna

czył, iż czyn ten w swej grozie jest odoso

bniony ,że groza i ohyda tej zbrodni poru

szyła całą opinię Pomorza. Prokurator za

kończył swą mowę oskarżycielską słowami:

abym był czysty wobec własnego sumienia

i opinii publicznej, wnoszę okarę śmierci.
Obrońca adw. Puciata wniósł prośbę.o

łagodny wymiar kary, motywując prośbę
swoją tym, iż oskarżony nie działał z pre
m edytacją.

Po blisko godzinnej'naradzie sąd ogłosił
wyrok, mocą którego uznał oskarżonego Sta
nisława Brylskiego winnym zbrodni z art.
225 S 1 kk i za powyższy czyn skaza ge na

karę śmierci z pozbawieniem praw obywa
telskich i honorowych na zawsze.

Przedsfawiciel gen. Franco
w Anglli-

Dowodem nawiązania przyjaznych stosun

ków między Hiszpanią narodową a Anglią
jest mianow'anie księcia Alby przedstawi

cielem gen. Franco w Londynie.

Starzyński contra Studnicki.
Warszawa, 6. 11. (Tel. wł.) Rozesłane zo

stały wezwania w procesie publicysty W.

Studnickiegd, oskarżonego o zniesławienie

w broszurze b. m inistra p. S . Starzyńskie
go. Na rozprawę wezwani będą: były pre
mier Bartel i miń. Czechowic'z, b. wicemin.

Jaroszyński, płk Jur-Gorzechowski, m . pre
mier Kucharzewski, b. prezydent m. War

szawy Słomiński, posłowie Duch i Jedynak
craz b. wiceprezydenci miast i wyżsi u-

rzędnicy miejscy.

Oskarżonego bronić będzie trzech adwo

katów, należących politycznie do Stron

nictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego
i PPS. Rozprawa ta potrwa 5—6dni. Po

czątek rozprawy w dniu 15 bm. (r)

Jego piękny zapach trwa aż do

ostatka, a skóra zachowuje go
długo. -

lego obfita i łagodna piana
pielęgnuje skórę, odświeża
i upiąksza cere-

Jego największa zaletcn ce na

50 groszy i wielka wydajność
w użyciu.
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Pierwszy występ publiczny Zw. Młodej Polski.
Mloflsiei Os o m id%ie wspólnie z dMR. i Falangą*.

Warszawa, 6. 11. (Tel. wł.) A więc mie

liśmy pierwszy publiczny występ Zw. Mło

dej Polski, organizacji młodzieżowej Ozo

nu w postaci zebrania informacyjnego.
Gmach ,,Resursy Obywatelskiej** pilnie

był strzeżony przez policję. Wewnątrz czu

wała straż porządkowa i odpowiednio wy
ćwiczona. Na sali znalazła się duża ilość

m łod zieży ONR-u i Stronnictwa Narodowe

go. ONRowcy zachowali bratnią życzliwość
natomiast młodzi endecy starali się kilka

krotnie zakłócić zebranie. Poza tym wi

dzieliśmy wielu ,Falangowców", którzy
dziś zasilają szeregi młodego Ozonu.

Hasła narodowe i radykalne.
Przemawiało 3 referentów.

Żądali ps-zede wszystkim Wielkiej i Po

tężnej Polski. Droga do niej wiedzie przez

przełom, przez rewolucję narodową (Z a 

rzycki). Jeden tylko obóz polityczny tj.
OŻN skupi wszystkich Polaków w swych
szeregach. Ani słowem nie wspominano o

obowiązującej konstytucji. Raz jeszcze pod
kreślano stary sanacyjny frazes, że tylko
partie polityczne były przyczyną rozbicia

i bezwładu w Polsce. OZN zapewni W(szyst
kim Polakom wpływy na rząd.

Sala grzmiała od oklasków gdy wspo
minano (bez nazwisk, bo to kompromituje)
tych, którzy doszli do w ielkich zaszczytów,
a władzę wykorzystali dla własnych ko

rzyści m aterialnych. Na to nie pozwolimy
— W'ołano. Dopóki będzie choć jeden Folak

głodny i bezrobotny, nie pozw'olą ci sympa

tyczni skądinąd młodzieńcy, aby ktoś opły
w'ał w dostatkach. W szelka własność jest
wyłącznie własnością narodu. Żydzi muszą

być wydziedziczeni z wszelkiej własności
bez odszkodowania. Obce kapitały żydpw-
skie i nieżydowskie muszą być skonfisko
wane na. rzecz gospodarki narodow'ej. Ude

rzenie druzgoczące zniszczy wrogie siły
żydowsko-masońsko-komunistyczne.

Gdy z prezydium mówiono o Polsce ka

tolickiej, zebrani na sali szli jeszcze dalej,
w o łając: chcemy polskiego państwa kato

lickiego.

Drugi mówca p. Meyer zapewniał, że

ZMP nie jest żadnym trykiem politycz
nym, podporą rządów sanacyjnych, albo

chytrze pomyślaną dywersją dla Stronnic

twa Narodowego. Konsolidacja nie jest ce

lem, jest tylko środkiem do przełomu na

rodowego, do rewolucji narodowej. S ta r z y
dokonali przełomu, zdobywając niepodle
głość dla Polski, obecnie cała przyszłość
Polski zależy od młodych.

Tak jak pierwszy i ten powoływał się
na słowa marszałka, że jemu łatwo przyj
dzie się porozumieć co do zasad politycz
nych ideowyeh i ,,młodzież nie zawiedzi*
oczekiwań pana, marszałka**. (Oklaski i o-

krzyki na. cześć marszałka).
Pan Świrski omawiał politykę ściśle a-

kademicką. Wypowiedział się ostro prze
ciw Związkowi Nauczycielstwa Polskiego,
nazywając go wrogiem wewnętrznym Pol
ski. Dom agał się całkowitego usunięcia ży
dów z uczelni i zapowiedział ostrą walkę
0 ten postulat. Rozprawiono się gw'ałtow
nie z tymi profesorami, którzy stają w o-

bronie przywilejów żydowskich.

Taki był oto nastrój. Ciekawe bądź co

bądź wynurzenia wychowanków pp. Koca

1Rutkowskiego dajemy w wiernym stresz

czeniu i w skrócie.

Pan Koc ogłosił deklarację lutow'ą. Jest

ona jakby ustawą ramową. Młodzież wy
pełnia ją treścią, (r.)

(BoIs% enti%m be% m tasfri

i ,,W iee% ny

Berlin, 5. 11. (PAT.) Wystawa antybol-
szewicka pod nazwą ,,Bolszewizm bez ma

ski**, która czynna już było w Norymber
dze, otwarta zostanie jutro w Berlinie w

gmachu starego Reichstagu, który w 1933

roku był widow'nią pamiętnego pożaru.
Otwarcie wystawy odbędzie się niezwykle
uroczyście z udziałem licznych delegatów
partyjnych oraz faszystów berlińskich. Bo

w'ystawy przyłączony został również ob

szerny dział włoski. Na otwarciu wystawy
przemawiać będzie generał milicji faszy
stowskiej Melchiori.

Berlin, 5. 11. (PAT.) W poniedziałek 8 li

stopada otwarta zostanie w Monachium

w'ystawa pn. ,,Wieczny żyd**. Na uroczy

stym otwarciu przemawiać ma gauleiter
Streicher, wydawca tygodnika ,,Der Stuer-

mer**. Następnie minister Goebbels dokona

inauguracji w'ystawy.

Amnestia dla centrowców
gclailslricA .

Gdańsk. (PAT) Sejm gdański zbierze

się w poniedziałek 8 bm. celem uchwa

lenia ustawy amnestyjnej. Amnestia

obejmować ma przestępstwa karne

o charakterze politycznym, popełnione
do 15 października rb., za które przewi
dziane są grzywny lub więzienie do jed
nego roku. Dotyczy ona kar jeszcze nie

odbytych oraz spraw, w' których w'yro
ku jeszcze nie wydano. Dochodzenia

dyscyplinarne w sprawach jińlitycz-

nych zostanę, w podobny sposób umo

rzone. W poszczególnych wypadkach

zapadnie decyzja właściwej instancji

sę,dowej w'zględnie decyzja dyscypli
narna. Od decyzji tej można się odwo

łać do senatu. Ustawa wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.

Poseł centrowy Kurowski złożył w

zwią,zku z likwidacja partii centrow-ej
sw'ój mandat poselski. Zbierze się ko

misja wyborcza sejmu gdańskiego ce

lem ustalenia następcy, którym ma zo

stać według kolejności listy kandyda
tów' centrowiec Wawer. Poseł Kurow'ski

był członkiem zarzadu partii centro

wej oraz do r. 1933 senatorem gdań
skim. Równocześnie piastuje on urząd
generalnego konsnla Austrii w Gdań

sku, który jak słychać ma również zło

żyć.
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Nowe aresztowania w Gdańsku.

Gdańsk, 6.' 11. (PAT) Jak słychać,
w'ładze gdańskie aresztowały współwła
ścicieli znanego gdańskiego domu han

dlowego Natan Sternfeid, Ericka Wa-
lentina oraz dr. Grundmasjna, general

nego konsula honorowego Bułgarii w

Gdańsku, ftod zarzutem popełnienia
,,n adużyć dewizowych i podatkowych'*.

24 wyroki.
Moskwa, 6. 11. (PAT) Według wia

domości, jakie w dniu wczorajszym do

szły do korespondentów zagranicznych,
skazano na karę śmierci i rozstrzelania
na terytoriom ZSRR 24 osoby.
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Niewybredne metody.
W zwalczaniu Stronnictwa Pracy najnie-

wybredniejszymi metodami celuje lwowski

,,Dziennik Polski", który ostatnio znów

wystąpi! ze stekiem wymysłów i bzdur, po

wtórzonych zresztą skwapliwie przez po

morską prasę sanacyjną. O poziomie tych
ataków świadczy następująca ,,Prośba'To
,,Dziennika Polskiego", jaką znajdujemy na

łamach katolickiego ,,Głosu Narodu":

Ostatni numer ,,Dziennika Polskiego"
(z 5. XI br.) przyniósł szereg wiadomości
o jakimś ,,konflikcie" p. W . Korfantego
z gen. Hallerem, interwencji" gen. Si

korskiego, jego rzekomych staraniach

0 ,,zrehabilitowanie na odcinku kato

lickim " i o mojej jakiejś tajemniczej
roli w tych ,,rozgrywkach". Zarzut sfor

mułowany pod moim adresem brzmi
dosłownie:

,,M iarodajne czynniki kościelne od

noszą się krytycznie do osoby generała
(Sikorskiego), poparcia zaś udzielają
mu tylko koła o drugorzędnym znacze

niu, jak np. ks. Piwowarczyk z ,,Głosu
Narodu"(!) związanego(!) już od dłuż

szego czasu dziwnymi węzłami z bardzo

podejrzaną(!) polityczną(!) akcją".
Tajemnicę tej wiadomości rozwiewa

tytuł dodany do niej, a brzmiący do

słow nie: ,,Ks. Piwowarczyk, masoneria
1 katolicyzm".

Jeśli się nie mylę, to niepodpisany au

tor powyższej wiadomości robi ,,Głosowi
* Narodu", którym chwilowo kieruję, za

rzut uprawiania jakiejś ,,podejrzanej"
akcji politycznej, — mnie zaś osobiście

w przytoczonym tytule insynuuje jakieś
stosunki z masonerią.

Ze względu na dobre imię ,,Głosu Na

rodu" i ze względu na dobro mojego
kapłańskiego honoru proszę uprzejmie
redakcję ,,Dziennika Polskiego" n a r a 

zie o ścisłe sformułowanie zarzutów tak

pod adresem ,,Głosu Narodu", jak i

moim osobistym. Zostawiam redakcji
,,Dziennika Polskiego" termin 5-dnio-

wy (od daty niniejszego numeru dzien

nika) do udzielenia mi wyjaśnień. Go

tów jestem nawet go przedłużyć, o ile

redakcja ,,Dzień. Polskiego" uzna to za

potrzebne dla zebrania dowodów.

Ks. Jan Piwowarczyk.

Uttosi circa IbnSaudakoronować
nakróla wszystkichArabów.

Paryż. (PAT) Korespondent rzym

ski ,,Figara" kontynuuje cyklrewelacyj
na temat akcji włoskiej wśród ludów

Islamu, szczególnie wśród Arabów.

Korespondent donosi, że król Hedżasu
Ibn Sand mając zapewnioną pomoc

włoską, ma zamiar ogłosić się królem

wszystkich Arabów, a tym samym za

pewnić sobie wpływ na ludy arabskie

od Bagdadu aż do Maroka. Korespon
dent informuje dalej, że obfite infor

macje jakie wioska prasa zamieszcza

ostatnio o incydentach granicznych

między Wahabitami a posterunkami

Transjordanii podkreślają zaintereso

w'anie w'łoskiej opinii narastającym
konfliktem między Ibn Saudem a ostat

nim państwem arabskim, wiernym An

glii, Transjordanii. Korespondent przy

pomina przy tej sposobności,że niedaw

no został podpisany pakt przyjaźni

RADIO TO SYMBOL POSTĘPU. IDĄC
Z POSTĘPEM, TRZEBA POZNAWAĆ

NOWOŚCI RADIOWE, KTÓRE UPRZY

STĘPNIA OGÓLNOPOLSKA WYSTA

WA RADIOWA W BYDGOSZCZY.

Zgon Bolesława Leśmiana
członka Polskiej Akademii Literatury,

Warszawa, 6.Tl. Wczoraj zmarł w

Warszawie nagle na anewryzm serca

poeta starszego pokolenia Bolesław

Leśmian, członek Polskiej Akademii

Literatury, z pochodzenia żyd (Lessman).

Zmarły liczył 58 lat.

Urodzony w Kijowszczyźnie, z wy*
kształcenia i zawodu prawnik, był w o-

kresie powojennym długie lata rejenten
w Hrubieszowie, a następnie w Zamo-

ścśiu. Wczesne zaczął drukow'ać wier

sze w ,,Chimerze" Miriama, które zwró

ciły na niego uwagę. Najgłośniejszym
tomem jego był zbiór wierszy pt.: ,,Łą
ka" (1920). W r. ub. ukazał się tom pt.:

,,Napój cienisty" . W przygotowaniu do

druku znajduje się nowy tom poetycki
pt.: ,,t)ziejba leśna".

Piec hutniczy
za 3 miliony złotych.

Katowice, 6. 11. (PAT) Oddany został db

ruchu w hucie ,,P iłsudski", należącej do

Wspólnoty Interesów, nowy wielki' piec.
W uroczystości wzięli udział minister Rj-
man i miceministrowie Morawski i Rose.

Nowy wielki piec jest najbardziej nowocze

sną jednostką produkcyjną hutnictwa pol
skiego. W ydajność pieca przewidziana jest
na około 300 ton surówki na dobę. Koszty
budowy,pieca wraz z urządzeniami pomoc

niczymi wyniosły około 3 miln. zł.

Oddzielne miejsca dla żydów
w Wyższej Szkole Budowy Maszyn.

Poznań,5.11.W dniu dzisiejszym w Wyż
szej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotech

niki w Poznaniu ukazało się zawiadomie

nie, wprowadzające na życzenie studentów

chrześcijag tej uczelni ghetto ławkowe dla

żydów.
Ogłoszenie to podaje, że Rada Pedago

giczna Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i

Elektrotechniki na ostatnim swoim posie
dzeniu ,,zgodziła się na życzenie Stałej De

legacji Słuchaczów Szkoły, aby słuchacze

wyznania mojżeszowego zajmowali na kur

sach miejsca w ostatnich lub osobnych ław

kach".

W Wyższej Szkole Budowy Maszyn i E-

lektrotechniki jest kilkunastu słuchaczów

żydów.

Stalin pobiłrekord*

Rzeźnia w Chicago już nie jest największą na świecie.
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Warszawa, Krak. Przedm. 42 i oddziały

Już się zastanawiała nad odroczeniem
Bruksela, 5. 11. (PAT.) W kolach, zbli

żonych do konferencji 9 mocarstw, panuje
przekonanie, że decyzja odroczenia konfe

rencji zapadnie już w dniu dzisiejszym.
Minister spr. zagr. Ivon Delbos i min.

Eden opuścili Brukselę wczoraj po połu
dniu.

Prasa niemiecka o porozumieniu.
Berlin, 6. 11. (PAT.) Deklaracja rządo

wa w sprawie m niejszości narodowych obu

krajów, opis przyjęcia delegacji związku
Polaków u kanclerza Hitlera oraz komuni

kat o rozmowie kanclerza z ambasadorem

Lipskim , ukazały się w nocnych wyda
niach dzienników berlińskich na czoło

wych miejscach pod wielkimi tytułami
podkreślającymi znaczenie osiągniętego
porozumienia.

,,Berliner Tageblatt" poświęca tej spra
wie artykuł wstępny, w którym pisze, że

deklaracja jest początkiem do oczyszczenia
rozległego pola najeżonego trudnościami i

niebezpieczeństwem sporów, przez które

jednak wiedzie droga do przyjaznej współ
pracy sąsiedzkiej, wolnej od wszelkich za

kłóceń. Doniosłość tej deklaracji została

podkreślona przez przyjęcie przez głowy
państw przedstawicieli obu grup mniejszo
ści. Zapoczątkowana w ten sposób współ
praca, kończy dziennik, przyczyni się do

uspokojenia Europy.

Młodzież szkolna nie może należeć
do stowarzeszen pozaszkolnych.

ę
Warszawa, 6. 11. (Tel. wł.) Ministerstwo

oświaty wydało doniosły okólnik dotyczący
zakazu przyjmowania uczniów do stowa

rzyszeń. Zarządzenie powyższe obejmuje
również wszystkich uczniów szkół zawodo

wych. Uczniowie szkół zawodowych również

nie będą mogli wstępować w charakterze

członków do stowarzyszeń pozaszkolnych.
Ministerstwo występuje więc przeciwko

rozpolitykowaniu młodzieży szkolnej.

Alechin prowadzi.
Amsterdam. Trzynasta partia meczu

szachowego o mistrzostwo świata pomię
dzy dr Euwe i dr Alechinem zakończyła
się po 67 posunięciach zwycięstwem dr

Euwe.
Stan'meczu: dr Alechin 5 wygranych,

dr Euwe - 3 wygiaue, 5 partyj - remis.

SAMOZATEU'CII
natle wątroby.

Samozatrucie bywa przyczyną wielu do

legliwości (bóle artretyezne, łamanie w ko

ściach, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, bóle

w wątrobie, niesmak w ustach, hrak apety
tu, swędzenie skóry, skłonność do obstruk

cji, plamy i wyrzuty na skórze, skłonność

do tycia, mdłości, język obłożony). Trucizny
wewnętrzne, wytwarzające się we własnym
organiźmie, zanieczyszczają krew, niszczą
organizm i przyśpieszają starość. Wątroba

i nerki są organami oczyszczającymi krew

i soki ustroju. 20 -letnie doświadczenie wy

kazało, że zioła lecznicze ,,Cholekinaza" II.

Niemojewskiego jako żółcio-moczopędne są
naturalnym czynnikiem odciążającym soki

ustroju od trucizn własnych. Bezpłatne bro

szury otrzymać można w laboratorium

fizjologiczno-chemicznym ,,Cholekinąza" H.

Niemojewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5-

(2212

Delegacja kupiectwa pomorskiego
u ministra Kwiatkowskiego.

Przychylne stanowisko wicepremiera wobec bolączek kupiectwa.
W wczorajszy piątek bawiła w Warsza

wie delegacja kupiectwa pomorskiego w o-

sobach posła Marchlewskiego, szambelana

Ruchniewicza z Grudziądza i prezesa Tow.

Kupców w Bydgoszczy p. dyr. Cylkowskie-
go. W spomniana delegacja przyjęta została

na audiencji u p. wicepremiera Kwiatkow

skiego, z którym odbyto przeszło jednogo
dzinną konferencję. Delegacja Związku To

warzystw Kupieckich zaprosiła pana mini

stra na zjazd delegatów Towarzystw Kupie
ckich do Bydgoszczy, który jak wiadomo

projektowany jest na dzień 5 grudnia br.

Mimo wielkiej życzliwości, okazanej dla

kupiectwa pomorskiego, pan minister nie^

stety w wspomnianym terminie nie może

przyjechać do Bydgoszczy, ze względu na

to, iż w tym dniu już inaczej zadysponował
czasem, jak w ogóle do końca grudnia bar

dzo jest zajęty. Wobec tego prosił o przesu

nięcie terminu zjazdu na miesiąc styczeń,
gdyż pragnąłby koniecznie brać udział w

zjeździe kupiectwa pomorskiego. Ponadto

na,konferencji delegaci poruszyli wszystkie
bolączki dotyczące kupiectwa pomorskiego
i obszernie je omawiali. Pan wicepremier
przyrzekł rozpatrzeć poszczególne dezyde
raty i ustosunkował się do wyrażonych ży
czeń bardzo przychylnie. Delegacja zadowo

lona z wyników konferencji z p. wicepre
mierem wieczorem wyruszyła z Warszawy.

Sprawa ostatecznego terminu zjazdu de

legatów Tow. Kupieckich załatwiona zosta

nie jutro w niedzielę dnia 7 listopada we

Włocławku, dokąd zwołano zebranie zarzą
du Związku Towarzystw Kupieckich. Praw

dopodobnie nastąpi przesunięcie terminu

zjazdu.

pasterza*
Kościan. Onegdaj zdarzył się w Lubiniu

nieszczęśliwy wypadek, który spowodował
śmierć 60-letniego Szczerbala z Brzezin.

Szczerbal pracował jako skotarz w mająt
ku oo. benedyktynów w Lubiniu. W tra

gicznym dniu wypuścił z obory na podwó.-
rze silnego buhaja. Podrażniony z niewia

domych przyczyn buhaj zaatakował Szczer

bią, przewracając go na ziemię, bódł roga
mi i usiłował go stratować. Zauważywszy
to gorzelnik p. Pudłowski pobiegł na miej
sce i z trudem zdołał odpędzić.buhaja od

leżącego bez przytomności na ziemi paste
rza. Krótko po tym wypadku Szezerbel

wyzionął ducha

Cukrownia Nakło na F. o . N.
Poznań. Imieniem Cukrowni Nakło dy

rektor tejże Cukrowni inż. Zygmunt Wisz

niewski złożył na ręce p. wojewody poznań
skiego 13 obligacyj 6proc. Pożyczki Narodo

wej w wysokości 13.000 zł jako dalszą część
daruCukrowninaF.O.N.

Nawy prezes Komitetu Budowy
Domu Żołnierza w Poznaniu.

Poznań. W związku z rezygnacją zc sta

nowiska prezesa, wniesioną przez p. St.

Sieradzkiego, obecnie dyrektora Izby Skar

bowej w Lublinie .— zarząd Komitetu Bu

dowy Domu Żołnierza im. Marszałka Józe

fa Piłsudskiego w Poznaniu na zebraniu

konstytucyjnym w dniu 27 października
br. — powołał na prezesa zarządu jedno
głośnie p. dyrektora Ferdynanda Śwital-
skiego.

Nadużycia w zarządzie m. Działdowa.
Toruń. Jak się dowiadujemy, burmistrz

miasta Działdowa zwolnił ze służby urzęd
nika miejskiego Alfonsa Jasińskiego, skie

rowując jednocześnie doniesienie do proku
ratora przeciwko Jasjńskiemu o nadużycia
służbowe.

Robotnica utopiła dziecko-
Żnin. W majętności Marcinkowo Górne

(pow. Żnin) robotnica sezonowa Marianna

Kubać porodziła dziecko płci męskiej, a na 

stępnie utopiła je. Dochodzenia prowadzi
policja w Gą'sawie.

Wieczór atrakcyj w ,,Palais de Dance"
w Grudziądzu.

Dyrekcja ,,Palais de Danse” udało się
zaangażować dotychczas nieznanego na te

renie Grudziądza humorystę-satyryka Ed

warda Jaśkowskiego, znanego autora i wy

konawcę Polskiego Radia z ,,Wesołej Lwow

skiej Fali”. Sekundhją w zespole fenome

nalna śpiewaczka Monika Carero oraz uni

wersalna tancerka Zuzzi, która już po pier
wszym występie zdobyła sympatię tut. pu
bliczności. Jak widzimy właściciel lokalu

,,Palais de Danse” p. Antoni Mucha pomi
mo kosztów i trudu dokłada usilnych sta

rań, ażeby zadowolić swoich gości. Kio

chce się zabawić, niech śpieszy do nowocze

śnie urządzonego lokalu ,,Palais de Danse” .

gdzie przy efektach świetlnych i doborowej
orkiestrze spędzi mile i wesoło czas. Lokal

otwarty do rana.
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Biblioteka miejska czynna jest codzien

nieodgodz.17do18,wsobotyod17do19.

Biblioteka Tow. Czytelni Ludowych tnie

azcząca sią w Domu Katolickim przy ulicy
Plebanka, otwarta jest codziennie za wyjąt
kiem niedziel i świąt od godziny 1 7 -19-tej.

- Biblioteka Kolejow. Przysp. Wojsk, w

świetlicy aOgniskau przy ul. Magazynowej
otwarta w poniedziałki, środy 1 piątki od

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

i w nocy.

Dyżur nocny pełni apteka ,,Pod Orłem”.

Repertuar kin:

Słońce: ,,Sonata Kreutzerowska”.
Świt: ,,Róże".

Dyur nocuy pełni apteka Pod Lwem.

Okradziony w restauracji. Jan Pawłow

ski (św, Duclia 13), przebywając w jednym
z lokali restauracyjnych, został okradziony
z gotówki w sumie 223 zł.

Kronika policyjna. Na szkodę Stanisła

wy Dudkowej (św. W ojciecha 12) dokonano

kradzieży buraków wartości 30 zł. Joanna

Iwońska (Dubienka 11) doniosła o kradzie

ży 11 centnarów węgła. Za opilstwo i u-

rządzanie awa.ntur na ulicy doprowadzono
do komisariatu Franciszka Brodzińskiego
(Dubienka 14). Na szkodę Franciszka Woż

niaka, zam. w Niszczewicach (pow. Ino

wrocław) dokonano kradzieży jednej paczki
mydła wartości 13,50 zł. Sprawcę kradzie

ży niej. MarianaZiarneckiego, lat17 (Łucja
na Grabskiego 5) przytrzymano ł odebrano

mu skradzione mydło.
Wieczór autorski Franciszka Becińskie-

go, poety kujawskiego, odbędzie się w nie

dzielę, dnia 7 bm. o godz. 17-tej w auli

szkoły wydziałowej przy Al. Sienkiewicza.

Wieczór autorski, urządzony staraniem

grona przyjaciół harcerzy, wypełni referat

Becińskiego p. t . ,,Moje życie i twórczość”,
recytacje wierszy Becińskiego oraz część
wokalno-instrumentalna. Przy wejściu na

salę pobierać się będzie dobrowolne datki.

Tydzień Polskiego Białego Krzyża odby
wa się w czasie od 5 do 11 listopada pod
hasłem : Żołnierz to nasz przyjaciel i o-

brońca”. Program tygodnia przedstawia się
następująco: w sobotę 6 listopada o godz.
20-tej dancing w hotelu ,,Pod Lwem ”. Strój
dowolny, dobrowolne datki. W niedzielę
7 bm. kwesta uliczna oraz film ,,Róża” w

kinie żołnierskim ,,Świt”. Dnia8,9i10
listopada zapisy na członków P. B . K . Dnia

11 listopada dancing w salach hotelu ,,Pod
Lwem” na ,,książkę dla żołnierza”.

Apel do młodzieży. W związku Z' ape
lem ministra spraw wojskowych do mło

dzieży polskiej, komendant garnizonu Ino

wrocław Wzywa wszystkie organizacje mło

dzieżowe, należące i pienależące do P. 'W.

bez względu na przekonania i charakter

organizacji, do jak najliczniejszego udziału

w defiladzie1dla zadokumentowania istnie

jącej jednomyślności, gdy chodzi o sprawy

obrony państwa i gotowości poniesienia o-

fiar dla najwyższych celów państwowych
pod sztandarami wojskowymi Rzeczypospo
litej.

Baczność, byli żołnierze 5 p. strzelców

wlkp.! W ostatniej chwili przypominamy o

zebraniu konstytucyjnym Związku b. Pią-
taków, które odbędzie się w Inowrocławiu

w niedzielę,dnia 7bm. o godz. 11-tej w sali

kina ,,Świt”. Uprasza się o wcześniejsze
przybycie celem wpisania się na listę obec

nych po przedstawieniu dokumentów urzę

dowych organom kontrolnym.
- 1 : ----------

.

KRUSZWICA. Kino Ziemowit; ,,San
Francisco".

- Na rok 1938roki sądowe w Kruszwicy
wyznaczone zostały na 12 stycznia, 3 lute

go, 9 marca, 6kwietnia, 11 maja, 8 czerwca,

. 6 lipca, 7 września, 12 października, 9 listo

pada i 7 grudnia 1938 r.

- Z okazji ,,Dnia Misyjnego” odbyła, się
'ostatnio akademia misyjna, którą zagaił p.
Kłonkowski, prezes Papieskiego Dzieła Roz-

krzewienia 'Wiary, witając m. in. przyby
łych księży Łoja i Nowaka. Piękny referat

o m isji wśród pogan wygłosił ks. Nowak.

Dalej wygłoszone zostały deklamacje oraz

odegrano sztuczkę teatralny.
- Diamentowe gody małżeńskie obcho

dzili ostatnio pp. Antoni i Maria z Dzikow

skich Langowie, zamieszkali w Wasielew-

ku. W intencji jubilatów uroczystą mszę
św. odprawił ks. dziekan Jagodziński. ,,Ad
m ultos annos!”

MOGILNO, (mk) W końcu ub. tygodnia
w czasie, kiedy ks. prob. Sołtysiński, prezes

pow.W.T.K.R.wRzadkwiniepodMo
gilnem odprawiał nabożeństwo różańcowe,
włamali się do jego mieszkania nieznani

narazie sprawcy. Otworzyli oni wytrychem
drzwi, splądrowali całe mieszkanie, a w

końcu otworzyli szafę i biurko. Łupem zło

dziei padł srebrny (wewnątrz pozłacany)
kielich mszalny, papiery pożyczki inwesty

cyjnej na sumę 800 zł (własność parafii) o-

raz w gotówce 110 zł. W racający z nabo

żeństwa ks. proboszcz spłoszył złodziei, któ

rzy zbiegli oknem. Poprzedniej nocy nie

znani sprawcy wymłócili proboszczowi
rzadKwińskiem u kilkadziesiąt centnarów

żyta ze stoga.

PAKOŚĆ. Staraniem miejscowych orga-

nizacyj, zrzeszonych w Akcji Katolickiej, u-

rządzono w dniu 23 ub. rń. w godzinach
wieczornych w salce poklasztornej uroczy
stość składania ż'yczeń z okazji imienin

naszego duszpasterza ks. prob. Edmunda

Klitszego. Deklamacje, tańce i inne urozmai

cenia, wykonane przeważnie przez tutejsze
KSM ż., wywołały szczere zadowolenie sole

nizanta, który gorąco podziękował za życze
nia. Salka byla przepełniona.

^ GRYPIE
PRZEZIĘBIENIU
KATARZE

21760

10 łablefek 90 gr.
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GNIEZNO, (fb) Synowie rolnika Józef

i Leon Jóżwiakowie z Świątnik Wielkich

pow. gnieźnieńskiego skonstruowali uni

wersalną kosiarkę, która umożliwia kosze

nie zboża we wszystkie cztery strony, przy

czym ncwowynaleziona kosiarka nie obcina

kłosów .

— W Myszkach pow. gnieźnieńskiego
wybuchł z nieustalonych dotąd przyczyn

pożar w domu komorniczym p. Edwarda

Kiedrowskiego. Straty oblicza się na około

2009 złotych.
— W Niechanowie pod Gnieznem pobło

gosławił ks. dziekan Szlachta związek mał

żeński pomiędzy p. Reginą Słowkówńą a p.
Kazimierzem Lechertem z Niechanowa.

GNIEZNO, (fb) Złote gody małżeńskie

obchodziłwdniu30 ub.m .p.WalentyKu
basik wraz ze swą małżonką Walentyną z

Ołtarzew'skich, zam. przy ul. 3 Maja. ^Na

intencję, sędziwych jubilatów odprawiona
została uroczysta nisza św. w kościele św.

Michała. Zacnym jubilatom ,,Ad multos

annos!”
— Z inicjatywy ks. biskupa Laubitza Od

było się w saliprymasowskiej zebranie kon

stytucyjne celem zorganizowania na terenie

naszego miasta Tow. Dobroczynności ,,Cari
tas”. Zebranie zagaił ks. dziekan Zabłocki,
witając ks. biskupa i licznie przybyłych go
ści. Na przewodniczącą zebrania powołano
jednogłośnie p. prez. Kasprowiczową, a do

pióra p. Fikowskiego. Referat omawiający
cele i zadania ,,Caritasu” wygłosił dyrektor
Archidiecezjalnego Instytutu ,,Caritas” ks.

Krajewski z Poznania. Po dłuższym prze
mówieniu J. E . ks. biskupa zapadła jedno
myślnie uchwała założenia na teronio mia

sta Gniezna Tow. Dobroczynności ,,Caritas”,
po czym nastąpił wybór zarządu, do któ

rego weszli pp.: prez. Kasprowiczowa, Re-

jewska, Fikowski, Br. Świniarski i Dyament.
Komisję rewizyjną tworzą pp.: rejent Miel

carek, dyr Krzysiak i asesor Stąchowski.
Biuro ,,Caritasu”, którego dyrektorem mia

nowany został przez władze duchowne ks.

Pawlak, mieści się w Kolegiatach.

WRZEŚNIA, (tr) W stodole p. Szymcza
ka, stojącej w polu obok ul. Słowackiego,
robotnik, który przyjechał wozem po sło

mę, znalazł ukryty łup złodziejski. Łup ten

składał się z zabitej kaczki, worka orze

chów, futra damskiego wartości 600 zł

i spódniczki damskiej. Doniesiono o tym
policji, która łup zabrała w celu odszu

kania prawowitego właściciela.

CHODZIEŻ, (jk) W święto Chrystusa Kró

la odbyła się uroczysta akademia, która z%-

gaił prezes Akcji Kat. p . aptekarz Maniew-

ski. Z kolei zespół orkiestry symfonicznej
pod batutą p. prof. Ląureckiego odegrał
dwa utwory. Następnie p. prof. U . P . dr

Silnicki wygłosił referat p. t. ,,Chrystus
Król”, w którym przedstawił on bardzo

trudną dzisiaj kwestię socjalnej przebudowy
świata na katolickich zasadach społecznych.
Dalszy program wypełniły deklamacje p.

Boruckiej, i p. Jagodzińskiego oraz występ
chóru kościelnego pod batutą p. Kaczmarka.

Na zakończenie przemówił ks. prob. dr Ku

bik.

WEJHEROWO, (p) Repertuar kin. Casino:

,,Ciotka Karola'. Apollo- ,,N iesamowity
dom”.

- Uległ wypadkowi samochodowemu dr

W. Szymborski z Gdyni, w miejscowości
Białarzeka, podczas jazdy z Wejherowa do

Gdyni. Dr Szymborskiemu wpadło coś w

oko, wskutek czego czując silny ból, przy

mrużył oko j nie mogąc w tym momencie

zahamować samochodu, wpadł na drzewo

przydrożne, rozbijając samochód. Szczęśli
wym zbiegiem okoliczności dr Szymborski

oraz towarzysząca mu p. Ulanbwska z To

runia doznali tylko lekkich obrażeń ciele

snych.
— Najechana motocyklem, prowadzonym

przez Józefa Malika z Gdyni, została w Ru-

mii na ulicy Starowiejskiej Leokadia Zie

lińska. Z . doźnała różnych obrażeń ciała.

ŚWIECIE. (t) Bezpośrednią kom unikację
autobusową utworzono od 1 bm., jak to

zresztą wynika z ogłoszeń umieszczonych w

,.Dzienniku Bydgoskim
”

(rozkład jajidy),
między Bydgoszczą a Grudziądzem przez

Świeęie.
.— Za ucieczkę z kolonii rolnej koronow-

śkiego domu karnego w Luszkówku pod
Pruszczem został skazany przez sąd na

2 miesiące więzienia - więzień karny Kar

powicz, pochodzący z Wileńszczyzny.
— Najblisżzy jarmark ogólny w Świeciu

odbędzie się w poniedziałek 8bm. Będzie to

doroczny jarmark jesienny. By nie dopu
ścić na targowisko haifdlarzy żydowskich,
wynajęły zrzeszone sfery kupiecko-gospo-
darcze naszego miasta na ten dzień wszel

kie stoiska i będą odnajmowały je handla

rzom chrześcijanom.
CHEŁMNO. (Im) Święto Chrystusa Króla

w Chełmnie poprzedzone zostało uroczy

stym nabożeństwem, które odprawiłks. dzie

kan Żynda w kościele famym. Zakończe

niem święta była akademia w auli szkoły
nr 1, na której program złożyły się: słowo

wstępne wygłoszone przez p. insp. Wyrębel-
skiego, występ chóru ,,Harmonia” pod dyr.
p. Wardzińskiego, deklamacje druhen K. S .

M. żeńskiej, referat ks. mgr. Jarżembow-

skiego i t. d.

STAROGARD, (jw) Na szosie tranzytowej
Chojnice—Tczew, na terenie wsi Zblewo na

jechany. został przez samochód osobowjt
7-letni Franciszek Retkowski, zam. w Zble

wie, który doznał w wypadku złamania^

lida i ciężkich obrażeń głowy. Po udziele-'

nju pierw-szej pomocy lekarskiej przez p.
dr. Lamka ze Zblewa, chłopczyka przewie
ziono do szpitala sióstr Elżbietanek w, Sta

rogardzie. Samochód prowadził p. ińż. Ta

deusz Sieczkowski, architekt z Komisariatu

Rządu w Gdyni. Jak wykazały dochodze

nia, winę w wypadku ponosi poszkodowany.

KARTUZY, (n) U rolnika M%rdpa Hpzka
w 'GówTdllńie (wybudowanie) :po\ystał po
żar. Zaalarmowana str'aż p'ożarpa sąsiedniej
wsi Sierakowice przybyła w krótkim czasie

na pomoc. Niestety nie zdołano uratować

domu mieszkalnego, który padł pastwą pło
mieni.. Stodoła i chlew, zagrożone z powodu
silnego witrii, pozostały nietknięte. Przy
czyna pożaru narazie nie ustalona. Wypa
da nadmienić, że jest to już drugi wypadek
pożaru w powiecie, powstały w krótkim cza

sie.
- - Paweł Bistron z Kartuz, wracając w

tow-arzystwie jednego z swych przyjaciół z

Gdyni motocyklem, uderzył w ciemności

koło Miszewa na nieoświetlony wóz cygań
ski tak silnie, że doznał połamania prawej
nogi. Towarzysz jego, siłą zderzenia wy

rzucony z tylnego siedzenia, został lżej po

turbowany. Rannych przewieziono do szpi
tala w Kartuzach. Po nałożeniu bandaża

towarzysz p. Bistrona powrócił do domu.

Właściciel motocyklu p. Bistron pozostał w

lecznicy, gdyż stan jego zdrowia jest groźny.
ąąoocinrenahczsłSHa—cc cmfw fw fwywy

Przedstawicielstwo nDziennlka Bydgo
skiego” (Toruńska 22, tel 1294) przyjmuje
przedpłatę za ,,Dziennik Bydgoski” na listo-

pad oraz zamówienia na ogłoszenia 1 drnki

po cenach najniższych. Binro czynne od go
dziny 8 do 13.

Pogotowie pożarnicze teł. 11 -lŁ

Dyżur nocny pełni apteka Fod Łabędziem
Rynek, tel. 1242.

Repertuar klat

Apollo: ,,Halka” nieśmiertelne arcydzie
ło Stanisława Moniuszki.

Gryf: ,,Pani minister tańczy”.
Orzeł: ,,Śmierć czyha w dżungli”.

.- TCL Biblioteka i Czytelnia (Legionów
28) otwarta od ogdz. 11—12 i 17—19 (w sobo

ty tylko do godz. 18).
Koncert Towarzystwa Muzycznego w tea

trze. Jak się dowiadujemy, w nadchodzącą
niedzielę, dnia 7 bm. Towarzystwo Muzycz
ne w Grudziądzu urządza w Teatrze Miej
skim w ielki koncert, którego czysty dochód

przeznaczony jest na zasilenio funduszów

P. B . K . Wśród wykonawców usłyszymy:
śpiew — p. Raczyńska, fortepian — p. Z .

Rogójska-Żukowska oraz skrzypce - p.

Wojciechowska.
Złoto gody. W tych dniach obchodzili

złoty jubileusz pożycia małżeńskiego To

masz i Augusta Ozimkowśćy, długoletni
mieszkańcy Grudziądz'a. Z tej okazjisędzi
wi jubilaci otrzymali wiele serdecznych- ży 

czeń, zaś specjalne życzenia od J. E . ks.

biskupą chełmińskiego dr. Okoniewskiego
wraz z błogosławieństwem. Czcigodnym ju
bilatom: Au. multo* annos.........

WĄBRZEŹNO. Kino Słońce: ,,Bogate bie

dactwo”. .

*

— Wskutek przepełnienia więzienia wą

brzeskiego, zarządzono przetransportowa
nie 10-ciu więźniów do innych domów kar

nych. I tak odtransportowano 9 do Świe
cia i jednego najmłodszego, ale zato najgor
szego, który był już 25 razy karany, a obec

nie będzie odsiadywał karę 13 lat więzie
nia - do więzienia w Koronowie.

PATRIA-TEMPIO
MAESTRO - OPERA

rodbionuki najwyższej jakości

Złodziej w baczę. W niewyjaśnionych
dotąd okolicznościach skradziono 'p. Felik

sie Kiełpińskicj w barze przy ul. Groblowej
zegarek oraz zloty pierścionek wartości 140

złotych.
Naszym licznym czytelnikom zw ra ca m y

uwagę na ogłoszenie p. R . Gumińskiego z

Grudziądza, który brał udział w konkursie

fryzjerskim w Paryżu, gdzie zdobył na 170

punktów możliwych — 125.Najniższa punk
tacja'wynosiła 80 punktów. Jak z tego wy

nika, p. Gumiński uzyskał w konkursie

średnie miejsce międzynarodowe, a pierw
sze z Polski. Pan Gumiński starać się bę
dzie w swoich salonach fryzjerskich dla

pań i panów zastosować to wszystko, czego

nauczyła go wystawa paryska. (22078
Tanio przedstawienie ,,W oźny i mini

ster” dla czytelników nDziennika Bydgo
skiego” w Grudziądza. W najbliższy ponie
działek 8 bm. świetny zespół Teatru Ziemi

Pomorskiej daje po raz drugi szlagier tea

trów paryskich i warszawskich — kapital
ną satyrę polityczną, tłumaczoną z francu

skiego p. t. ,,Woźny i minister”. Chcąc u-

dostępnić zobaozenie tej świetnej 4-aktowej
komedii-groteski wszystkim Szan. Czytelni
kom, przedstawicielstwo ,,Dziennika Byd
goskiego” w Grudziądzu uzyskało znaczno

zniżki. Na podstawie poniżej załączonego
kuponu każdy ma prawo do nabycia w

przedsprzedaży (skład cygar p. Wawrzynia
k% plac 23 Stycznia) dwóch biletów na

przedstawienie ,,Woźny i minister" po ce

nach najniższych od 0,35 zł do 1,40 zł łącz
ni'ezopłatąnaP.C.K.iFunduszPracy.

Kupon zniżkowy
,,Dziennika Bydgoskiego"

(Agentura w Grudziądzu!

upoważnia do nabycia dwóch btletów po
cenie znacznie zniżonej na przedstawienie

komedii,,W oźny i minister"

które od będzie się w poniedziałek, 8 listopada
o godz, 20-ej w teatrze miejskim w Grudziądzu.
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2 zagadnień cóhticzydu

Mleczarnie niemieckie łupią
z nas skórą.

Czas skończyć z wyzyskiem rolników-Fola
ków przez Niemców.

(w) Spółdzielczoś'ć polska na Pomorzu

przedstawia się smutnie. Polskich spół
dzielni rolniczych jest na Pomorzu bardzo

mało, tak, że rolniey-Polacy są w handlu

rolniczym zdani bądź na kupiećtwo pry
watne, bądź na spółdzielnie niemieckie, w

ręku których siedzą dziesiątki naszych rol

ników. Niemieckie mleczarnie spółdzielcze
i różne ,,Reiffeiseny” łupią z nas skórę.
Siła spółdzielni niemieckich w stosunku do

polskich wyraża się cyfrą 78 procent. Jesz

cze gorzej wygląda sprawa przedsiębiorstw
mleczarskich. W edług danych statystycz
nych, ogłoszonych, prze-z Instytut Bałtycki
(,,Żywioł obcy w życiu gospodarczym Po

m o r z a ”) na ogólną liczbę 76 spółdzielni mle
czarskich na Pomorzu - 63,6 procent jest
w ręku niemieckim. W tych niemieckich

spółdzielniach mleczarskich na ogólną licz

bę 2,496 członków przypada 653, a więc 26

procent Polaków.

Oczywiście, że Polacy nie mają na te

mleczarnie, z którymi są związani i często
kroć uzależnieni gospodarczo, żadnego
wpływu. Jeśli przyjrzymy się, jak przed
stawia się sprawa dostawy,mleka do spół
dzielili niemieckich, to okaże się, że na o-

gólną liczbę 3.244 dpstawców, odsetek do

stawców narodowości niemieckiej wśród

dostawców do niemieckich spółdzielni w'y
nosi zaledwie 31 procent. A więc, do
stawcami mleka do niemieckich spółdzielni
m leczarskich są głównie rolnicy-Polacy.

Mimo to spółdzielnie są niemieckie, na

leżą do niemieckiego zw iązku rewizyjnego,
kierownikami są Niemcy, członkami zarzą
dów również Niemcy, w ogóle zatrudnia się
w n ich wyłącznie Niemców. Polski mle

czarz, polski robotnik nie ma do nich do.

stępu. Z a to Niemcy ciągną z Folaków-
dostawców mleka olbrzymie zyski, d yktu 

jąc po prostu ceny. Podania Polaków o

przyjęcie na członków spółdzielni (o udział

w zyskach) załatwiane zaś są odmownie.

Widzimy więc, że uzależnienie gospodar
cze nas Polaków ód żywiołu niemieckiego
jest w wąskim pasie pomorskim niezwykle
groźne i musi się wreszcie skończyć! Dosyć
długo cbci tuczyli się naszą krzywdą!

A skończyć z tym możemy jedynie my
sami, własną pracą i energią, przez zbudo

wanie silnych i trwałych :polskich placó
wek spółdzielczych. Polskie mleko do poi*
skiej mleczarni! Zorganizowane wysiłki
dostawców mleka— Polaków winny w jak
najkrótszym czasie wytrącić Niemcom z

ręki ten najpoważniejszy dział wytwórczo
ści rolniczej na Pomorzu, jakim jest mleko

i jego przetwory. Oto problem, stojący
przed rolnikami pomorskimi na najbliższą
przyszłość.

Rolnik odpowiada
za wypadki przy pracy.

Okres młócki, jaki obecnie nastał w rol

nictwie, powoduje każdeg'o roku zwiększenie
się liczby nieszczęśliwych wypadków, wy

wołanych nieostrożnym obchodzeniem się z

maszynami rolniczymi. Wobec tego przy

pominamy rolnikom rozporządzenie z dnia

9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higienie
pracy w gospodarstwach rolnych, według

którego wszelkie maszyny i urządzenia
'techniczne (maneże, młócarnie, sieczkarnie

itd.) winny być utrzymywane w sianie, za

pew niającym pracownikom bezpieczeństwo,
winny posiadać osłony i zabezpieczenia. W

razie bowiem stwierdzenia, iż wypadek
przy pracy rolniczej nastąpił wskutek o-

pieszałości rolnika lub zaniedbania w od

powiednim zabezpieczeniu maszyny czy

narzędzia rolniczego, to wówczas rolnik nie

tylko- ponosi koszty leczenia, ale może być
pociągnięty, nawet do odpowiedzialności
karnej.

Nie wolno również zatrudniać przy ma

szynach rolniczych dzieci. W ypadki, w y
nikłe wskutek posługiwania się małoletni

mi przy maszynach, spowodują ukaranie

tak rodziców jak i pracodawców.

Na Pomorzu

grasuje zaraza ziemniaczana.

Pomyślny przebieg pogody wpłynął do

datnio na rozwój ozimin oraz umożliwi!

dokonanie sprzętu okopowych, a zwłaszcza

ziemniaków. Sprzęt buraków cukrowych
nie został jeszcze ukończony. Stan ozimin

przedstawia się dobrze, zbiór ziemniaków

jest przeważnie większy, aniżeli normalny,
jak również innych okopowych.

Pod względem zdro-wotności roślin zano

towano w bardzo wielu Wypadkach maso

w'o gnicie ziemniaków, spowodowane zara

zą ziemniaczaną. Na życie pojawiła się
rdza brunatna w nieszkodliwym nasileniu.

Poważniejsze straty zauważono w pow'iecie
sępoleńskim na oziminach, wyrządzone
przez muchy, zbożowe,

CHEŁMNO walczy o utrzymanie
pełnego gimnazjum żeńskiego.

Do powstania państwow'ego gimnazjum
żeńskiego w Chełmnie jako pierwszego gim 

nazjum żeńskiego na Pomorzu przyczynił-
się w znacznej mierze pierwszy polski dy
rektor gimnazjum męskiego p. dr Rynie-
wicz, obecny kurator okręgu szkolnego po

morskiego. Doceniając ważność gimnazjum
żeńskiego w Chełmnie, powołały władze

szkolne ńa stanowisko dyrektora dr. Redi-

gera (rodowitego cheimianina), który po
staw'ił gimnazjum żeńskie na w'yjątkow'o
w'ysokim poziomie. Słusznie też miasto

Chełmno było dumne z tak pięknie rozwi

jającego się zakładu. Po długich latach

owocnej pracy w Chełmnie dr Rediger zo

stał powołany na równorzędne stanowisko

do Torunia. W r. 1937 władze szkolne,
przeprowadzając reformę średnich zakładów

naukowych'w -obec zmniejszającej się frek-

zachodzi obawa uzasadniona obrazy moral

ności. Ten punkt widzenia widocznie też

był decydującym motywem zniesienia koe

dukacji w szkołach powszechnych w Cheł

mnie, bowiem władze szkolne zniosły koe

dukację z nowym rokiem szkolnym 1937.

Powstaje zatem pytanie, dlaczego stwo

rzono koedukację w gimnazjum męskim?
Trudno odpowiedź znaleźć na takie pyta
nie, gdyż wydaje się nam, że co jest dla

jednego typu szkoły (powszechnej) złe -

nie nioże być dobre dla drugiego typu —

gimnazjum.
Rozpatrując problem koedukacji należy

także uwzględnić stronę finansową z uwa

gi na interes skarbu państwa. I tutaj trze

ba przyznać, że spełniając życzenia rodzi

ców '(przywrócenie I klasy w gimnazjum
żeńskim), stworzy się zupełną samowystar-
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wencji w gimnazjum męskim, wszczęły czę

ściową likwidację -gimnazjum żeńskiego.
Utworzone zostało bowiem liceum koeduka

cyjne przy gimnazjum męskim. Dalej, tuż

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,,
przychodzi nakaz, że pierwsza klasa przy

gimnazjum żeńskim przejdzie w całości do

gimnazjum męskiego, a tym samym tworzy
się koedukacja. Taka decyzja spadła jak
grom z jasnego nieba, bowiem zgłosiło się
do I klasy 'gimnazjum żeńskiego 60 uczen

nic. Ponieważ do I klasy gimnazjum mę

skiego zgłosiło się przeszło 40 uczni, trzeba

było .dwie klasy równolegle : stworzyć, a

spełniając nakaz koedukacji (dziewczęta i

chłopcy chodzą razem do jednej klasy), na 

leżało odpowiednio podzielić chłopcó\V i

dziewczęta, aby wymogom lub nakazowi za

dośćuczynić. W tym stanie rzeczy stało się
jasne, że zależy komuś na zupełnej likwi

dacji gimnazjum żeńskiego. Rodziców po

syłających córki do.gimnazjum o zdanie na

wet nie zapytano. Był nakaz i koniec.

Tymczasem rodzice, uznali, że koeduka

cji sobie nie życzą i po uprzednich publicz
nych naradach na Walnym rocznym zebra

niu kola rodzicielskiego gimnazjum żeń

skiego uchwalono wysłać memoriał do mi
nisterstwa WR i OP przez kuratorium z

prośbą o przywrócenie I klasy przy'gimna
zjum żeńskim i zniesienie koedukacji. U -

chwalono też wysłać delegację do wojewo
dy pomorskiego i kuratora, którzy wysłu
chawszy życzeń rodziców, przyznali słusz

ność argumentom i przyrzekli swoje cenne

poparcie. Starania rodziców poparły także

władze miejscowe w sposób stanowczy. Me

m oriał rodziców do ministerstwa podpisało
890 osób. Wobec takiego wyraźnego sta

nowiska miejscowych czynników sądzimy,
że władze szkolne z ministerstwem na czele

nie postąpią wbrew woli rodziców i władz

miejscowych i przywrócą z nowym półro
czem 1937 w gimnazjum żeńskim I klasę.
Zwracamy również uwagę, że istnieje w

Chełmnie internat dla dziewcząt, który
prowadzą ss. misjonarki. Zakład ten jest
przygotowany na 80 uczennic - obecnie

wobec wprowadzenia koedukacji, dużo ro

dziców* nie oddało swych córek do interna

tu, lecz wysłało je do innych miejscowości,
a przez to podcięło się dalszą.. egzystencję
internatu, czego ze względów gospodar
czych nie należało uczynić. Główne powo

dy protestu rodziców i władz przeciwko
koedukacji można ująć w ten sposób, że

ezalność zakładu. Zatem i ten moment jest
bardzo ważny.

Notorycznie' znany jest fakt, że młodzie

ży, chcącej się uczyć, przybywa z każdym
rckiem w zakładach średnich. Zwłaszcza

większe miasta posiadają nadmiar zgłoszeń
dzieci, ale z powodu przepełnienia klas

Znaczna część w ogóle nie może być, przy

jęta. Ten nadmiar możnaby dogodnie ulo

kować z wielkim pożytkiem w Chełmnie,
które jest znane ogółowi ze Swej długolet
niej tradycji, naukowej, posiada wprost wy
marzone warunki zdrowotne, a w dodatku

jest tanim miastem, gdyż na przykład w

internacie żeńskim ss. misjonarek już za

35 zł miesięczną opłatą znajdą dziewczęta
pomieszczenie, a.n -awet prywatnie można

dzieci za niedużo większą opłatą ulokować.

W przyszłości niedalekiej posiadać będzie
- Chełmno most przez Wisłę, . który jeszcze
więcej przyczyni się do udogodnienia ko

munikacji, a wtedy należy się. - liczyć z.ma 

sowy'm napływem dzieci do szkół średnich

w Chełmnie. Całe społeczeństwo chełmiń

skie zadaje sobie pytanie, czy raz zlikwi

dowane gimnazjum żćńskie będzie w przy
szłości mogło powstać na nowo? Wydaje
nam się, że nie. Dlatego bijemy na alarm

w ostatniej niemal chwili i prosimy miaro

dajne czynniki o rozstrzygnięcie tak waż

nej sprawy zgodnie z życzeniem rodziców

i miejscowych władz w przekonaniu, że

nasz głos na łamach prasy znajdzie życzli
we i bezstronne wysłuchanie.

Ł, Cham.

CHWARZENKO, pow. kościerski. W nocy

jacyś osobnicy zanieczyścili studnię naftą
i innymi płynami rolnikowi Hermanowi

Scbaffernsowi z Chwarzenka do tego stop
nia, że woda jest już nie do użytku. Zacho

dzi tu prawdopodobnie wypadek zemsty. Za

wykrycie sprawcy p. S. wyznaczy! 100 zł

nag'rody.
NOWY BUKOWIEC, pow. kościerski. Go

spodarz p. Fenske z Nowego Bukowca

wszedł na dach szopy, aby dokonać drob

nych napraw. Słaby dach nie wytrzym ał

ciężaru i załamał się. F . runął do wnętrza
szopy, odnosząc ciężkie obrażenia. Stan Je

go nie jest jednak groźny'.
TRZEBUŃ, pow. kościerski. W Trzebu-

niu odbyło się w obecności władz i ludno

ści poświęcenie nowo zbudowanej s-zkoły.
Aktu poświęcenia dokonał ks. dziek. P o dła -

Każdą chorobę wyleczysz
Jeżeli regularnie zażywać będziesz 12210S

ZIOŁA Dra BREYERA
które stosuje się w następujących chorobach:

cena

Nr 1 — w kaszlu, astmie, rozedmie płuc *
. 3,50

Nr 2 — w reumatyzmie, artretyzmie. złej prze
mianie materii, nieczystości cery, cho
robach skórnych , , ...... 3,50

N r 3 - w chorobach żołądkowo-kiszkowych,
wątrobowych, żółtaczce ..... 3 ,

-

Nr 4 — w chorobach nerwowych, bólu głowy,
bezsenności, ogólnym wyczerpaniu . 4 ,

~

Nr 6 - w niedokrwistości i ogólnym osłabieniu 5,30
Nr 7 - w chorobach nerkowych i pęche

rzowych . ........ .. .. ........ .. .. ... 4, —

Nr 9 — przeczyszczające w chronicznym za

twardzeniu i hemoroidach .... 1,50

Do nabycia w oryginalnym opakowaniu w aptekach, skla
dach aptecznych i drogeriach lub w wytwórni

Podgórze skr. Nr 48,,P0LHERBA" KRAKÓW
Zainteresowani otrzymują na Zadanie
darmo z wytwórni broszurę.

szewski z Dziemian, który podkreślił w

przemówieniu swoim, jak wielkie znaczenie

dla polskości ma nową szkoła w Trzebuniu

oraz wypływające z tego dobrodziejstwo dla

ludu kaszubskieg'o.

CHOJNICE, (s) Niej. Marta Gierszewska,
córka cm. urz. kolej., mająca lat 22, po

,,familijnej” sprzeczce z matką wyszła
przed 2 dniami z domu i dotąd jeszcze nie

wróciła. Zaniepokojona rodzina wezwał'a

pomocy policji, która czyni poszukiwania
za zaginioną.

- We wtorek odbyło się zebranie wete

ranów powstań narodowych. Po referacie

p. Ryngwelskiego o' ustawie granicznej,
długiej dyskusji i po odczytaniu okólników

władz okręgowych, zabrął głos przewodni
czący p. Zaparucha. W krótkich słowach

zobrazował działalność śp'r gen. Dowbór-

Muśńickiego i wezwał zebranych do ucz

czenia jego pamięci chwilą milczenia.

NOWE n/W. (t) W sprawie pierwszych
nowskich targów meblowych odbyła się w

tych dniach konferencja cechu stolarskiego
i komitetu organizacyjnego przy udziale

prezesa Izby Rzemieślniczej p. Jakubow

skiego, dyrektora Izby p. Biszofa oraz rad

cy Urzędu Wojewódzkiego p. Preissnera
— W dniu oszczędności urządzono tu

barwny korowód propagandowy dzieci.
— Park miejski zakłada się obecnie, na

terenie przy Aiei Marsz. Piłsudskiego.

DRUSZCZ. ('w) Plenarne zebraTrre ehóru

kościelnego ,,św. Cecylia” zagaił prezes p.

Trępała. witając ks. proboszcza Scbwanitza

oraz licznie zebranych członków i sympa

tyków koła Po. odczytaniu przez p. Szat

kowską protokółu z ostatniego zebrania, o-

rnówiono szereg spraw organizacyjnych,
przy czym ubolewano,- że w niejednym wy

padku rodzice zabraniają swym dzieciom

należenia do chóru. Jest to rzeczą napraw

dę nie'zrozumiałą, gdyż rodzice powinni nie

tylko zezwalać młodzieży na uczęszczanie
na lekcje śpiewu, lecz zachęcać ją do pie
lęgnowania pieśni kościelnej jak i świec-

kioj.

TUCHOLA, (fm) Przed komisją egzami
nacyjną Korporacji Zakl. Graf.' i Wyd. w

Grudziądzu złożył egzamin na pomocnika
drukarskiego p. Wiktor Piotrowski z Tu

choli.
- Pod przewodnictwem starszego cechu

p. Tomasza Prochowskiego odbyło Się ze

branie cechu krawiecko-kuśnierskiego. W,
toku obrad załatwiono różno sprawy orga

nizacyjne. Do komisji rewizyjnej wybrano
pp.: Fi'. Kowalskiego i Jana Belmkego, na

zast. ławnika p. Wierzyńskiego.
.

— W święto Chrystusa Króla miasto

przybrało się w sztandary narodowe i na

le'pki. Uroczyste 'nabożeństwo w kościele

parafialnym odprawił ks. Wik. Rynkowski.
Piękne kazanie wygłosił ks. wik. St. No

wak. O godz. 17 w sali Browaru.odbyłasię
uroczysta akademia, którą zagaił prezes

paraf. A . K . p. burm. Saganowski. Na pro

gram akademii złożyły się śpiewy chóru

kościelnego pod batutą p. dyryg. Bukow

skiego, deklamacje ucz. Fabisiakówny i

druhny Łapkówny z KSM ż. oraz piękny
referat, który wygłosił p. prof. Piskorski

z Bydgoszczy.

W pięknej wsi osadniczej Gołuszyoo pod
Pruszczem postawiono,' w parku powiato
wego zakładu opieki społecznej, okazałą
figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczę
cia, którą w obecności ks. dziekana Deji
i s.tarosty świeckiego p. Cwinarowicza po

święcił ks. prob. Schwanitz z Pruszcza*
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KALENDARZYK.

Dziś: Leonarda pust.
Jutro: Florencjusza.
Wschód słońca o godzinie 7.05.

Zachód słońca o godzinie 16.22.

Stan pogody.
Rozpogodzenie podczas dnia.

Pogoda w Polsce kształtuje się w dal

szym ciągu pod wpływem rozległego ob

szaru wysokiego ciśnienia,'którego ośrodek

zalega środkową Europę i powoli przesu
wa się w kierunku Morza Czarnego w

związku z tym wczoraj w godzinach popo

łudniowych w całym kraju utrzymywała
się pogoda pochmurna z niewielkimi prze

jaśnieniami. Temperatura o godz. 14 wyno
siła od 6 st. w dzielnicach wschodnich do

12 st. na południowym zachodzie.

Dziś rano w Bydgoszczy pochmurno.
Przewidywany przebieg pogody: w dal

szym ciągu pogoda chmurna i miej'scami
m glista z rozpogodzeniami w ciągu dnia.

Temperatura około 10 st. Wiatry południo
wo-wschodnie.

'c-
^

--- K Stan
^ dzisiejszy

+T Stan

wczorajszy

DYŻURY NOCNE APTEK
od 2—7 listopada:

1) Apteka Piastowska, Śniadeckich 49,
telefon 3682

2) Apteka pod Ziotym Orłem, Rynek
Marsz. Piłsudskiego 1, telefon 3098.

DYŻUR W KOLEJOWEJ PRZYCHODNI
LEKARSKIEJ pełni w niedzielę, dnia 7 li

stopada dr Krajewska-Bareiszewska, ulica

Świętojańska 1, tel. 1536.

Telefon Pogotowia Ratunkowego 26-15.
- ms.

mm

Muzeum Miejskie otwarte codziennie

od godz. 9 do 16. W niedzielę i święta
od 11 do 14. Obecnie wystawa obrazów

i szkiców Jana Matejki.

— Ogólnopolska Wystawa Radiowa w

Bydgoszczy otwarta jest codziennie od go
dziny 9 rano do 9 wieczorem. Wstęp w dni

powszednie 50 groszy.

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

Dziś, w sobotę dane będą dwa przedsta
wienia: o godz. 16 -ej po cenach minimal

nych dla młodzieży szkolnej ukaże się ar

cydzieło ,,NIE-BOSKA KOMEDIA" Z. Kra

sińskiego, wieczorem perła m uzyki operet
kow'ej. piękna ,,LIZISTRATA" Linke'go z

udziałem PP-: Carnero, Grywiczównej, Her-

manówej, Morozowiczowej, Wariskiej, Do-

mosławskiego, Rewkowskiego, Tatrzańskie

go, Winczewskiego, Wawrzkowicza oraz

Sobol(ównej i Wojnara na czele zespołu
tanecznego.

W niedzielę wieczorem powtórzenie
mLIZISTRATY", po południu zaś po ce

nach zniżonych kapitalna polska komedia

M. Bałuckiego ,,KREWNIAKI", w której
humor rozsiew'ają czołowi artyści naszego

zespołu.
W pełnych próbach rapsod bohaterski

T. Konczyńskiego ,,EM ILIA PLATER",
która ujrzy po raz pierwszy światło kinkie

tów w dniu U listopada.
O ----------

Kaw iarnia Szmeltera przy ul. Gdańskiej
30 jest najładniejsza. Ma najlepszą kawę
i wyborne cihstka - już teraz codziennie
świeże pączki. (19860
- - Tanie, czyste pokoje, smaczne śniada

nia, obiady i kolacje w hotelu ,,Lengning”
ni. Długa. (21617

Informacje ,,Orbisu".
Pociąg popularny do Częstochowy n a 7 i 8

bm. Cena 13 zł.

Inform acje ,,Orbis”, Dw'orcowa 2, tel. 3667
- mm.*w

— Sekcja Uczni Kupieckich przy Związ
ku Zawodowym Pracowników Kupieckich
w Poznaniu, oddział w Bydgoszczy, urządza
w niedzielę 7 bm. w sali Pod Lwem rewię
teatralną. Początek o godz. 5 po południu.
Po rewii zabawa taneczna.. Orkiestra ,,.lazz
HomeWic”. Wstęp na zabawitylko za oka

zaniem zaproszenia, (21992

Potrzeby Kulturalne Bydgoszczy.
Co (Bydgoszcz robi i co zrobić musi dla kultury narodowej?

(lik.) Zainteresowanie sprawami kultu

ralnymi wzrasta w Bydgoszczy w sposób
naprawdę imponujący. Bydgoszcz sposobi
się do wejścia w skład Wielkiego Pomorza

z pełnym poczuciem obowiązków, jakie na

niej ciążą. Obowiązków również kultural

nych.
Dru gi wieczór dyskusyjny Rady Arty-

styczno-Kulturalnej zgromadził w gościn
nej sali Stowarzyszenia Techników prze
szło sto osob, wśród których byli pp. staro

stowie Suscy, p. wiceprezydent dr Nawrow-

ski i p. radca Mencel. Poza tym byli wszy-

sęy, którym leży na sercu rozwój kultural

ny Bydgoszczy i jak najszybsza realizacja
jej potrzeb w tym względzie.

Bo właśnie 'potrzebom kulturalnym
Bydgoszczy poświęcona była dyskusja,
która swoją żywością i wszechstronnością

Dla czego zagrani
czne, kiedy
polskie proszki
do pieczywa,
budynie i

galaretki

są lepsze! (22115

przekroczyła najśmielsze, nadzieje i dostar

czyła dużo wartościowego materiału. Prze

wodniczył wiceprezes Rady Art.- Kułt..p.
m jr dypl. Połudńiowski, który -w swoim

słowie wstępnym określił cele i zadania

Rady oraz określił, czego po obecnej dysku
sji spodziewają się jej Organizatorzy. Cho

dzi przede wszystkim o to, aby Radzie

Art. - Kult. w jej pracy nad ożywieniem ży
cia kulturalnego poddać jak najwięcej no

wych myśli i projektów, a także sposobów
jej realizacji.

Referowali kolejno: potrzeby literackie

i ogólne obowiązki kulturalne Bydgoszczy
— red. H. Kuminek, potrzeby muzyczne —

mgr A. Rcsler, potrzeby plastyki — arty-
sta-grafik St. Brzęczkowski. Referenci wy

sunęli cały szereg konkretnych żądań i

projektów, które uległy rozwinięciu w

dyskusji.

W dyskusji wzięła udział rekordowa

ilość osób, bo aż 19. Bogactw'o-tematu, ob

fita ilość potrzeb, jakie ma Bydgoszcz i

Pomorze we wszystkich działach akcji kul

turalnej, rozmaitość zainteresowań uczest

ników dyskusji — powodowały, że dysku
sja trochę się rozbiegała, że rzucano pro

jekty na różnych płaszczyznach. Byli opty
miści i pesymiści, byli maksymaliści i mi

nim aliści, ale wszystkich jednakowo ce

chowało zrozumienie, że

zagadnienia kulturalno-artystyczne
m ają pierwszorzędne znaczenie
w życiu miasta i społeczeństwa.

Jest niemożliwością streszczać wszyst
kie glosy w dyskusji. Zaznaczmy tylko
najciekawsze opinie p. mec Domkego o ko

nieczności wytworzenia środowiska, w

którymby były umożliwione , bezpośrednie
kontakty ludzi interesujących się sztuką;
ogniste przemów'ienie p. Ryszarda Kier-

czyńskiego, artysty Teatru M iejskiego, u-

wagi p. starosty Suskiego, który wskazał

ną ważną misję kulturalną Bydgoszczy w

okolicznych powiatach oraz na koniecz

ność: popularyzacji naukowej i podnosze
nia kultury zawodowej; głosy pp. reż. Ko

reckiego, prof. Turwida, dyr. Polakowskie

go i dające powód do w'iary w młodzież

przemówienie p. T. Nowakowskiego.
Z referatów i z dyskusji 1wysunęły się

jako
'""'

najpilniejsze potrzeby kulturalne
Bydgoszczy

ńastępujące sprawy:

Organizacja życia kulturalnego i jego
ekspansji na otaczające regiony'.

Stworzenie atmosfery sprzyjającej pra

cy kulturalnej i twórczości artystycznej, a

w ięc klubu artystycznego dla swobodnej
wymiany myśli.

Nagroda literacko-artystyczna m. Byd
goszczy.

Czasopismo regionalne o am bicja ch o-

gćlnopolskich.
Własna rozgłośnia radiowa.

Sala koncertowa i odpowiednie pomie

szczenie i opieka nad Miejskim Konserwa

torium Muzycznym.

Orkiestra symfoniczna.
Organizacja publiczności koncertowej:

(abonamenty koncertowe).

Zwiedzaj sie
OGÓLNOPOLSKĄ
WYSTAWĘ RADIOWĄ
W BYDGOSZCZY

ul. Toruńska 30, telefon 17-23.

Otwarta codziennie od g. 9 do 21
dodnia14.XI.1937r.

WstąpSOgrod osoby. W niedzielę 1 zl.

Działy: 1. S . A. Polskie Radio. 5. Naukowo-Pedago
giczny. 3 Radiowy. 4 .Elektrotechniczny. 5. Ogólny.
UWAGA: Wstęp do Studia P.R. na codzienno
audycje zl 0,40. - Korzystajcie z lokalnych
kart uczestnictw a - znaczna ulgi.

Kultura żywego słowa: wieczory poetyc
kie i recytatorskie.

Częste wystąwy plastyczne, a ktu a ln e i

retrospektywne.
Wychowywanie publiczności dla spraw

kultury (młodzież).
Kontakt z masami i praca dla mas.

Stypendia dla artystów i młodych ta

lentów.

Postulatów wysuwano więcej. Dużo z

nich - na szczęście — już) się realizuje. ,

Takim szczęśliwym zamknięciem dyskusji
było przemówienie p. radcy Menela, który
w imieniu --zarządu 'miejskiego przyrzekł
życzliwe poparcie wysuniętych projektó'w,
a na początek zapowiedział realizacjg na

grody iiteracko-artystycznej i ry ch łą p o 

moc dla Miejskiego Konserwatorium Mu

zycznego i orkiestry symfonicznej.

Program ,,Dnia dobroci dla zwierząt".
W niedzielę, 7 bm. odbędzie się w Byd

goszczy ,,Dzień dobroci dla zwierząt" pod
wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, a pod
łaskawym protektoratem p. prezydenta
miasta Barciszewskiego.

Młodzież szkolna powinna wziąć jak
najliczniej udział w tej uroczystości. Pro

szona jest o przyprowadzenie swoich

zwierząt ulubionych po błogosławieństwo,
aby się dobrze chowały.

Za dobre obchodzenie się ze zwierzęta
mi, przyznawane będą nagrody i dyplomi-
ki przez zarząd Towarzystwa Opieki nad

zwierzętami.
Kto nie ma własnego zwierzęcia, niech

przyniesie karmnik dla ptaków, który po

pochodzie umieści się w parku luK ogro
dzie.

Niechaj też nie zapomni zabrać z sobą
swoich ślicznych transparentów z hastami

humanitarnymi.
Program ,,Dnia dobroci" jest następu

jący:
1. Zbiórka o godzinie 11,30 na Starym

Rynku.
2. Błogosławieństwo zebranych zwie

rząt przez księdza kanonika Schulza.
3. Przyznanie nagród przez komisję.,
4. Uiormow anie pochodu z orkiestrą.
5. Wymarsz pochodu o godz. 13 ulicami:

Mostową, Gdańską w Aleje Mickiewicza.

6. Rozwiązanie pochodu przy Państwo

wym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego.
7. Rozmieszczenie karmników dla pta

ków w parkach miejskich przez młodzież

szkolną.

— Dyrekcja Angielskich Kursów w G im 

nazjum Kopernika zawiadamia, że przyj
muje zapisy na nowy początkujący kurs

angielski, Przyjm uje się również jeszcze
zapisy na kurs średni i wyższy literatury,
korespondencji hąndl. i stenografii. (214.29

Hotel,,SAV0Y wŁodzi
Poleca się wszystkim Bydgoszczanom, orzybywalącym
do Łodzi, pierwszorzędny ho'tel ,,SavoyM. Komfort

hieżąca woda ciepła i zimna, te efony, centiałne O'

grzewanie, gara* ftjo. (6158) Niskie ceny.

JlcwKae* a**Bl*5tw*wsl*i
wsnófwłaściciel Hotelu , Pod Orłem'* w Bydgoszczy

Szkoła Rolnicza

Wlkp. Izby Rolniczej w Bydgoszczy.
Dyrekcja Szkoły Rolniczej W. I. R . w

Bydgoszczy (ul. Nowodworska 11) donosi,
że w dniu 5 listopada br. o godz. 8 rano

rozpoczęła się nauka na kursach niższym
i wyższym.

Dziś, tym więcej w kryzysie gospodar
czym, postępowemu rolnikowi-włościanino-

wi nie wystarcza tylko praktyka rolnicza,
bowiem konieczność życiowa wymaga od

niego uzupełnienia wiadomości z zakresu

uprawy roli i roślin, hodowli i żywienia
inwentarza, nawożenia, uprawy łąk i past
wisk, organizacji i rachunkowości gospo
'darstwa oraz umiejętność czytania i pisa
nia w języku ojczystym i rachunkach.

Czesne za jedno półrocze wynosi obecnie

tylko 25 zł Przy zapisie należ-y uiścić na

poczet czesnego 10 zł, przedłożyć metrykę
urodzenia, ostatnio świadectwo szkolne,
świadectwo moralności od księdza lub soł

tysa.
, Uczniowie korzystają ze zniżek kolejo

wych.
Zgłoszenia przyjm uje i udziela bliższych

inform acji codziennie, prócz niedzieliświąt,
od godz. 8 -15 dyrektor. (18407

Zabawa żołnierska

pułku ,,dzieci bydgoskich" .

W hali gimnastycznej (wejście z ul. So

wińskiego) odbędzie się 13 bm. o godz. 19

zabawa żołnierska pułku *dzieci bydgo
skich". Do tańca przygrywać będzie orkie

stra pałkowa. Tani bufet na miejscu. Spo
łeczeństwo uprasza się o poparcie tej im 

prezy żołnierskiej.

Rzemiosło bydgoskie przoduj'e.
Wśród darów, jakie rzemiosło bydgo

skie złożyło wodzowi naczelnemu marszał

kowi Śmigłemu-Ry .dżowi w czasie jego po

bytu w Bydgoszczy w pamiętnych dniach

14 i 15 września br. znalazł się również

piękny pas skórzany, ofiarowany przez p.

Zofię Najdrowską, w łaścicielkę zakładu

siodlarskiego przy ul. Dworcowej. W zwią
zku z tym p. Najdrowska otrzymała z

diutantury Generalnego Inspektora Sit

Zbrojnych podziękowanie ze stwierdzeniem

wysokiego poziomu rzemiosła.

~

. Roczny kurs maślarsko-serowarski

rozpoczyna się. w Szkole Mleczarskiej we

Wrześni dnia 15 stycznia 1938 r.. Zgłosze
nia do szkoły'przyjmuje się do 1 grudnia.
Kandydaci winni posiadać najmniej dwu

letnią praktykę mleczarską w Polsce. Szko

lą odpowiada jedynie na listy, w których
przesiano znaczki pocztowe na opłatę od

powiedzi.
— Tańczymy na zabawie Tow. Kat. Cze

ladzi Rzemieślniczej. D ziś w sobotę wieczo

rem spotkamy się wszyscy w salach p. Wi-

cherla ,.Sthra Bydgoszcz”. Kto., w tym roku

jeszcze się nie bawił, ma dziś świetną oka

zję. Do'tańca pr'zygrywać będzie dobry ze

spól akordeonów Whitte Jazz Boys. Począ
tek o godz. 20 więc zobaczymy się wszyscy

Ceny umiarkowane. (22140

Uwaga, już dziś wieczorem!
Nie należy zapominać, że,dziś wieczorem

mamy wszyscy czas zajęty i to aż dorana-

w niedzielę. - Cała Bydgoszcz, wybiera, się
bowiem dzisiaj na zabawę taneczną, urzą
dzaną przez Placówkę Bydgoską Zw. Hal

lerczyków w obu pięknie przybranych sa

lach Resursy Kupieckiej. Dziś wieczorem

sale Resursy zabrzmią muzyką, zawrzą

gwarem i śmiechem. Kogo tam nie będzie
— ten straci. Kto jeszcze nie ma zaprosze
nia - niech spieszy do Resursy i odbierze

zaproszenie przy bufecie. Najwyższy czas!

Zabawa Halerczyków nie często się zdarza

i trzeba korzystać z okazji.

— Dyrekcja Kursów Rządowych Fran
cuskich w gimnazjum Kopernika zawiada

mia, że przyjmuje się jeszcze zapisy na

kursy następujące: pomocnicze dla młodzie

ży szkolnej i na kursy dla dorosłych, po

czątkujący, elementarny, średni i wyższy li

teratury i korespondencji handlowej. (215%8
— Wielki dancing jesienny urządza klub

wioślarski ,,Gryf” w sobotę, dnia 6 bm.

w salirestauracji Pod Lwem przy ul. Marsz.

Focha, na który swych sympatyków uprzej
mie zaprasza. Początek ogodz. 20. (21968

— Sekcja literacka Rady Artystyczno-
Knltnralnej odbędzie swe zebranie dzisiaj,
w sobotę, 6 bm. o godz. 18, w sali Stowa

rzys'zenia Techników (Plac W olności lla).
— Komitet Niesienia Pomocy Biednym

przy parafii św. Wincentego a Paulo na Bie-
lawkach urządza we wtorek, dnia9listopa
da rb. w Resursie Kupieckiej herbatkę to

warzyską, połączoną z brydżem. Początek o

godzinie 17-ej. Bufet we' Własnym zakresie,
bogato zaopatrzony. Specjalność kiełbasa z

kapustą. Ze względu na to, że dochód prze

znaczony jest na tak szlachetny cel, jak nie

sienie pomocy biednym, należy się spodzie-'
wać, że społeczeństwo bydgoskie jak zwykle
pcprze tę imprezę. (22053

3oNAGRÓD
'w postaci aparatu fotograficznego, 50 zł gotówki
kasety kosmetycznej itp. ogólnej wartości 500 zł
w konkursie Nowej Drogerii

Kupein IsonflhśuiB'SBB

Nowej Drogerii

Imię i nazwisko-

Adres .

Rozwiązan'e .

Kupon ten prosimy wypełnić po obliczeniu mydeł
Palmolive, wyłożonych w oknie wys'awowym przy ul.
Gdań siu ej 61, narożnik Cieszkowskiego dtłqczyć
opaskę mydła Palroo!ive z pieczątką naszej firmy -

i. przesłać w zamkniętej koperc e z napisem ,,Konkurs
Nowej Drogerii

'

najpóźniej do dnia 27. XI . 37. (2i086
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Zagadnienie kredytu rolniczego.
Co warunkuje rozwój rolnictwa? - Działalność KKO powiatu bydgoskiego.

Na istniejące formy kredytu najbar
dziej szerokie zapotrzebowanie zgłasza rol
nictwo. Rolnik potrzebuje tak kredytu
krótkoterminowego, jak średnioterminowe

go, jak i długoterminowego. W ynika to

wprost z różnych okresów produkcji arty
kułów bądź hodowlanych i jeszcze bar

dziej rozmaitych możliwości realizowania
zbiorów. Je st zupełnie oczywiste, że kredyt
na sfinansowanie żniw może być płatny w

ciągu trzech miesięcy. Kredyt na sfinanso
wanie zasiewów jarych po pół roku, a kre

dyt na zasiewy ozime po roku. Jeśli rolnik

powiększa hodowlę świń na bekony, może

już sprzedawać odhodowane sztuki po ro

ku. Tenże sam rolnik, chcący się dochować

przychówku np. remontów musi czekać

trzy lata. Tak się dzieje z punktu widzenia
tylko produkcji bezpośredniej. Jeśli nato
miast weźmiemy szersze inwestycje, jak
melioracje w rachubę wchodzić musi kre

dyt długoterminowy.
Istnieje jeszcze jedna dziedzina kredy

towa, od której zależy nie tylko byt rolni

ka, ale cala struktura gospodarcza kraju.
Mamy tu na myśli kredyt na spłaty ro

dzinne. Jeśli rolnik nie może podzielić swe

go majątku w ten sposób, że nienaruszony
w-arsztat pracy oddaje jednemu dziecku, a

reszcie daje w ykształcenie bądź spłaty,
wówczas- m usi wystąpić zjawisko rozdrab
niania gruntów względnie gospodarowanie
,,na połowie*4 na jednej trzeciej**, na J e d 

nej czwartej**. Na wschodzie P olski nie
dzieli się zbyt małych gospodarstw, tylko
bliska* sobie rodzina gospodaruje razem i
zależnie od działów rodzinnych dzieli się w

wyżej podany sposób.
r . Dzielenie gospodarstw wiejskich wzglę
'dnie współgospodarowanie kilku rodzin na

jednym gospodarstwie prowadzi do naj
wyższej pauperyzacji kraju. Z drugiej
stron/ brak łatwego kredytu na rozwój

, produkcji wywołuje ubóstwo rolnika i

sprowadza jego sposoby gospodarowania
na poziom iście barbarzyński.

Kredyt dla rolnika prowadzi do prowa
'dzenia na roli gospodarki kapitalistycznej,
Jej szczytem jest taka specjalizacja jak w

Ameryce, gdzie rolnicy specjalizują się w

produkcji niewielkich grup wytworów i

kupują brakujące u sąsiadów, aby Się w

pracy nie rozdrabniać i przez wyspecjalizo
wanie* dojść dó lepszych rezultatów ogól
nych.

W naszych warunkach o takich n7.c7.y-.
tach rozwoju gospodarczego nie można m a

rzyć. Chodzi jednak'o coś ogromnie waż

nego — o utrzymanie wysokiego poziomu
gospodarki rolniczej na kresach zachod

nich, która grozi upadkiem w razie trud
ności w dostarczaniu i rozprowadzaniu
kredytu rolnego. Łączy się to bezpośrednia
z akcją oszczędnościową. Społeczeństwo
naszych ziem musi wytwarzać tyle kapita
łu, aby sprostać zapotrzebowaniu swych
warsztatów produkcyjnych mimo wszyst
kich upustów jakie te zbiorniki kapitałów
doznają na skutek czy to polityki fiskalnej
rządu, czy też możliwości zarobkowych por
za naszą dzielnicą.

Jeśli więc mówimy o kredycie rolni

czym, jako niesłychanie ważnej gałęzi kre

dytu, musimy pamiętać o roli komunal
nych kas oszczędności powiatowych, które
7. jednej strony gromadzą potrzebne ilości

kapitałów a z drugiej trudnią się jego roz

działem między potrzebujące warsztaty
rolnicze.

Powiatowe Komunalne Kasy Oszczędno
ści trudniące się rozprowadzaniem kredy
tów wśród rolników innych warsztatów

prowincjonalnych dają absolutną pewność
zaufania. Kredyt dla rolników oparty na

przychodach od warsztatu, niepodlegające-
go zniszczeniu, jest najpewniejszą formą
kredytu i zarazem najbardziej znańą. Ciu
łacz powierzający swój grosz rolnikowi za

pośrednictwem Kasy może spać spokojnie.
Ziemia zawsze odrzuci pr-ocenty i ziemia

pozostanie zawsze najpewniejszym kapita
łem .

Przy okazji Dnia Oszczędności i ko
nieczności omówienia związanych z nim

problemów zwracamy powyżej uwagę na

niesłychane znaczenie kredytu rolniczego
w ogóle dla Ziem Zachodnich w szczególe.
Rozumowania nasze można uzupełnić tak
bliskim przykładem, jak działalność KKO

pow. bydgoskiego, która w ostatnich cza

sach. rozwija się coraz lepiej i obejmuje
coraz większy zakres działania. Wystarczy
podkreślić, że w ubiegłym roku wzrósł
stan wkładów o trzy czwarte miliona zło-

tych, które natychmiast znalazły natural
nie odbiorców wśród potrzebujących kre

dytu rolników naszego powiatu.
'

Poza normalnym tokiem operacji kre-

'dytowo-oszczędnościowych polegających na

gromadzeniu kapitału i jego dzieleniu mię
dzy zasługujących na zaufanie, Kasa trud
n iła się rozdzieleniem kredytów celowych.
Były to fundusze przeznaczone przez banki
państwowe dla rzemiosła, kredyty powo
dziowe oraz posuchowe i pod zastaw zboża
z w łasnych funduszów. W przeciągu ostat

nich miesięcy rozdzielone sumy przekra
czające po 100 tysięcy złotych w wyżej wy
mienionych kategoriach. Kasa, mając stycz
ność z tak zwanym małym .człowiekiem, w

danym wypadku z małym wytwórcą, speł

nia z łatwością rolę, której żaden w ielki
bank podjąć by się nie mógł. Tymczasem
podział kredytów właśnie między takimi

małymi warsztatami jest najwyższą ko

niecznością gospodarczą. Minęły te czasy,
kiedy, to tylko wielkie fabryki zasługiwały
na kredyt i zaufanie. Obecny kurs polityki
gopodarezei idzie w kierunku małego war

sztatu, słusznie upatrując dobro w kraju w

możliwie wielkiej ilości zadowolonych i

mogących pracować samodzielnie obywa
teli. ,

.K KO pow. bydgoskiego może się po
szczycić obrotami sięgającymi do 60 milio
nów złotych rocznie. Pieniądz krąży mię
dzy pończochą mieszczanina i mieszkiem
rolnika szybko, przyczyniając się do po
stępu gospodarczego i zadowolenia tak da
jącego jak odbierającego.

Przy sposobności nie od rzeczy będzie
wspomnieć, że bydgoska powiatowa KKO

szczyci się swym niezwykłym szczęściem.
Na pożyczki premiowe przez nią zakupione
padło już wygranych na sumę blisko
ćwierć miliona złotych. Nie są to tylko pa
piery własne Ka-sy. Wygrywają również

klienci, ale chcąc ukryć swe szczęście

przed natarczywością znajomych czy krew

nych, wolą trzymać ten takt w tajemnicy.
I wówczas to mówi się 0 tym, że ludzie
biedni szczęścia nie mają, tylko bogate
banki... Gdy tymczasem jest akurat od
wrotnie. ,

KKO podejmuje również szerzenie cno

ty oszczędności wśród młodzieży szkolnej.
Kasa chce sobie wychować przyszłych ciu

łaczy i daje różne premie tak dla nauczy
cielstwa jak dla dzieci, aby wśród nich

spopularyzować ideę oszczędnościową i

przyczynić się do rozwoju cnót społecz
nych.

Jesteśmy skazani na śwe własne siły.
Ziote sny o wielkich kredytach' zagranicz
nych nigdy się zapewne nie spełnią. W

każdym razie lepiej nam będzie z takim
pesymizmem, niż samoudziałem i oczeki
waniem na cudowną pomoc. Musimy so

bie pomagać sami wówczas i Bóg nam do

pomoże. Musimy oszczędzać, tworzyć wła

sny rodzimy kapitał i docierać z nim do

najbardziej potrzebujących. Oto są zasady,
które powinien sobie zapamiętać każ(jy
obywatel.

(cs-te).

(Homegimnazjum

powstało dzięki pożytecznej inicjatywie yrona obywateli.

Gmach Państw. Seminarium Nauczycielskiego, w którym mieści się Prywatne Gimna

zjum Polskiego Tow. Szkolnego.

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego
liczba nowych uczni, wstępujących do gim
nazjum, była tak wielka, że w sumie ok.
150 chłopców nie znalazło pomieszczenia w

różnych zakładach bydgoskich.
Zdali egzaminy do 1. klasy, lecz nie zo

stali przyjęci... Ni; starczyło dla nich miej
sca... I cóż mieli począć ze sobą?

Rodzice tych nieszczęsnych pierw szokla
sistów byli zrozpaczeni takim obrotem spra
wy i szukali dróg wyjścia z trudnej sytua
cji. Przecież nie będą posyłać swych dzieci
do szkól w innych miastach, przecież nie

pozwolą im chodzić luzem...

Wspólna niedola skupiła rodziców w

wspólnej akcji. Odbyły się różne zebrania
w różnych salach i szkołach, wysłano dele

gacje do kuratorium itd.
Jedno z takich zebrań odbyło się pod

koniec czerwca w sali św. Trójcy. O ile do

tychczas starano się o pomieszczenie chłop
ców w obecnych gimnazjach, to na tym ze

braniu kilku z rodziców rzuciło nową myśl.
Zwrócono uwagę, że jest obecnie do dyspo
zycji gmach b. seminarium, i że w gmachu
tym możnaby utworzyć gimnazjum i liceum

pedagogiczne — państwowe. Tego rodzaju
propozycję przedstawiła w kuratorium po
znańskim delegacja z Bydgoszczy w skła
dzie pp.; Raczyński, Schubert i komisarzo-
wa Sikorska.

Kuratorium odniosło się do sprawy
przychylnie, jednak stwierdziło, że ze

względów budżetowych - projektu nie da

się urzeczywistnić. Z kolei delegacja uda

łasiędoMinisterstwaW.R.iO.P.wWar
szawie, gdzie po dłuższych pertraktacjach
osiągnięto przyrzeczenie, że liceum peda
gogiczne zostanie utworzone w Bydgoszczy
na pewno w roku przyszłym. Gimnazjum
państwowe — ze względów budżetowych —

nie znalazło akceptacji.
Kiedy już nie byłó innej rady, delegaci

wysunęli projekt utworzenia gimnazjum
prywatnego. Projekt ten został przyjęty
przychylnie i trzeba bylo teraz zorganizo
wać stronę prawną.'

Nie bylo wiele czasu. Nowy rok szkolny
zbliżał się szybkimi krokami. W niebywa
łym tedy tempie zorganizowano Polskie To

warzystwo Szkolne w Bydgoszczy. Walne
zebranie wybrało zarząd Towarzystw'a w

składzie: p. Fr. Raczyński prezes, p. St. Ko

nieczny wiceprezes, p. Schubert sekretarz,
p. J . Kulek skarbnik i pp. kom. Sikorska
i Krupiński członkowie zarządu. Doradcą
fachowym Towarzystwa jest p. prof. Bia
łecki. Nowe Towarzystwo postarało się o

zatwierdzenie statutu. Przy pomocy facho

wej i za inicjatywą p. prof. Białeckiego ze

brano grono profesorów i załatwiono spra
wy techniczne. Statut gimnazjum został

zatwierdzony przez kuratorium.

Nowe gimnazjum, mieszczące się w gma
chu seminarium (ul. Seminaryjna 3) nosi

nazwę ,,Prywatne Gimnazjum Męskie Pol

skiego Tow. Szkolnego'*. W 3 oddziałach
1. klasy pobiera naukę 122 uczni. Nauka

rozpoczęła się 3 września br. nabożeństwem
w kaplicy seminaryjnej. Organizacją no

wego zakładu zajął się z pole'cenia władz

p. prof. Białecki.

Nowe gimnazjum, jako rozwojowe, na

przyszły rok posiadać będzie dalsze klasy
i z biegiem czasu, zależnie od wykazanego
poziomu, z pewnością otrzyma prawa pu
bliczne.

Zorganizowanie nowego zakładu szkol

nego w Bydgoszczy kosztowało wiele za

biegów t starań. Grono ludzi dobrej woli
nie żałowało jednak trudów. Cel osiągnię
to i obecnie poważny brak w szkolnictwie
średnim w Bydgoszczy został usunięty.
Wielka ilość uczni w nowym gimnazjum
świadczy wymownie o potrzebie tej szkoły,

Ponieważ prasa niemiecka rzucała różne

inwektywy pod adresem nowego zakładu,
trzeba to było napisać i — stwierdzić je
szcze, że nowe gim nazjum powstało jedynie
w ysiłkiem s'amych rodziców, w w yniku ich
starań - bez pomocy subwencyjnej. Szla

chetnej i pożytecznej inicjatywie prywatnej
należy się polne uznanie, społeczeństwa, (jk)

ja to'czuję-cńówł często reu-

ru. Już nadwalubjeden dzień
przed każdą zmiańgpogędy,
odczuwa silne bóle. Jakże cier

pi onwówczas.Wtych wypad
kach oddaje*Togal reuma-

iykom dobre usługi.Toga!
uśmierzabóleiprzynosi
ulgę. Togal stosuje się po
2tableiki'3 razy dziennie.

Do nabycia w aptek-ach,

IPodlmiękowijaniGm

Poczuwamy się do miłego obowiązku po
dziękować p, dyrektorowi Onufremu Ger-

tnerowi, dotychczasowemu właścicielowi i
kierownikowi fabryki pilników -i narzędzi
rzemieślniczych ,,Grakona” za tak wielką,
prawdziwie ojcowską troskliwość, jaką. ota

czał nas przez diugie lata. Jako wzorowy
pracodawca i przemysłowiec zaskarbił sobie

dozgonną wdzięczność nas wszystkich. Że
gnamy zacnego dyrektora z prawdziwym
żalem, życząc Mu wszelkiej pomyślności na

przyszłość. (22179
Personel fabryki ,,Prom”, dawn. ,,Grakona”.

Reformy w instytucji
reform społecznych.

Ubezpieczenia społeczne ogarniają za

sadniczo, z racji swego charatkeru i zadań
szerokie masy pracowników fizycznych ^i

umysłowych. Instytucja, której' działalność

rozciąga się na cały kraj, wkracza w naj
rozmaitsze dziedziny produkcji, pracy i

centralizuje różne rodzaje ubezpieczeń (od
choroby, wypadków, emerytalne) 'ma, do

eżyriieńia z milionowymi zastępami- ubez-

pieT^ńyóK^MJ w ;o% ;-
n ;w organizacji
ubezpieczeń . społecznych , jest nawiązanie
bliskiego kontaktu z ubezpieczonymi dla
orientowania się w ich potrzebach,: Temu
celowi odpowiada zasada i praktyka sa

morządu, dzięki któremu ubezpieczeni mo

gą wywierać pewien wpływ na działalność

instytucji. Ta współpraca ubezpieczonych
i ubezpieczeń społecznych może dawać do
bre rezultaty, prowadząc do korygowania
niektórych posunięć i wytwarzając, śc'iślej
szą więź między instytucją a jej członka

mi,
W związku z tym, m inister opieki spo

łecznej uwzględniając jednocześnie odnoś
ne postulaty samorządowe organizacji ro

botniczych i pracowniczych, postanowił
powołać do życia Tymczasowe Bady przy
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i 9-ciu

większych ubezpiecz.alniach (w W arszawie,
Łodzi, Lwowie, Krakowie, Białymstoku,
Wilnie, Sosnowcu, Pozimniu i Toru'niu).
Do tych Rad Tymczasowych organizacje
robotnicze i pracownicze m ają przedstawić
kandydatów, których wybór zatwierdzi mi
nister opieki społecznej.

Jest to więc posunięcie na drodze do

przywrócenia samorządu w instytucji ubez

pieczeń społeczny'ch, --które może i powinno
dać dobre skutki z korzyścią -dla obu za

interesowanych stroń.
Obok powyższej reformy, która jest bez

względnym plusem w rozwoju ubezpieczeń
społecznych, należy stwierdzić jednak ist
nienie pewnych minusów, Jest to fakt od-

separowywania się od ubezpieczalni nie

których instytucji, przechodzących do two

rzenia własnych ubezpieczeń dla swoich

'pracowników. W tym fakcie, a raczej w

szeregu tych ponawiających się co pewien
czas faktów tkwi niebezpieczeństwo. Jeśli
od ubezpieczeń społecznych odchodzić będą
co zasobniejsze przedsiębiorstwa, to: przy
uszczuplającej się stopniowo podstawie fi

nansowej ubezpieczeń społecznych, będzie
się z konieczności kurczyć również zakres
ich działalności, ilość i jakość świadczeń
dla ogółu ubezpieczonych. Stracą na tym
m asy pracujące, podważony będzie funda
ment na którym się opierają ubezpieczenia
społeczne — zasada ich powszechności.

R.C,

— Pod hasłem ,,m łodzież—żołnierzowi**

urzą'dzają Koła Młodzieży Polskiego Białe

go Krzyża przy szkołach powszechnych w

poniedziałek, 8 bm. o godż. 17 w sali ćwi
czeń pułku ,,Dzieci Bydgoskich" pi-zy

'

uL

Sowińskiego widowisko dla żołnierzy.
— Szkoła Pielęgniarstwa Polskiego Czer

wonego Krzyża w Poznaniu przyjmuje kan

dydatki na kurs, rozpoczynający się w lu

tym 1938 r. Internat obowiązkowy.na miej
scu. Bliższe szczegóły udziela Dyrekcja
Szkoły, Poznań, Gr.ttgera 5, tel. nr 62-84.
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Toruń, dnia 6 listopada 1937 roku.

KALENDARZYK.

Dziś; Leonarda puśt.
Jutro: Florenejusza.
Wschód słońca o godzinie 7.05.

Zachód słońca o godzinie 16.22.

Stan pogody.
Rozpogodzenie podczas dnia.

Pogoda w Polsce kształtuje się w dal

szym ciągu pod wpływem rozległego ob
szaru wysokiego ciśnienia, którego ośrodek

zalega środkową Europę i powoli przesu
wa się w kierunku Morza Czarnego w

związku z tym wczoraj w godzinach popo

łudniowych w całym kraju utrzymywała
się pogoda pochmurna;z niewielkimi prze

jaśnieniami. Temperatura o godz. 14 Wyno
siła od 6 st. W dzielnicach wschodnich do

12 st. na południowym zachodzie.

Przewidywany przebieg pogody: w dal

szym ciągu pogoda chmurna i miejscami
mglista z rozpogodzeniami w ciągu dnia.

Temperatura około 10 st. Wiatry południo
wo-wscliodnie.

St an

dzisiejszy
St an

wczorajszy

Termometr wskazywał dziś rano

Pogotowie straży pożarnej te l 1244.

Telefon nr. 15-46 posiada przedstawiciel
stwo ,,Dziennika Bydgoskiego" w Torunia.

Pogotowie ratunkow e teL 199Ł

Biblioteka T. C. L. (ul. Wysoka 16) ot

warta codziennie za wyjątkiem niedziel

i świąt odgodziny 11 do 11,30 i od 16 do 19.

REPERTUAR KIN:

Aria: ,,Ostatni poganin".
As: ,,Atak o świcie" premiera.
Mars: ,,Prawo młodości".

Świt: ,,Lekarz dziecięcy dr. Engel”.

O --

Nocny dyżur pełnią apteki:
,,Centralna” - śródmieście

św. Anny — Bydgoskie Przedmieście

Pod Łabędziem — na Mokrem.

ście'NadWiŚ*ańSlia" — Jskubskie Przedmie-

Z TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ.

,,KAJUS CEZAR KALIGULA”.

Sobotnie i niedzielne wieczorne przedsta
wienie w Teatrze Ziemi Pomorskiej,wypeł
ni powtórzenie wspaniałego widowiska K

H. Rostworowskiego pt. ,,Kajus Cezar Kali

gula”, ktorego wystawienie spotkało się z

niezwykle przychylnym ustosunkowaniem

publjcznocl i uznaniem prasy.

Niedzielne popołudniowe przedstawienie

,,WOŹNY I MINISTER”.

Kto chce beztrosko i w kulturalnej at

mosferze spędzić kilka godzin w ciągu po

południa niedzielnego, ten przyjdzie do Tea

tru Ziemi Pomorskiej, by zobaczyć,kapital
ną komedio-farsę Andrzeja Birabeau pt.
,.'Woźny i minister”, w doskonałym .wyko
naniu zespołu naszego teatru z p! Radwan-

Łodzińską,' Ilcew'iczem (woźny) i Ściborem
(minister) na czele.

Zaznaczamy, że z powodu w'yjazdu p. Ra-

dwan-Łodzińskiej z Torunia będzie to jed
na z ostatnich sposobności zobaczenia na

%aszej scenie komedii ,,Woźny i minister”.

Ceny miejsc od 0,25--2,10 zł.

Celem uniknięcia natłoku przy kasie, u-

prasza się o w'czesne nabywanie' biletów' w

drogerii ,,Foto-Szady”, Rynek' Staromiejski
33, tel. 10-25 .

Premiera ,,Zemsty za mur graniczny”
w dniu Święta Niepodległości.

W dniu św'ięta Niepodległości, dnia 11

bm.'Teatr Ziemi Pomorskiej wystawi pełno
wartościową komedię Aleksandra Fredry, pt.
,,Zemsta za mur graniczny”. Reżysersko
przygotowuje' p. Piekarski. Dekoracje i ko

stiumy nrojoktuje p. Małkowski.

Pokłosie konferencyj apologetycznych.
Konferencje apologełyczne, zapoczątko

wane w ubiegłym roku w tygodniu poprze

dzającym św'ięto Chrystusa Króla wznowio

no w' tym roku o tym samym czasie. Mimo

spóźnionej pory — po nabożeństw'ie różań

cowym garnęła się rzesza mężczyzn katoli

ckich do prastarej bazyliki św. Jana, by
wysłuchać praw'd

' 'a ry św'. o Chrystusie, a

tym samym ugruntować swoje przekona
nia religijne.

Złotousty kaznodzieja ks. dr Olszew'ski

w. swoich naukach rzucał nie promienie,
ale wprost snopy światła na niektóre praw'
dy Wiary*św., zakrywane skrzętnie przez

wrogów Chrystusa mgłą. fałszu i obłudy.
,,Uziś inaczej będę cenił Wiarę św., och -

czemuż byłem taki chwiejny i obojętny w

Wierze św., czemu przedtem nie umiałem

odeprzeć zarzutów ateisty, socjalisty". To

są słowa wyjęte z potocznej rozmowy ucze

stników' konferencyj.
Liczny udział mężczyzn w spowiedzi i

wspólnej komunii Cw.-, oto obfity plon, złote

pokłosie,' jakie przyniosły nam nauki apo-

logetyczńe. A to, co z tych nauk w sercu

pozostało, każdy uczestnik poniesie w swo

je otoczenie, w dziedzinę życia, w której się
o-bracą, by tam szerzyć Królestwo Chrystu
sow'e, bo tylko katolickie zasady społeczne
mogą być podkładem socjalnej przebudowy
św'iata. Inna bowiem zasady tak różnorakie

nie tylko,,że nie wyprowadziły ludzkość i z

zamętu ducha, ale zamęt ten spotęgowały
do ostatnich granic.

Więc w życie z silną wiarą, że Chrystus
królować będzie wszędzie, i w życiu religij
nym i w życiu społeczno-gospodarczym.

F.K.

Toruń, Mostowa 17. Telefon nr 2676.

Wytworna Restauracja-Dancing

wł. Czesław Śmigielski
od I-go listopada w przebojowym programie art. udział biorą:

Łuhiaijska-Kalinowski świetna para w'odewilowa. Z, Sudanowa tancerka akrobatyczna,
Krysia Warda tancerka charakterystyczna, oraz znakomita zagraniczna para tan.

B.YESTRA essSI SB SS SS IiłS w tańcach moderne i akrobatycznych.

Do dancingu przygrywa wesoły zespó! muzyczny braci PaźdzIejBwshich. W niedziel? i święta ,,Fiva o clacHi*' od 17-iej.

w ToraaaBlaa.
W zw'iązku z odezw'ą pana ministra

spraw wojskowych do młodzieży z okazji
Święta Niepodległości, odbyło się w dniu

wczorajszym w sali rady miejskiej ze

branie przedstawicieli organizacyj mło

dzieżowych, zwołane przez p.pik. Matze-

nauera.

Na zebraniu, któremu przewodniczył

Dla czego zagrani
czne, kiedy
polskie proszki
do pieczyw'a , ,

bu dynie i

galaretki ft/l
są lepsze! (22il5

p. płk . Matzenauer ustalono program

obchodu uroczystości brąz udział po

szczególnych organizacyj młodzieży mę

skiej i żeńskiej, zaw'odowych, sporto

wych i społecznych. W zw'iązku z po

wyższym .wszystkie organizacje młodzie

żow'e dodnia 9bm. zgłoszą w komendzie

miasta ilość członków organizacji, bio

rących udział w defiladzie oraz podadzą,
czy wystąpią ze sztandarami, czy tran

sparentami.
Jednocześnie płk. Matzenauer zazna

czył,że w defiladzie mogą brać udział w

mundurach organizacyjnych tylko te or

ganizacje, których umundurow'anie za

tw'ierdzone zostało przez władze pań
stwowe.

Bezpośrednio po tym zebraniu odbyło
się drugie, zwołane przez prezydenta
miasta p. Raszeję w celu w'ybrania oby
watelskiego komitetu Wykonawczego
obchodu rocznicy odzyskania ni.epedle
głości. Na zebranie to przybył p.J staro

sta pow. Bruniewski oraz przedstawi
ciele w 'szystkich organizacyj społecz
nych.

Przewodniczący zebrania p. prezydent
Raszeja omówił szczegółowo projekt
programu uroczystości, który został przy

jęty przez zebranych, po czym przystą

piono d-o wyboru ko-mitetu wykonaw'cze
go, do którego w'eszli: pp. prezydent

Raszeja, starosta Bruniewski, kurator

Ryniewiez, płk. Matzenauer, ks. kanonik

Kozłowski, dr Chrzanowski, dyr. Szeli

ga. mec . Tomaszewski, prez. Mełerski,

prez. W ięcek, kom. Kłosow'ski, p. Ma

kowska, dyr. Bi'acki, dyr. Antczak oraz

not. Schab.

Nieszczęśliwywypadek przy budowie
nasypy kolejowego.

Dnia 4 bm, około godz. 14przy budo

w'ie nasypu kolejowego w Małej Nie

sławne pod Toruniem wydarzył się nie

szczęśliwy w.rpadek. Skutkiem nieo

strożności robotnikh Jana Sucholskiego
\Pódgórza w'ykoleił się w'ózek; nałado

wany ziemię i przygniótł Sucho-dolskie

go tak nieszczęśliwie, że drnpał złama

nia n-ogi powyżej kostki. Juerw'szej po

mo-cy lekarskiej udzielił dr Balewski z

Podgórza, po czym Suchodolskiego prze

wieziono do szpitala miejskiego w Pod

górzu.

Repertuar Teatru Ziemi Pomorskiej.
Sobota 6 bm. Toruń: ,.Kajus Cezar Kali

gula, godz. 20. Niedziela7bm. Toruń: ,,Wo

źny i minister” godz. 16; ,,Kajus Cezar Ka

ligula” godz. 20. Poniedziałek 8 bm. Toruń:

Przedstawienie dla dzieci ss. elżbietanek
o godz. 15.

d Hotel,,SAV0 Y w Łodzi
58*3 Poleca się wszystkim Bydgoszczanom, orzybywaiącym

do Łodzi, pierwszorzędny%hoteł ,,S sv o y4i, Komfort

bieżąca woda ciepła i zimna, te'efony, centialne O'
grzewanie, garaż ito. (5158) Niskie ceny.

JfrfśaMeSPalefowsBci
wsoói właściciel Hotelu . Pod Orłem" w Bydgoszczy

Fałszywe pieniądze.
Władysława Gumińska, zam. przy ul.

Bankowej 6 złożyła w komisariacie PP

jedrią 5-złotową monetę, która otrzym a

ła od Bolesława Szymańskiego z Chełm

ży~ Moneta jest fałszywa.

Mlenflana lcradsieś
siana i ziemniaków.

Rolnik Wojcieęh Kluska z Rzęczkowa
zgłosił o kradzieży wozu, naładowanego
2 ctn. siana i 3 ctn. ziemniaków, pozo

stawionych przy jego zabudowaniach go

spodarczych. W wyniku przeprowadzo

nych dochodzeń, sprawców ujęto, skra

dziony wóz z ziemniakami i sianem o-

debrano i zwróco-no poszkodowanemu.

W Toruniu spisano 8 doniesień za prze-
Jcroczenie przepisów policyjno-admmistra-
cyjnych, 4 za wykroczenia drogowe, 2 za pi
jaństwo i awantury oraz ukarano 12 osób

I ipandatem doraźnym za wykroczenia dro-

1gowe. z',

22182Zwiedzajcie
OGÓLNOPOLSKĄ
WYSTAWĘ RADIOWĄ

ul. Toruńska 30, telefon 17-23.

Otwarta codziennie od g. 9 do 21
dodnia14.XI.1937r.

Wstęp 50 gr od osoby. W niedzielę 1 zł.

Działy: 1. S. A. Polskie Radio 2. Naukowo-Pedago
giczny. 3 Radiowy. 4 Elektrotechniczny. 5. Ogólny.
UWAGA: Wstęp do Studia P. R . na codzienne
audycje zi 0,40. - Korzystajcie z lokalnych
kart uczestnictwa - znaczne ulgi.

Przypominamy
0 inauguracyjnym koncercie-

Jak już donosiliśmy, w dniu 9 hm. w

sali Dworu Artusa, odbędzie się inaugura
cyjny koncert orkiestry symfonicznej. Za

powiedź,koncertu spowodowała
~~

jak ob

serwujemy — wielkie zaintersowanie,wśród
melomanów' toruńskich, którzy też z nie

cierpliwością oczekują na tą emocjonującą
chwilę. Dowiadujemy siv, iż specjalna dele

gacja udała się do J. E . ks. biskupa Oko

niewskiego, który dowiedziawszy się o co

rzecz idzie, przyrzekł b. chętnie swoją obec

ność na koncercie. Nie mamy najmniejszej
wątpliwości, że sala koncertowa będzie wy

pełniona po same brzegi melomanmi toruń

skimi.

Kradzież gotówki.
. Alojzy Witkowski, zam. w . .Chełmży zgło- .

sił o kradzieży 60 zł gotówki po'dczas snu.

Kradzieży miała dopuścić się .Marianna

Wileńska, zam. w Chełmży przy ul. Marsz.

Piłsudskiego 12. Dochodzenia w toku.

Włodarz Ziemi Pomorskiej wyjechał
do Warszawy.

W czwartek, dnia 4 listopada br. pan

wojewoda pomorski Władysław Racżkie-

wicz w', godzinach wieczórnych wyjechał w

sprawach służbowych do Warszawy.

Gdzie bawimy się?
Restauracja-danćing ..Pod Orłem" na

miesiąc- listopad zaangażowała bardzo u-

rozmaicony program, w, skład .którego
wchodzą: Łukiańska - Kalinowski, świet

ną para wodewilowa w popisach solowych
1 duetach groteskowych. Z. Sudanowa tan

cerka akrobatyczna, Krysia Warda, tan

cerka charakterystyczna oraz znakomita

para tancerzy zagranicznych Ly Estra et

Derks w tańcach moderne i akrobatycz
nych, którzy popisami swoimi, w stołecznej
,,Adrii", osiągnęli rekordowe powodzenie.
Do dancingu w dalszym ciągu przygrywa

zgrany,
^ wesoły zespół braci Paździejcw-

skich. Świąteczne ,,Five o clocki" od go

dziny 17-ej z występami artystów cieszą
się ,,Pqd Orłem" dużym powodzeniem i

frekwencją.

Wielki kiermasz.
Opieka Rodzicielska szkoły powszech

nej nr 5 w Toruniu urządza w niedzielę,
dnia 7bm. w sali KPW (dawniej Wenecja)
o godz. 14 wielki kiermasz. Tysiące niespo
dzianek, gry, zabawy, loteria itp. Wstęp
dla dzieci 5 gr, dorośli 10 gr.

O godz, 19-tej odbędzie się wielka zaba

wa jesienna. Wstęp dla pań 50gr, dla pa- .

nów 99 gr. Na zabawie przygrywać będzie
doborowa orkiestra kolejowa, fani bufet.

~

Uroczyste zebranie Zw. Wet, Powsf.
Nar. koła Toruń. Zarząd Koła Związku We

teranów Powstań Narodowych R. P . 1914/19
donosi, że dnia 12 listopada br. o godz.
19,30 w lokalu Tivoli przy ul. Bydgoskiej

w loruniu odbędzie się uroczyste zebranie

Koła Toruń z okazji Św'ięta Niepodległości
i 5-lecia istnienia Koła. Porządek zebrania

przewiduje m. in. referat p. por. rez. Chmu-

rzyńskiego pt. .,H istoria koła toruńskiego",
deklamację, referat p. por. rez. Kuklińskie

go, wręczenie dyplomów oraz zakończenie.

HUMOR I ANEGDOTY.

RZECZY AKTUALNE.

W związku z wielu wypadkami zaginię
cia obywateli polskich, wyjeżdżających do

Niemiec opowiadają, że pewien oszczędny
mieszkaniec Będzina, który zamierzał wy

jechać do Niemiec, wziął tylko wjazdową
wizę.

*
.

*

Stalinow'i m eldują:
Aresztowaliśmy 29 prokuratorów' za

sprzyjanie trockistom.
- A to świetnie — niech natychmiast

przystąpią do wygotowania aktów oskarże
nia przeciwko sobie.

(,,Wróble na dachu").
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Co warunkuje rozwój rolnictwa? - Działalność KKO powiatu bydgoskiego.
Na istniejące formy kredytu najbar

dziej szerokie zapotrzebowanie zgiasza rol
nictwo. R olnik potrzebuje tak kredytu
krótkoterminowego, jak średnioterminowe

go, jak i długoterminowego. W ynika to

wprost z różnych okresów produkcji arty
kułów bądź hodowlanych i jeszcze bar

dziej rozmaitych możliwości realizowania
zbiorów. Jest zupełnie oczywiste, że kredyt
na sfinansowanie żniw może być płatny w

ciągu trzech miesięcy. Kredyt na sfinanso
wanie zasiewów jarych po pół roku, a kre

dyt na zasiewy ozime po roku. Jeśli rolnik

powiększa hodowlę świń na bekony, może

już sprzedawać odhodowane sztuki po ro

ku. Tenże sam rolnik, chcący się dochow'ać

przychów'ku np. remontów musi czekać

trzy lata. Tak się dzieje z punktu widzenia

tylko produkcji bezpośredniej. Jeśli nato
miast weźmiemy szersze inwestycje, jak
melioracje w rachubę wchodzić musi kre

dyt długoterminowy.
Istnieje jeszcze jedna dziedzina kredy

towa, od której zależy nie tylko byt rolni

ka, ale cała struktura gospodarcza kraju.
Mamy tu na myśli kredyt na spłaty ro

dzinne. Jeśli rolnik nie może podzielić swe

go majątku w ten sposób, że nienaruszony
warsztat pracy oddaje jednemu dziecku, a.

reszcie daje w ykształcenie bądź spłaty,
w'ówczas m usi w'ystąpić zjaw isko rozdrab
niania gruntów względnie gospodarowanie
,,na połowie'4 na jednej trzeciej4', n a ,,jed
nej czwartej". Na wschodzie Polski nie
dzieli się zbyt małyęh gospodarstw, tylko
bliska sobie rodzina gospodaruje razem i
zależnie od. działów rodzinnych dzieli się w

wyżej podany sposób.
Dzielenie gospodarstw wiejskich W'zglę

'dnie wspólgospodarowanie kilku rodzin na

jednym gospodarstwie prowadzi do naj
wyższej pauperyzacji kraju. Z drugiej
strony brak łatwego kredytu na rozwój
produkcji wywołuje ubóstwo rolnika i

sprowadza jego sposoby gospodarowania
na poziom iście barbarzyński.

Kredyt dla rolnika prow'adzi do prow'a
dzenia na roli gospodarki kapitalistycznej.
Jej szczytem jest taka specjalizacja jak w

Ameryce, gdzie rolnicy specjalizują się w

produkcji niewielkich grup wytworów i

kupują brakujące u sąsiadów, aby się w

pracy nie rozdrabniać i przez wyspecjalizo
wanie dojść do lepszych rezultatów ogól
nych.

W naszych warunkach o takich szczy
tach rozwoju gospodarczego nie można ma

rzyć. Chodzi jednak o coś ogromnie waż

nego — o utrzymanie wysokiego poziomu
gospodarki rolniczej na kresach zachod

nich, która grozi upadkiem w razie trud
ności w dostai'czanju i rozprow'adzaniu
kredytu rolnego. Łączy się to bezpośrednio
z akcją oszczędnościową. Społeczeństwo
naszych ziem musi w'ytw'arzać tyle kapita
łu, aby sprostać zapotrzebowaniu

'

swych
warsztatów produkcyjnych mimo wszyst
kich upustów jakie te zbiorniki kapitałów
doznają na skutek czy to polityki fiskalnej
rządu, czy też możliwości zarobkowych po
za naszą dzielnicą.

Jeśli, więc mówimy o kredycie rolni

'czym, jako niesłychanie ważnej gałęzi kre

dytu, musimy pamiętać o roli komunal

nych kas oszczędności powiatowych, które
z jednej strony gromadzą potrzebne ilości

kapitałów a z drugiej trudnią się jego roz

działem między potrzebujące w arsztaty
rolnicze.

Pow'iatowe Komunalne Kasy Oszczędno
'ści trudniące się rozprowadzaniem kredy
tów wśród rolników innych warsztatów

prowincjonalnych dają absolutną pewność
zaufania. Kredyt dla rolników oparty na

przychodach od warsztatu, niepodlegające-
go zniszczeniu, jest najpew niejszą formą
kredytu i zarazem najbardziej znaną. Ciu
łacz powierzający swój grosz rolnikowi za

pośrednictwem K a sy może spać spokojnie.
Ziemia zawsze odrzuci, procenty i ziemia

pozostanie zawsze najpewniejszym kapita
łem .

Przy okazji Dnia Oszczędności i ko
nieczności omówienia zw'iązanych z nim

problemów zwracamy powyżej uwagę na

niesłychane znaczenie kredytu rolniczego
w' ogóle dla Złem Zachodnich w szczególe.
Rozumowania nasze można uzupełnić tak
bliskim przykładem, jak działalność KKO

pow. bydgoskiego, która w ostatnich cza

sach rozwija się coraz lepiej i obejmuje
coraz większy zakres działania. Wystarczy

p(odkreślić, że w ubiegłym roku wzrósł
stan wkładów o trzy czwarte miliona zło

tych, które natychmiast znalazły natural
nie odbiorców wśród potrzebujących kre

dytu rolników naszego powiatu.
Poza normalnym tokiem operacji kre-

'dytowo-oszczędnościowych polegających na

gromadzeniu kapitału i jego dzieleniu mię
dzy zasługujących na zaufanie, Kasa trud
n iła się rozdzieleniem kredytów celowych.
Byłv to fundusze przeznaczone przez banki
państwow'e dla rzemiosła, kredyty powo
dziowe oraz posuchowe i pod zastaw zboża
z w łasnych funduszów. W przeciągu ostat

nich miesięcy rozdzielone sumy przekra
czające po 100 tysięcy złotych w wyżej W'y
mienionych kategoriach. Kasa, mając stycz
ność z tak zwanym małym człowiekiem, w

danym w ypadku * małym wytwórcą, epeł-

nia z łatwością rolę, której żaden w ielki
bank podjąć by się nie mógł. Tymczasem
podział kredytów właśnie między takimi

małymi warsztatami jest najwyższą ko

niecznością gospodarczą. Minęły te czasy,
kiedy to tylko wielkie fabryki zasługiwały
na kredyt i zaufanie. Obecny kurs polityki
gopodarczej idzie w kierunku małego war

sztatu, słusznie upatrując dobro w kraju w

możliwie wielkiej ilości zadowolonych i

mogących pracować* samodzielnie obywa
teli.

KKO pow. bydgoskiego może się po
szczycić obrotami sięgającymi do 60 milio
nów złotych rocznie. Pieniądz krąży mię
dzy pończochą mieszczanina i mieszkiem
rolnika szybko, przyczyniając się do po
stępu gospodarczego i zadowolenia tak da
jącego ja k odbierającego.

Pi-zy sposobności nie od rzeczy będzie
wspomnieć, że bydgoska powiatowa KKO

szczyci się swym niezwykłym szczęściem.
Na pożyczki premiowe przez nią zakupione
padło już 'W'ygranych na sumę blisko
ćwierć miliona złotych. Nie są to tylko pa
piery własne Kasy. Wygrywają również
klienci, ale chcąc ukryć swe szczęście

przed natarczywością znajomych czy krew
nych, wolą trzymać ten fakt w tajemnicy.
I wówczas to mówi się o tym, że ludzie
biedni szczęścia nie m ają, tylko bogate
banki... Gdy tymczasem jest akurat od
w rotnie.

KKO podejmuje również szerzenie cno

ty oszczędności wśród młodzieży szkolnej.
Kasa chce sobie wychować przyszłych ciu

łaczy i daje różne premie tak dla nauczy
cielstwa jak dla dzieci, aby wśród nich

spopularyzować ideę oszczędnościową i

przyczynić się do rozwoju cnót społecz
nych.

Jesteśmy skazani na swe własne siły.
Złote sny o wielkich kredytach zagranicz
nych nigdy się zapewne nie spełnią. W'

każdym razie lepiej nam będzie z takim

pesymizmem, niż samondziałem i oczeki
waniem na cudowną pomoc. Musimy so

bie pomagać sami wówczas i Bóg nam do

pomoże. Musimy oszczędzać, tworzyć wła

sny rodzimy kapitał i docierać z nim do

najbardziej potrzebujących. Oto są zasady,
które powinien sobie zapamiętać każcjy
obywatel.

(es-te).

Ulowe gimnazjum w (Bydgoszczy
powstało dzięki pożytecznej inicjatywie grona obywateli.

Gmach Państw. Seminarium Nauczycielskiego, w którym mieści się Prywatne Gimna

zjum Polskiego Tow. Szkolnego.

Pod koriiec ubiegłego roku szkolnego
liczba nowych uczni, wstępujących do gim 

nazjum, była tak wielka, że w sumie ok.
150 chłopców nie znalazło pomieszczenia w

różnych zakładach bydgoskich.
Zdali egzaminy do 1. klasy, lecz. nie zo

stali przyjęci... Ni j starczyło dla nich miej
sca... I cóż mieli począć ze sobą?

Rodzice tych nieszczęsnych pierwszokla
sistów byli zrozpaczeni takim obrotem spra
wy i szukali dróg wyjścia z trudnej sytua
cji. Przecież nie będą posyłać swych dzieci
do szkół w innych miastach, przecież nie

pozwolą im chodzić luzem...

Wspólna niedola skupiła rodziców w

wspólnej akcji. Odbyły się różne zebrania
w różnych salach i szkołach, wysłano dele

gacje do kuratorium itd.
Jedno z takich zebrań odbyło się pod

koniec czerwca w sali św. Trójcy. O ile do

tychczas starano się o pomieszczenie chłop
ców w obecnych gimnazjach, to na tym ze

braniu kilku z rodziców rzuciło nową myśl.
Zwrócono uwagę, że jest obecnie do dyspo
zycji gmach b. seminarium, i że w gmachu
tym możnaby utworzyć gimnazjum i liceum

pedagogiczne — państwowe. Tego rodzaju
propozycję przedstawiła w kuratorium po
znańskim delegacja z Bydgoszczy w skła
dzie pp.: Raczyński, Schubert i komisarzo-
wa Sikorska.

Kuratorium odniosło się do sprawy
przychylnie, jednak stwierdziło, że ze

względów budżetowych — projektu nie da

się urzeczywistnić. Z kolei delegacja uda

łasiędoMinisterstwaW.R.iO.P.wWar
szawie, gdzie po dłuższych pertraktacjach
osiągnięto przyrzeczenie, że liceum peda
gogiczne zostanie utworzone w Bydgoszczy
na pewno w roku przyszłym. Gimnazjum
państwowe — ze względów budżetowych —

nie znalazło akceptacji.
Kie'dy już nie było innej rady, delegaęi

w ysunęli projekt utworzenia gimnazjum
prywatnego. Projekt ten został przyjęty
przychylnie i trzeba było teraz zorganizo
wać stronę prawną.

Nie było wiele czasu. Nowy rok szkolny
zbliżał się szybkimi krokami. W niebywa
łym tedy tempie zorganizowano Polskie To

warzystwo Szkolne w Bydgoszczy. Walne
zebranie wybrało zarząd Towarzystwa w

składzie: p. Fr. Raczyński prezes, p. St. Ko

nieczny wiceprezes, t p. Schubert sekretarz,
p. J. Kulok skarbnik i pp. kom. Sikorska
i Krupiński członkowie zarztądu. Doradcą
fachowym Towarzystwa jest p. prof. Bia
łecki. Nowe Towarzystwo postarało się o

zatwierdzenie statutu. Przy pomocy facho

wej i za inicjatywą p. prof. Białeckiego ze

brano grono profesorów i załatwiono spra
wy techniczne. Statut gimnazjum został

zatwierdzony przez kuratorium.

Nowe gi'mnazjum, mieszczące się w gma
chu seminarium, (ul. Seminaryjna 3) nosj,
nazwę ,,Prywatne Gimnazjum Męskie Pol

skiego Tow. Szkolnego". W 3 oddziałach
1. klasy pobiera naukę 122 uczni. Nauka

rozpoczęła się 3 września br. nabożeństwem
w kaplicy seminaryjnej. Organizacją no

wego zakładu zajął się z polecenia wiadz

p. prof. Białecki.

Nowe gimnazjum, jako rozwojowe, ną
przyszły rok posiadać będzie dalsze klasy
i z biegiem czasu, zależnie od wykazanego
poziomu, z pewnością otrzyma prawa pu
bliczne.

Zorganizowanie nowego zakładu szkol

nego w Bydgoszczy kosztowało wiele za

biegów 1 starań. Grono ludzi dobrej w oli
nie żałowało jednaj trudów. Cel osiągnię
to i obecnie poważny brak w szkolnictwie
średnim w Bydgoszczy został usunięty.
Wielka ilość uczni w nowym gimnazjum
świadczy wymownie o potrzebie tej szkoły.

Ponieważ prasa niemiecka rzucała różne

inwektywy pod adresem nowego zakładu,
trzeba to było napisać i — stwierdzić je
szcze, że nowe gim nazjum powstało jedynie
w ysiłkiem samych rodziców, w w yniku ich
starań - bez pomocy subwencyjnej. Szla

chetnej i pożytecznej inicjatywie prywatnej
należy się pełne uznanie społeczeństwa, (jk)

ja lo czuję-ińówi częsio reu-

matyłs, ajego przepowiednia
jesipewniejsza odbaromet
ru.Już na dwalubjeden dzień
przed każdą zmiańgpoggdy,
odczuwa silnebóle. Jakże cier

pionwówczas.Wtych wypad
kach oddaje'Togal reuma-

tykom dobre usługi.Togal
uśmierzabóleiprzynosi
ulgę. Togal stosuje się po
2tableiki'3razydziennie.

Do nabycia w apt'ek-ach.

Fofirzfęftonnanfe.

Poczuwamy się do miłego obowiązku pow

dziękować p. dyrektorowi Onufremu Ger-

tnerowi, dotychczasowemu w łaścicielowi i
kierownikowi fabryki pilników i narzędzi
rzemieślniczych ,,Grakona” za tak wielką,
prawdziwie ojcowską troskliwość, jaką ota

czał nas przez długie łata. Jako wzorowy
pracodawca i przemysłowiec zaskarbił sobie

dozgonną wdzięczność nas wszystkich. Że
gnamy zacnego dyrektora z prawdziwym
żalem, życząc Mu wszelkiej pomyślności na

przyszłość. (22179
Personel fabryki ,,Prom”, dawn. ,,Grakona”.

Reformy w instytucji
reform społecznych.

Ubezpieczenia społeczne ogarniają za

sadniczo, z racji swego charatkeru i zadań
szerokie masy pracowników fizycznych i

umysłowych. Instytucja, której działalność

rozciąga się na cały kraj, wkracza w naj
rozmaitsze dziedziny produkcji, pracy i

centralizuje różne rodzaje ubezpieczeń (od
choroby, wypadków, emerytalne) ma do

czynienia z milionowymi zastępami ubez

pieczonych. :. . w' . ;-
W-ytyczną -w dzia-łalności, i organizac(ji

ubezpieczeń, społecznych jest,-n awiąźaju?
bliskiego kontaktu z ubezpieczonymi dla
orientowania się w ićh potrzebach. Temu
celowi odpowiada zasada i praktyka sa

morządu, dzięki któremu ubezpieczeni mo

gą wywierać pewien wpływ na działalność

instytucji. Ta współpraca ubezpieczonych
i ubezpieczeń społecznych może dawać do
bre rezultaty, prowadząc do korygowania
niektórych posunięć 1 wytwarzając ściślej
szą więź między instytucją a jej członka
mi.

W związku z tym, minister opieki spo
łecznej uwzględniając jednocześnie odnoś
ne postulaty samorządowe organizacji ro

botniczych i pracowniczych, postanowił,
powołać do życia Tymczasowe Rady przy
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i 9-ciu

większych ubezpieczalniach (w Warszawie,
ł'-odzi, Lwowie, Krakowie, Białymstoku,
Wilnie, Sosnowcu, Poznaniu i Toruniu).
Do tych Bad Tymczasowych organizacje
robotnicze i pracownicze m ają przedstawić
kandydatów, których wybór zatwierdzi mi
nister opieki społecznej.

Jest' to więc posunięcie na drodze do

przywrócenia samorządu w instytucji ubez

pieczeń społecznych, które może i powinno
dać dobre skutki z korzyścią dla obu za

interesowanych stron.
Obok powyższej reformy, która jest bez

względnym plusem w rozwoju ubezpieczeń
społecznych, należy stwierdzić jednak ist
nienie pewnych minusów. Jest to fakt od-

separowywania się od ubezpieczalni nie

których instytucji, przechodzących do two
rzenia własnych ubezpieczeń dla swoich

pracowników. W tym fakcie, a raczej w

szeregu tych ponawiających się co pewien
czas faktów tkwi niebezpieczeństwo. Jeśli
od ubezpieczeń społecznych odchodzić będą
co zasobniejsze przedsiębiorstwa, to przy
uszczuplającej się stopniowo podstawie fi

nansowej ubezpieczeń społecznych, będzie
się z konieczności kurczyć również zakres
ich działalności, ilość i jakość świadczeń
dla ogółu ubezpieczonych. Stracą na tym
mąsy pracujące, podważony będzie funda
ment na którym się opierają ubezpieczenia
społeczne — zasada ich powszechności.

Ra G.

— Pod hasłem ..młodziet—żołnierzowi"

urządzają Koła Młodzieży Polskiego Białe

go Krzyża przy szkołach powszechnych w

poniedziałek, 8 bm. o godz. 17 w sali ćwi
czeń pułku ,,Dzieci Bydgoskich" przy uL

Sowińskiego widowisko dla żołnierzy.
— Szkolą Pielęgniarstwa Polskiego Czer

wonego Krzyża w Poznaniu przyjmuje kan

dydatki na kurs, rozpoczynający się w lu

tym 1938 r. Internat obowiązkowy na miej
scu. Bliższe szczegóły udziela Dyrekcją
Szkoły, Poznań, Grottgera 5, teL nr 62-84,
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ZGdyniiWybrzeża
Gdynia, dnia 6 listopada 1937 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Leonarda pust.
Jutro: Florencjusza.
Wschód słońca o godzinie 7.05.

Zachód słońca o godzinie 16.22.

Stan pogody.
Rozpogodzenie podczas dnia.

, Pogoda w Polsce kształtuje się w dal

szym ciągu pod wpływem rozległego ob

szaru. wysokiego ciśnienia, którego ośrodek

zalega środkową Europę i powoli przesu
wa się w kierunku Morza Czarnego w

związku z tym wczoraj w godzinach popo

łudniowych w całym kraju utrzymywała
się pogoda pochmurna z niewielkimi prze

jaśnieniami. Temperatura o godz. 14 wyno
siła od 6 st, w dzielnicach wschodnich do

12 st. na południowym zachodzie.

Przewidywany przebieg pogody: .\v dal

szym ciągu pogoda chmurna i miejscami
m glista z rozpogodzeniami w ciągu dnia.

Temperatura około 10 st. Wiatry południo
wo-wschodnie.

-- V Stan

dzisiejszy
- Stan

wczorajszy

Termometr wskazywał dziś rano

iTT

OGOTOWIA.

Straż pożarna te* 17-08 ., Pogotowie Ra

tunkowe, lekarz dyżurny te* 12-40. Gi. Kóm.

Policji te* 16-11. Miejskie Zakłady Elek

tryczne te* 20-67 .

DYŻUR APTEK.

Codziennie, prócz niedziel -i świąt, wszyst
kie apteki śródmieścia i przedmieść Gdyni
są czynne gcdz. od 8-20 . Dyżur w nocy, od

godz. 20—8 rano oraz w niedziele i święta
mają w bieżącym tygodniu następujące ap
teki:

Apteka dr. Adnrna Jurkowskiego, Skwer
Kościuszki. 22.

Apteka mgr. Grodzkiego, ul. Morska 155.

Apteka Bałtycka ul. Śląska 42.

Apteka Nadmorska, ul. Orłowska w Or

łowie Morskim.

AUTODOROŻKI.

Skwer Kościuszki te* 15-70. Plac Kaszub

ski te* 15-41; ul. Portowa te* 25-62; Dworzec

kolejowy te* 15-40; Orłowo Morskie te* 92-04.

TRAGARZE

przy dworcu, te* 21-93 .

Oddział

Przedstawicielstwo ,,Dziennika Bydgoskie
go" mieści się: Skwer Kościuszki 24 (nad
cukiernią Fangrata), tel. 14-60.

REPERTUAR KIN:

BAJKA, Największy dramat wojenny pt.
,,W zamieci żelaza i ognia”. Nadprogram
tygodnik i kolorowa kreskówką.

Bodega: ,,Sitting Buli" , walka białych z

Indianami.

Morskie Oko: Film -cud. Najwspanialsze
arcydzieło jakie pojawiło się na ekranie.

,,Z iemia błogosławiona”.

Lido. Marlena Ditrich i Herbert Mar

shall w erotycznym filmie ,,Eskapada” (A
nioł) i bogaty nadprogram.

Miraż-Orłowo: ,,Antliony Adverse” oraz

tygodnik PAT'a .

Polonia: Komedia miłosnych psot i nie

porozumień pt. ,, Wiosna zakochanych”,
nadprogram i tygodnik.

Hotel,,SAV0Y w Łodzi
Poleca się wszystkim Bydgoszczanom, przybywającym
do Łodzi, pierwszorzędny hotel ,,SavoyM. Komfort

bieżąca woda ciepła i zimna, te efony, centralne O'

grzewanie, garaż ito. (5ł58) Niskie ceny.

PalelowsBcl
współwłaściciel Hotelu , Pod Orłem" w Bydgoszczy

— Wypadek na s. s. ,,Puck”. W maszy
nowni s. s.' ,.Puck” zatrudniony był 24-letm

Józef Dyla, który podczas pracy uderzył się
tak nieszczęśliwie, że dbżnai pęknięcia le

wej kości skroniowej oraz głęboką 'ciętą ra

nę. Przewieziono go do szpitala.

Rybacy i przemysł rybny wybrzeża
na dozbrojenie armii.

Mamy do zanotowania świeży dowód

gorącego patriotyzmu Kaszubów-ryba-
ków i właścicieli 'wędzarń wybrzeża
morskiego, Na zebraniach przedstawi-

cieli.organizacyj rybaków i przemysłu
rybnego postawiono na wnio'sek p.Józe
fa Koukela z Gdyni powołać do życia

komisję zbiórkową na Fundusz Obrony
Narodowej. Zadaniem komisji zbiórko

wej jest zebranie stosownej sumy na za

kup odpowiedniego sprzętu dla armii

polskiej, a cała akcja pomyślana jest w

ten sposób, aby przy zakupie i sprzeda
ży surowca potrącać od każdego centna

ra groszowe kwoty, które następnie prze

kazywane będą na oddzielne konto w

Komunalnej Kasie Oszcędności m. Gdy
ni nr 14526.rKwoty te pobierane będą
od rybaków i właścicieli wędzarń za

specjalnymi pokwitowaniami, a każdo

razowo wynik zbiórki ogłaszany będzie
w prasie wybrzeża. Na czele 'zarządu
głównego komisji zbiórkowej stanęli
znani działacze kaszubscy, pp .: Józef

Kcnkel — właściciel 'firmy ,,Polska Ry
ba" w Gdyni (przewodniczący); Anastazy
Konkel — prezes Związku Rybaków
Morskich w Gdyni (skarbnik); Klemens

Kchnke — b . długoletni sołtysHelu. Po

nadto w każdej nadmorskiej miejscowo
ści, gdzie zamieszkują rybacy, oraz

'istnieje przemysł rybny, wybranych bę
dzie po dw'óch mężów zaufania.

1%/eajSGpszeft(fczl'*S i cfoJkCDroM/cs effrieslfc*

mtow

* Skwer Kościuszki 20
Telefon 17-58.

to %tobił%Łlemhafi
Każda najpiękniejsza piękność ma

swoją piętę.Achillesa, innymi słowy

swój ,,Schónheitsfehler'* . Tym Schon-

heitsfehlerem , antywdziękiem, dziurą
na całym i plamą na słońcu Gdyni jest

bezwątpienia sylwetka Elemki.

Ktokolwiek po długim niewidzeniu

naszej dumy narodowej zwanej Gdynią,

przyjeżdża tutaj i rozmiłowanym spoj
rzeniem obejmuje rozległy widok mia

sta, oprawionego w szafir Bałtyku; z

rozkoszą, topiąc wzrok w jedytiym w

swym rodzaju widoku, nagle zżyma się,

krzywi i odwraca z niechęcią: rozu

miemy co to znaczy. Zobaczył Elemkę.
Niepodobno jej zresztą nie dostrzec.

Te pięć charakterystycznych masztów

ja k pięć palców jakiejś nieszczęsnej
dłoni, prześladuje nas na każdym kro

ku. Widać je z każdego kąta: ,,Itui

tam, za morzem i wszędzie, wszędzie

jej smutno, i wszędzie jejjedno i wszę

dziejejźlei~ wiem, że źle będzie!'

Głowią się tam podobno uczeni w pi

śmie, co wreszcie zrobię zElemką: naj

lepiej sprzedać!
Podobno istnieje jeden tylko waru

nek: sprzedać owszem, ale koniecznie

tylko zagranicą. Ale zagranicą zapew

ne nie brak cwaniaków, którzy — ku

pować Elemki ani myślą. Więc stoi

i czeka, jak wyranżerowana stara pan

na. Zmiłuje się czy nie zm iłuje ,,jaki
taki byle jaki'*. A zmiłować się nie

chce. Żaden.

Może dla bezrobotnych byłoby dobre

zajęcie rozebrać ją prze'z zimę na drze

wo. Zawsze to jakąś wartość niewątpli
wie posiada.

Może óo prostu można by ją puścić
na loterię jako fant dla bezrobotnych

marynarzy. W każdym razie przecież

lepsza Eiemka niż — guzik.
Nie wypada przecież spalić Elemki

jak tę, krypą podczas pokazów straży
pożarnej.

Zanim jakiś geniusz dyplomatyczno-

komplementacyjny wymyśli jakieś wy

tworne wyjście z tej ślepej ulicy, które

by wszystkich zadowoliło, moźeby przy

najmniej można tych pięć kijów ma

sztowych, po których wszyscy poznaje

my Elemkę... zlikwidować? żeby nie

było widać. Żeby nie psuć tego najpięk

niejszego, najsłodszego dla oczu na

szych whUku, jakim jest widok portn
w Gdyni!

Górnicy zamieszkali w Gdyni
powrócić mogą do Francji.

Na skutek przerwania rekrutacji gór
ników do Belgii, Komisariat Rządu po

czynił dalsze starania o wysyłkę reemi

grantów zam ieszkałych na terenie Gdyni
i w dniu 4bm. zawiadomiony został te

lefonicznie przez Min. Opieki Społecz
nej,że w Gdyniprzeprowadzona zostanie

rekrutacja reemigrantów górników z

Francji, a zam ieszkałych na terenie na

szego miasta. Górnicy ci zatrudnieni zo

staną w kopalniach francuskich.

W tym ceiu zainteresowani winni

zgłosić się w Biurze Pośrednictwa Pracy
W godz. od 8—12, gdzie zostaną wcią

Ś(nięci na specjalne listy. Zaintereso

wani poza dokładnym nazwiskiem i

wiekiem muszą podać adres oraz czas,

jaki przepracowali w poszczególnych ko

palniach francuskich oraz adres kopal
ni, w której pracowali ostatnio. Zapisy
Pośrednictwo Pracy przyjmować będzie
do dnia 10 listopada rb. włącznie.

Projeht zorganizowania
Stowarzyszenia Uczniów Kupieckich.

Odbyło się. posiedzenie Zarządu Korpo
racji Kupieckiej w Gdyni, na którym

międzt innymi zaistniał projekt zorga

nizowania Stowarzyszenia Uczniów Ku

pieckich pód patronatem Korporacji Ku

pieckiej. Organizację lego stowarzysze

nia powierzono p,BenonowiRatajczako

wi. Utworzono również Kuratorium,

wybrane z pośród członków Zarządu
Korporacji, w skiad którego weszli pp.:

dyr. Michał Królikowski, dyr. Jerzy
Hildt, dyr. Kazimierz Mucha, dyr. gim
nazjum kupieckiego Dzięciolowski,
sekretarz Stanisław Latcsiński i Stani

sław W ojtasik,

Ku uwadze P.T . kupców
i przemysłowców.
Bony turystyczne.

PKP przystąpiły do emitowania ,,bonów
turystycznych", które mogą być nabywane
przez firmy handlowe celem bezpłatnego
rozdawnictwa swoim klientom, o czym
niedawno prasa donosiła.

Obecnie dowiadujemy się, iż z dniem 1-

listopada br. weszły w życie przepisy nor

mujące obrót tymi bonami. Bliższych in-

formacyj w tej sprawie udziela oraz przyj
muje zamówienia na bony turystyczne Biu

ro Turystyczne L. P . T . w Gdyni, ul. Staro-

wiejska 54 tel. 3800 w godz. od 9—12 i ód

15-18 .

Godzi się zaznaczyć, że system tzw. ko

lejowych bonów turystycznych od dawna

zaprowadzony zagranicą, niewątpliwie spo
tka się i u nas z przyjaznym przyjęciem
sfer kupiectwa.

Ob uwie kupują
wszyscy

z Bydgoszczy, Poznania, Torunia 'S
i Gdańska zam ieszkali WGDYNI tylko S

w CENTRALI OBUWIA
ul. Świętojańska 62. Właściciel Kazimierz Gabrielewicz

650 wice-poborowyth rozpoczyna

zaszczytną służbą.
W związku ż powołaniem do zastępczej

służby wojskowej 650 mężczyzn, komisariat

rządu opracował już plan i przydział do po

szczególnych robót, które trwać będą ocV 8

listopada do 6 grudnia. Według tego pląnu
w czterech turnusach tygodniowych przy

dzielonych zostało 244 ludzi do robót ziem

nych przy falochronie pod Kamienną Górą,
150 ludzi do robót ziemnych przy ul. Żmudź*

kiej i Małopolskiej, 94 lud zi do robót ziem 

nych i 17 murarzy do budowy kąpieliska
w M.Kackn, 65ludzi do prac przy rowach

otwartych w Orłowie, 64 ludzi do prac ogro

dów miejskich i 13ludzi doprac malarskich

przy wykończaniu gimnazjum krawieckie

go na ul. M orskiej.

Zwiedzał cle
OGÓLNOPOLSKĄ
WYSTAWĘ RADIOWĄ
1WraifWGOSZCZY

ul. Toruńska 30, telefon 17-23.

Otwarta codziennie od g. 9 do 21
dodnia14.XI.1937r.

Wstęp 50 gr od osoby. W niedzielę 1 zł.

Działy: 1. S. A . Polskie Radio. 2. Naukowo-Pedago
giczny. 3 Radiowy. 4 Elektrotechniczny. 5. Ogólny.
UWAGA: Wstęp do Studia P. R . na codzienne
audycie zł 0,40. ~

Korzystajcie z lokalnych
kart uczestnictwa ~

znaczne ulgi.

Kawiarnia-Restauracja
wł.: M. Grabowski, Gdynia, nl. 10 Lutego 7.

codziennie od godz. 17 dancing towarzyski
na obu salach. Dwie doborowe orkiestry
pod kier. Jana Zimnowody i Narcyza Mo

sińskiego. Występy pierwszorzędnych sił

artystycznych. Balet Walery - Ziuta Ro-

manówna subretka. Stefania Setruwe tańce

charakterystyczne. W niedziele, i świętą
początek koncertu o godz. 16. Lokal otwar

ty do rana. Ceny przystępne. Na I ptr. ob

szerna sala bilardowa. Bilardy godz. 1 zł.

Duży wybór własnego wypieku ciast. Dwa

razy dziennie świeże pączki. Wyobrowa ku 

chnia. Obiady a la cart z 3 dań 1,50 zł.

— Odrąbał sobie palce. 14 -letni N achal

Leon z Bum ii (ul. Dębogórska 183) rąbiąc
drzewo odrąbał sobie lewy kciuk. Rannego
zaopatrzyło pogotowie.

Polski Urząd Pocztowo-Telekomunikacyj-1
ny Gdańsk I przy placu Heveliusa 1-2 bę
dzie czynny w święto i.Nepodleglości, w dniu

11 bm., jak w niedziele z tym, że jednora
zowe doręczanie przesyłek listowych od

będzie się wcześniej, tj. o godz. 8 rano. W

dniu 17 bm. w święto ,,Buss- und Bettag”
będzie urząd czynny jak w niedziele.

- A j'abłka wciąż drogie... W ostatnim

tygodniu przywieziono do Gdyni 3 wagony

jabłek. Towar nadszedł z Gdańska. W

związku z ostatnimi wypadkami jakie mia

ły miejsce na terenie Wolnego Miasta Gdań

ska, kupcy skierowali towar przeznaczony
dla Gdańska do Gdyni.
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Zagadnienie kredytu rolniczego.
Co warunkuje rozwój rolnictwa? — Działalność KKO powiatu bydgoskiego.

Na istniejące formy kredytu najbar
'dziej szerokie zapotrzebowanie zgłasza rol

nictwo. Rolnik potrzebuje tak kredytu
krótkoterminowego, jak średnioterminowe

go, jak i długoterminowego. W ynika to

wprost z różnych okresów produkcji arty
kułów bądź hodowlanych i jeszcze bar

dziej rozmaitych możliwości realizowania

zbiorów. Jest zupełnie oczywiste, że kredyt
na sfinansowanie żniw może być płatny w

ciągu trzech miesięcy. Kredyt na sfinanso

wanie zasiewów jarych po pół roku, a kre

dyt na zasiewy ozime po roku. Jeśli rolnik

powiększa hodowlę świń na bekony, może

już sprzedawać odhodowane sztuki po ro

ku. Tenże sam rolnik, chcący się dochować

przychówku np. remontów musi czekać

trzy^lata. Tak się dzieje z punktu widzenia

tylk'o produkcji bezpośredniej. Jeśli nato

miast weźmiemy szersze inwestycje, jak
melioracje w rachubę wchodzić musi kre

dyt długoterminowy.
Istnieje jeszcze jedna dziedzina kredy

towa, od której zależy nie tylko byt rolni

ka, ale cala struktura gospodarcza kraju.
Mamy tu na myśli kredyt na spłaty ro

dzinne. Jeśli rolnik nie może podzielić swe

go majątku w ten sposób, że nienaruszony
warsztat pracy oddaje jednemu dziecku, a

reszcie daje wykształcenie bądź spłaty,
wówczas m usi wystąpić zjawisko rozdrab
niania gruntów względnie gospodarowanie
,,na połowie'* na jednej trzeciej*1, na njed-
hej czwartej**. Na wschodzie Polski nie

dzieli się zbyt małych gospodarstw, tylko
bliska sobie rodzina gospodaruje razem i

zależnie od działów rodzinnych dzieli się w

wyżej podany sposób.
Dzielenie gospodarstw wiejskich' W'zglę

dnie współgospodarowanie kilku rodzin na

jednym gospodarstw'ie prowadzi do naj
wyższej pauperyzacji kraju. Z drugiej
str'ony brak łatwego kredytu na rozwój
produkcji wywołuje ubóstwo rolnika i

sprowadza jego sposoby gospodarowania
n a p oziom iście barbarzyński.

Kredyt dla rolnika prowadzi do prowa
'dzenia na roli gospodarki kapitalistycznej.
Jej szczytem jest taka specjalizacja jak w

'Ameryce, gdzie rolnicy specjalizują się w

produkcji niewielkich grup wytworów i

kupują brakujące u sąsiadów, aby się w

pracy nie rozdrabniać i przez wyspecjalizo
wanie1dojść do lepszych rezultatów Ogól
nych.

W naszych warunkach o takich szczy
tach rozwoju gospodarczego nie można ma

rzyć. Chodzi jednak o coś ogromnie waż

nego — o utrzymanie wysokiego poziomu
gospodarki rolniczej na kresach zachod

nich, która grozi upadkiem w razie trud

ności w' dostarczaniu i rozprow'adzaniu
kredytu rolnego. Łączy się to bezpośrednio
z akcją oszczędnościow'ą. Społeczeństwo
naszych ziem musi wytwarzać tyle kapita
łu , aby sprostać zapotrzebowaniu swych
warsztatów produkcyjnych m im o w szyst
kich upustów jakie te zbiorniki kapitałów
doznają na skutek czy to polityki fiskalnej
rządu, czy też możliwości zarobkowych po
za naszą dzielnicą.

Jeśli więc mówimy o kredycie rolni

czym, jako niesłychanie ważnej gałęzi kre

dytu, musimy pamiętać o roli komunal

nych kas oszczędności powiatowych, które

z jednej strony gromadzą potrzebne ilości

kapitałów a z drugiej trudnią się jego roz

działem między potrzebujące warsztaty
rolnicze.

Powiatow'e Komunalne Kasy Oszczędno
'ści trudniące się rozprow'adzaniem kredy
tów w'śród rolników innych warsztatów

prowincjonalnych dają absolutną pewność
zaufania. Kredyt dla rolników oparty na

przychodach od warsztatu, niepodlegające-
go zniszczeniu, jest najpewniejszą formą
kredytu i zarazem najbardziej znaną. Ciu
łacz powierzający swój grosz rolnikowi za

pośrednictwem Kasy może spać spokojnie.
Ziemia zawsze odrzuci procenty i ziemia

pozostanie, zawsze najpewniejszym kapita
łem .

Przy okazji Dnia Oszczędności i ko

nieczności omówienia związanych z nim

problemów zwracamy powyżej uwagę na

niesłychane znaczenie kredytu rolniczego
w ogóle dla Ziem Zachodnich w szczególe.
Rozumowania nasze można uzupełnić tak

bliskim przykładem , jak działalność KKO

pow. bydgoskiego, która w ostatnich cza

sach rozwija się coraz lepiej i obejmuje
coraz większy zakres działania. W ystarczy
podkreślić, że w ubiegłym roku wzrósł
stan wkładów o trzy czwarte miliona zło-

tych, które natychmiast znalazły natural-

,nie' odbiorców wśród potrzebujących kre

dytu rolników naszego powiatu.
Poza normalnym tokiem operacji kre-

'dytowo-oszczędnościowych polegających na

gromadzeniu kapitału i jego dzieleniu mię
dzy zasługujących na zaufanie, Kasa trud

n iła się rozdzieleniem kredytów celowych.
Byly to fundusze przeznaczone przez banki

państwowe dla rzemiosła, kredyty powo
dziowe oraz posuchowe i pod zastaw zboża
z własnych funduszów. W prze-ciągu ostat

nich miesięcy rozdzielone sumy przekra
czające po 100 tysięcy złotych w wyżej wy

mienionychkategoriach.Kasa, mając stycz
ność z tak zwanym małym człowiekiem, w

danym wypadku z małym wytwórcą, speł

nia z łatwością rolę, której żaden wielki

bank podjąć.by się nie mógł. Tymczasem
podział kredytów właśnie między takimi

małymi warsztatami jest najwyższą ko

niecznością gospodarczą. M inęły te cza sy,

kiedy to tylko wielkie fabryki zasługiwały
na kredyt i zaufanie. Obecny kurs polityki
gopodarczej idzie w kierunku małego war

sztatu, słusznie upatrując dobro w kraju w

możliwie wielkiej ilości zadowolonych i

mogących pracować samodzielnie obywa
teli.

KKO pow. bydgoskiego może się po

szczycić obrotami sięgającymi do 6(fmilio
nów złotych rocznie. Pieniądz krąży mię
dzy pończochą mieszczanina i mieszkiem

rolnika1szybko, przyczyniając się do po

stępu gospodarczego i zadowolenia tak da

jącego jak odbierającego.
Przy sposobności nie od rzeczy będzie

wspomnieć, że bydgoska powiatowa KKO

szczyci się swym niezwykłym szczęściem.
Na pożyczki premiowe przez nią zakupione
padło już wygranych na sumę blisko

ćwierć miliona złotych:- Nie są to tylko pa

piery własne Kasy. Wygrywają również

klienci, ale chcąc ukryć swe szczęście

przed natarczywością znajomych czy krew

n ych, wolą ^rzymać ten fakt w tajemnicy.
I wówczas tb mówi się o tym, że ludzie

biedni szczęścia nie m ają, tylko bogate
banki... Gdy tymczasem jest akurat od

wrotnie.

KKO podejmuje również szerzenie cno

ty oszczędności wśród młodzieży szkolnej.
Kasa chce sobie wychować przyszłych ciu

łaczy i daje różne premie tak dla nauczy
cielstwa jak dla dzieci, aby wśród nich

spopularyzować ideę oszczędnościową i

przyczynić się do rozwoju cnót społecz
nych.

'

Jesteśmy skazani na swe własne siły.
Złote sny o wielkich kredytach zagranicz
nych nigdy się zapewne nie spełnią. W

każdym razie lepiej nam będzie z takim
pesymizmem, niż samoudziałem i oczeki
waniem na cudowną pomoc. M usimy so

bie pomagać sami wówczas i Bóg nam do

pomoże. M usimy oszczędzać, tworzyć wła

sny rodzimy kapitał i docierać z nim do

najbardziej potrzebujących. Oto są zasady,
które powinien sobie zapamiętać każ(jy
obywatel.

(es-te).

Tlotuegimnazjum tu(Bydgoszczy

powstało dzięki pożytecznej inicjatywie yrona obywateli.

Gmach Państw. Seminarium Nauczycielskiego, w którym mieści się Prywatne Gimna

zjum Polskiego Tow. Szkolnego.

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego
liczba nowych uczni, wstępujących do gim 

nazjum, była tak wielka, że w-sumie ok.

150 chłopców nie znalazło pomieszczenia w

różnych zakładach bydgoskich.
Zdali egzaminy do 1. klasy, lecz nie zo

stali przyjęci... NI; starczyło dla nich miej
sca... I cóż mieli począć ze sobą?

Rodzice tych nieszczęsnych pierwszokla
sistów byli zrozpaczeni takim obrotem spra

wy i szukali dróg wyjścia z trudnej sytua
cji. Przecież nie będą posyłać swych dzieci

do szkól w innych miastach, przecież nie

pozwolą im chodzić luzem...

Wspólna niedola skupiła rodziców w

wspólnej akcji. Odbyły się różne zebrania

w różnych salach i szkołach, wysłano dele

gacje do kuratorium itd.

Jedno z takich zebrań odbyło się pód
koniec czerwca w sali św. Trójcy. O ile do

tychczas starano się o pomieszczenie chłop
ców w obecnych gimnazjach, to na tym ze

braniu kilku z rodziców rzuciło nową myśl.
Zwrócono uwagę, że jest obecnie do dyspo
zycji gmach b. seminarium, i że w gmachu
tym możnaby utworzyć gimnazjum i liceum

pedagogiczne — państwowe. Tego rodzaju
propozycję przedstawiła w kuratorium po
znańskim delegacja z Bydgoszczy w skła

dzie pp.: Raczyński, Schubert i komisarzo-
wa Sikorska.

Kuratorium odniosło się do sprawy

przychylnie, jednak stwierdziło, że ze

względów budżetowych — projektu nie da

się urzeczywistnić. Z kolei delegacja uda

łasiędoMinisterstwaW.R.iO.P.wWar
szawie, gdzie po dłuższych pertraktacjach
osiągnięto przyrzeczenie, że liceum peda
gogiczne zostanie utworzone w Bydgoszczy
na pewno w roku przyszłym. Gimnazjum
państwowe - ze względów budżetowych -

nie znalazło akceptacji.
Kiedy już nie było innej rady, delegaci

wysunęli projekt utworzenia gimnazjum
prywatnego. Projekt ten został przyjęty:
przychylnie i trzeba było teraz zorganizo
wać stronę prawną.

Nie było wiele czasu. Nowy rok szkolny
zbliżał się szybkimi krokami. W niebywa
łym tedy tempie zorganizowano Polskie To

warzystwo Szkolne w Bydgoszczy. W a ln e

zebranie wybrało zarząd Towarzystwa, w

składzie: p. Fr. Raczyński prezes, p. St. Ko

nieczny wiceprezes, p. Schubert sekretarz,
p.J.Kulok skarbnik i pp.kom. Sikorska
i Krupiński członkowie zarządu. Doradcą
fachowym Towarzystwa jest p. prof. Bia
łecki. Nowe Towarzystwo postarało się o

zatwierdzenie statutu. Przy pomocy facho

wej i za inicjatywą p, prof. Białeckiego ze

brano grono profesorów i załatwiono spra

wy techniczne. Statut gimnazjum został

zatwierdzony przez kuratorium.

Nowe gimnazjum/mieszczące się w gma
chu seminarium (ul. Seminaryjna 3) nosi

nazw ę ,,Prywatne Gimnazjum Męskie Pol

skiego Tow. Szkolnego". W 3 oddziałaeh

1. klasy pobiera naukę 122 uczni. Nauka

rozpoczęła- się 3 września br. nabożeństwem

w kaplicy seminaryjnej. Organizacją no

wego zakładu zajął się z polecenia Władz

p. prof. Białecki.

Nowe gimnazjum, jako rozwojowe, na

przyszły rok posiadać będzie dalsze klasy
i z. biegiem czasu, zależnie od wykazanego
poziomu, z pewnością otrzyma prawa pu
bliczne.

Zorganizowanie nowego zakładu szkol

nego w Bydgoszczy kosztowało wiele za

biegów i starań. Grono ludzi dobrej woli

nie żałowało jednak trudów. Cel osiągnię
to i obecnie poważny brak w szkolnictwie

średnim w Bydgoszczy został usunięty.
Wielka ilość uczni w nowym gimnazjum
świadczy wymownie o potrzebie tej szkoły.

Ponieważ prasa niemiecka rzucała różne

inwektywy pod adresem nowego zakładu,
trzeba to było napisać i — stwierdzić je
szcze, że nowe gimnazjum powstało jedynie
wysiłkiem samych rodziców, w wyniku ich

starań — bez pomocy subwencyjnej. Szla-

, ehetnej i pożytecznej inicjatywie prywatnej
należy się pełne uznanie społeczeństwa. (Jk)

ja to czuję-rńc5wiczęsto reu-

maiyk,ajegoprzepowiednia
jestpewniejsza odBaromet

ru.Już nadwalui)jedendzień
przed każdązmianąpogcjdy,
odczuwa silnebóle.Jakże cier

pionwówczas.Wtychwypad
kach oddajefTogalreuma-
tykom dobre usługi.Togal
uśmierzabóleiprzynosi
ulgę.Togalstosuje się.po
2tabletki'3razydziennie.

Do nabycia w aptek-ach.

Poefzjęl(oie/ome.
Poczuwamy się do miłego obowiązku po

dziękow ać p. dyrektorowi Onufremu Ger-

tnerowi, dotychczasowem u właścicielowi i

kierownikowi fabryki pilników i narzędzi
rzem ieślniczych ,,Grakona” za tak wielką,
prawdziwie ojcowską troskliwość, jaką ota

cza! nas przez, długie lata. Jako wzorowy

pracodawca i przemysłowiec zaskarbił sobie

dozgonną.wdzięczność nas wszystkich. Że

gnamy zacnego dyrektora z prawdziwym
żalem, życząc Mu wszelkiej pomyślności na

przyszłość. . (22179
Personel fabryki ,,Prom”, dawn. nGrakona”.

Reform y w Instytocii
reform społecznych.

Ubezpieczenia społeczne ogarniają za

sadniczo, z racji swego charatkeru. i zadań

szerokie masy pracowników fizycznych i

umysłowych. Instytucja, której działalność

rozciąga się na cały kraj, wkracza w naj
rozmaitsze : dziedziny produkcji, pracy i

centralizuje różne rodzaje 'ubezpieczeń (od
choroby, wypadków, emerytalne) ma do

'czynienia z :rpilionowymi zastępami ubez

pieczonych:: 'K ,st ^n-łifwn--. i -

'W ytyczną -w działalności i organizacji
ubezpieczeń społecznych ,,jest.nawiązaliie
biiskiego kontaktu z ubezpieczonymi. dla

orientowania: się w ich potrzebach. Temu

celowi odpowiada zasada i praktyką sa

morządu, dzięki któremu ubezpieczeni mo

gą wywierać pewien wpływ na działalność

instytucji. Ta współpraca ubezpieczonych
i ubezpieczeń, społecznych może dawać do

bre rezultaty, prowadząc do korygowania
niektórych posunięć i wytwarzając ściślej
szą więź między instytucją a jej członka

mi-
W związku z tym, minister opiek'i spo

łecznej uwzględniając jednocześnie odnoś

ne postulaty samorządowe organizacji ro

botniczych i pracowniczych, postanowi!
powołać do życia Tymczasowe Rady przy
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i 9-ciu

większych ubezpieczalniach (w Warszawie,
I.odżi,

'

Lwowie, Krakowie, Białymstoku,
Wilnie, Sosnowcu, Poznwmiu i Toruniu).
Do tych Rad Tymczasowych organizacjo
robotnicze i pracownicze mają przedstawić
kandydatów, których wybór zatwierdzi mi

nister opieki społecznej.
Jest to więc posunięcie na drodze dó

przywrócenia samorządu w instytucji ubez

pieczeń społecznych, które może i powinno
dać dobre skutki z korzyścią dla obu za

interesowanych stron.

Obok powyższej reformy, która jest bez

względnym plusem w rozwoju ubezpieczeń
społecznych, należy stwierdzić jednak ist

nienie pewnych minusów. Jest to fakt od-

separówywania się od. ubezpieczalni nie

których instytucji, przechodzących do two

rzenia własnych ubezpieczeń dla swoich

pracowników. W tym fakcie, a raczej w

szeregu tych ponawiających się co pewien
czas faktów tkwi niebezpieczeństwo. Jeśli

od ubezpieczeń społecznych odchodzić będą
co zasobniejsze przedsiębiorstwa, to przy

uszczuplającej się. stopniowo podstawie fi

nansowej ubezpieczeń społecznych, będzie
się z konieczności kurczyć również zakres

ich działalności, ilość j j(akość świadczeń

dla ogółu ubezpieczony-ch. Strącą na tym
masy pracujące, podważony będzie funda

ment,na którym się opierają ubezpieczenia
społeczne — zasada ich powszechności.

R. G.

— Pod hasłem ,,młodzież—żołnierzowi"
urządzają Koła Młodzieży Polskiego Białe

go Krzyża przy szkołach powszechnych w

poniedziałek, 8 bm, o godz. 17 w sali ćwi

czeń pułku ,,Dzieci Bydgoskich'* przy uL

Sowińskiego widowisko dla żołnierzy.
— Szkoła Pielęgniarstwa Polskiego Czer

wonego Krzyża w Poznaniu przyjmuje kan

dydatki na kurs, rozpoczynający się w lu

tym 1938 r. Internat obowiązkowy na miej
scu. Bliższe szczegóły udziela Dyrekcja
Szkoły,'Poznań, Gr~ttgera 5, tel. nr 62-84
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Piętnasta stronią.

Są trzy osiłki zaufałe w pięści, bijące po
łbie słabszych, jaże chrzęściła jak chto na

jednego z nich ogryzkiem — wszystkie trzy
z pyskiem .

Ździebko mie dziwi, że dopotąd. w zgo
dzie; — zawiścią przecie cudza wyższość
bodzie. — Ich zaś nie bodzie, gdyż w wiel-

gij przestrzeni są rozdzieleni. Gdyby w bli

skości mieszkali, nie w dali, to-by sie jużci
za kudły targali. Wnetki, szajt rodzi sie

zwad* sąsiedzka o gront, sprzęt, dziecka..,
Że zaś dwaj jeszcze przegrodzeni wzajem
górzystym krajem i modrym Dunajem,
trzeci bardzo daleko na wschodzie — więc
trwają w zgodzie.

Zgoda — rzecz zacna i pochwały warta

Aliści nie taka pod protekcją czarta, gdy ci

chto przemoc uzna za czyn słuszny, boś mu

sojuszny...
Właściwie nie obchodzi mie to wiele, że

Abisynie zarżnęli jak ciele, i że Japoniec
wali pod Ping-Pongiem Chińczyka drągiem
Niech se ta jeszcze wielgi Mussolini ćwiart

22116

ke Hiszpanii do swych Włoch przyczyni;
niech se ma Hitler równik z Kamerunem,
lody z biegunem... Ja w każdym razie nie

zapowim: veto! Bo chto zagarnia — nie

liczy się z metą, gwiżdże na Lige, traktaty,
sankcyje, konferencyje...

Jeden z harmatą na podboje bieży; drugi
gadaniem kolonijo mierzy, chtórych sie wy
rzec m usiał przy traktacie w pamiętnej
dacie.

Ninaharmaty ni nabutne słowa nie wy

myślała nic ligowa głowa; do bani przeciw
temu są podrygi niezdarnyj Ligi.

Poco więc świże konferencje, mowy...?
Anglo-francuskie 'zawracanie giowy? (Nie
gdyś austriackim gadaniem nazwano siecz

ke i siano). Szak tera młócić taką sieczke

z sianem chcą w sprawie wojny Chińczyka
z Japanem, a z góry wiedzą, że wyjdą jak
zmyci, bo z tego nici,..

Owszem — nie nici, lecz podwójna racja:
pirsza, że bedzie w tym kompromitacja;
druga: — zgorszenie la państewek małych,
ale zuchwałych. Bo jak wilk, niedźwiedź

Lidze gra na nosie, to se pozwoli kwiknąć
małe prosie; i bodajże mu za butne kwika

nie nic sie nie stanie. Ba!!! Zdawna wro

gie my słyszym pomruki, a jakoś nabyć nie

rhoźem nauki, że czas najwyższy dobrać sie

do garła krnąbrnego karła. Przecie to, na

co se Forster pozwala, to już najwyższa
frechowność skala, a z naszyj strony szczyt

pobłażliwości la tych krnąbrności. -

Program Święta Niepodległości
w Bydgoszczy.

Dnia tOlistopada o godz. 17 — capstrzyk
orkiestr ulicami miasta.

Dnia 11 listopada o godz. 6 - pobudka,
o 9-tej — zbiórka organizacyj na Rynku
Marszałka Piłsudskiego, o 9,30 — raport i

przegląd, o 10-ej - uroczysta msza św. w

kościele Farnym (organizacje wysyłają na

mszę św. poczty sztandarowe), o 11,30 —

defilada przy Placu Wolności. Poczty
sztandarowe wszystkich organizacyj kro

czyć będą w defiladzie wspólnie za kompa
nią honorową. O godz. 17 - akademia w

sali pułku ,,dzieci bydgoskich" (wejście z

ulicy Sowińskiego). Wieczorem o godz. 8 —

akademia w Teatrze Miejskim.
Prezesi klubów sportowych i organiza

cyj WF i PW wydadzą odpowiednie zarzą

dzenia, celem jak najliczniejszego udziału

w uroczystości.
Przede wszystkim zwrócić uwagę nale

ży na udział w święcie i uroczystościach
młodzieży, tej przyszłości naszego narodu.

Falsyfikaty
usiłują wpirńwdźie pod względem opakowa
nia, postaci i barwy naśladować oryginalną
Aspirihę, jednakże... Jak dobrym środkiem

musi więc być Aspirina.

Akademia żołnierska w dniu 11 listopada
Tradycyjnymi zwyczajem urządza Polski

Biaty Krzyż w dniu 'l bm. ogodz. 17w hali

ćwiczeń pułku ,,Dzieci Bydgoskich" akade

mię żołnierską, na której zespoły żołnier

skie obydwóch pułków piechoty wystaw'ią
inscenizację układu p. M arty Chmielarskiej
pt. ,,Pomorze i W ielkopolska W pieśni i o-

brazach".

Ilustrację muzyczną opracowali pp. kpt.
Grabowski i kpt. Kuczera. Reżyseria ogól
na p. Marty Chmielarskiej i p, Lorenzowej,
reżyseria szczegółowa pp. Lachowskiej oraz

Wudniakówny, kierowniczek świetlic Pol

skijgo Białego Krzyża. Dekoracje p. Ber

narda Lewandowskiego. Referat wygłosi p.

prof. Góralczyk. Wejście z ul. Sowińskiego.
Polski Biaiy,Krzyż zaprasza społeczeństwo
na powyższą imprezę.

PowstaAcy bydgoscy
uczcili pamięć śp. generała Muśnickiego.

Dnia 3 bm. odbyła placówka Bielawy-
Skrzetusko swoje miesięczne plenarne ze

branie. Przed zebraniem uczczono pamięć
organizatora wojsk wielkopolskich śp. gen.
J'zefa Dowbora-Uuśnickiego. Na pięknie
kwiatami udekorowanej sienie był ustawio

ny obraz, przedstawiający wejście wojsk
polskich do Bydgoszczy. Por. Bessert na

kreślił życie Zmarłego, sławiąc generała
Muśnickiego jako żołnierza. Po przemówie
niu uczczono pamięć -drogiego Zmarłego
dłuższym milczeniem.

Po przerwie odbyło się zebranie planar
ne'pod przewodnictwem prezesa Ganswind-

ta. Placówka zyskuje coraz więcej człon

ków ponieważ,posiada zarząd bardzo sprę
żysty.

Jiii dziś, w sobotę, balZwiązku
Młodych Drogerzysfów.

W ostatniej chwiliprzypominamy obalu

jaki się odbędzie dziś, w sobotę w wielkiej
sali Kasyna Cywilnego (Gdańska). 'Zabawa,
która z wielką starannością jest przygoto
wana, da dużo emocji i będzie dla wszyst
kich godziwą rozrywką. Będą tam między
innymi tańce reprezentacyjne z kwiatami.

Zabawa, przez młodych drogerzystów-far-
maceutów, ,,fachowo" będzie prowadzona, bo

wszyscy uczestnicy będą gratisowo operfu-
mowani. Zabawa drogerzystów prowadzona
będzie pod hasłem ,,Piękny zapach i ładny
taniec". A więc zdecydowaliśmy, że wszy

scy spotkamy się na tym balu, na którym
się wspaniale zabawimy

DOSKONAŁA SELEKTYWNOŚĆ C 5 NOWO

CZESNYCH LAMP PHILIPS MINIWATT (ŁĄCZNIE
Z LAMPA PROSTOWNICZĄ) * BARDZO CZUŁY

SAMOCZYNNY ..ANTIFADING" O CIĄGŁA
REGULACJA BARWY TONU * PIĘKNY TON

DZIĘKI SPECJALNEMU GŁOŚNIKOWI ELEKTRO

DYNAMICZNEMU (BEZ SZUMU TŁA I B.SZ

GWIZDÓW SUPERHETERODYNOWYCH) *

W związku z licznymi, napływającymi do nas zapytaniami co do święta
Niepodległości w dnin 11 listopada, wyjaśniamy, że na podstawie ustawy z dn.
23. IV . 1937, która weszła w życie z dniem 30. IV . br., dzień 11 listopada jest
świętem urzędowym, zaliczonym do dni świątecznych, w czasie których praca

wykonywana być nie może, z wyjątkiem przewidzianych prawem odchyleń.
Korzystając z okazji przypominamy, iż za dni świąteczne nchodzą poza nie

dzielami po myśli a) rozporządzenia Prezydenta R. P . z dnia 15. XI . 1924 r.

o dniach świątecznych, b) nstawy z dnia 18. III . 1925 r. w przedmiocie zmiany
poprzednio wymienionego rozporządzenia i c) wyżej powołanej ustawy o Świę
cie Niepodległości, następujące dni:

Nowy Rok (l stycznia), Trzech Króli (6 stycznia), Oczyszczenie N.M. P

(2 lutego), Trzeciego Maja (3 maja), Drugi Dzień Wielkanocy, Wniebowstąpie
nie Pańskie, Drugi dzień Zesłania Ducha Świętego (Zielonych Świątek), Boże

Ciało, św. apostołów Piotra i Pawła, Wniebowstąpienie N. M. P . (15 sier

pnia), Wszystkich świętych (l listopada), Święto Niepodległości (li listopa
da), Niepokalane Poczęcie N. M.P . (8 grudnia) i Boże Narodzenie (25 j 26

grudnia), Dni powyższe wolne są od pracy.

60 lat pracy zawodowej
i istnienia firmy Weissig.

RUDOLF WEISSIG.

Do szeregu firm bydgoskich, które 'dzięki
swym zfinkomitym wyrobom zdobyły sobie

rozgłos w całej Polsce, należy również Byd

goska Fabryka Parasoli, będąca w'łasnością
|zasiedziałego od dziesiątek lat w Bydgoszczy
1p. Rudolfa W eissiga. Obecnie jest to naj

w'iększa i jedyna chrześcijańska fab ryka
(parasoli w Polsce. W najbliższy ponie

działek dnia 8 listopada p. W eissig ob

chodzi podwójny, a raczej potrójny jubi
leusz: 60-lecia istnienia firmy, 60-lecia pracy

zawodowej i dziwnym zbiegiem okoliczności

w dniu tym przypadają jego urodziny i

kończy 75-lat życia.
Starzy bydgoszczanie pamiętają zapew

ne początki firmy. Przy ul. Batorego, gdzie
dawniej mieściła się siedziba firmy, nad

wejściem do składu znajdow'ał się wielki

żelazny parasol. W r. 1909 firma przenlo-
sła się do w'łasnego domu przy ul. Gdań

skiej 13, w którym j obecnie jeszcze m ie

szczą się warsztaty fabryczne, jak i maga

zyn. Pod fachowym kierownictw'em nie

strudzonego właściciela -firmy rozwija się
orta znakomicie. Już przed w'ojną św'iato

wą istniały filie w Gdańsku, Grudziądzu i

Toruniu, które jednak później zlikw'idowa

no. Mimo przeróżnych kataklizm ów, jak
wojna, inflacja i kryzys gospodarczy— fir

ma dzięki' swym solidnym wyrobom utrzy
mała się. Pierwszorzędne fabrykaty Weis

siga niejednokrotnie na w'ystaw'ach zagra

nicznych odznaczone zostały złotymi meda

lami. Parasole Weissiga konkurują zna

komicie z tandetą żydowską i znane są w

całej Polsce. Firmą tą nadaje ponadto ton,

jeżeli chodzi o kierunek mody w dziedzinie

parasoli. Najnowszym działem produkcji
są parasolki składane tzw. ,,Boy”, które zy

skały wielką popularność.
Bydgoska Fabryka Parasoli zatrudnia

kilkadziesiąt osób. Wyszkolony personel
składa się z osób, pracujących po 10, 15, 25

a. nawet 45 lat w firmie. Mimo podeszłego
wieku p. W eissig od rana do późnego w'ie

czora jest czynny i cieszy się. jak najlep
szym zdrowiem. Jako lojalny obyw'atel cie

szy się ogólnym szacunkiem miejscowego
obywatelstwa. Z okazji tak rzadkiego ju
bileuszu życzymy jubilatowi dalszego roz

w'oju firmy. ^

3ak wyglada pańskie futro?
Pytaniem powyższym zadziwił się pe

wien znajomy, który zapytał: Czy Pan dzi

wi się z dobrego wykonania futra? Nie —

brzmiała odpowiedź. Podziwiam jakość po

szycia tegoż futra. Pan będzie na pewno
również zadowolony, jeżeli Pan dla swoje
go futra, potrzebne poszycie zakupi w zna

nej i solidnej firmie, Gustaw Molenda
i Syn, Bydgoszcz, ul. Gdańska 11. Z tej
właśnie firmy pochodzi mój materiał, na

poszycie mego ,futra. Okazuje się, że mate

riał jest elegancki i bardzo trwały. W skła

dzie 'wyżej wymienionej firmy przy ulicy
Gdańskiej 11, znaleźć można wielki wybór
i najnow'sze materiały męskie i damskie,
w znanej la jakości, po korzystnych ce

nach. Firm a Molenda posiada własną fa

brykę.sukna w Bielsku (Śląsk) i uchodzi

jako jedna z największych fabryk sukna
w Polsce.

Zupa czeska.
Proporcje: 4 MAGGIego kostki buliono

we, 1 litr wrzącej W'ody, 10 dkg jarzyn,
10 dkg kaszy, 2 dkg smalcu, 1 białko, .

10 dkg mąki, 1 cebula, 3 cikg masła. .

Z MAGGIego kostek bulionowych i w-rzą
cej^ w'ody przyrządzić rosół, po czym do

dać do niego obrane i drobno posiekane ja
rzyny i gotować do miękkości. Oddzielnie

ugotow'ać do miękkości. Oddzielnie ugoto
wać kaszę z dodatkiem tłuszczu oraz zro

bić zacierkę z mąki, białka i osoloncj wody.
Zacierkę przyrządza się w ten, sam sposób,
jak ciasto na pierogi, tylko bardziej tw'ar

de. Przygotowane i wysuszone ciasto ze

trzeć na tarce i gotować wraz z jarzynami
na rosole. Cebulkę posiekać, zr'umienie na

maśle i dodać z ugotowaną kaszą do zupy.

.________ (2936

Blady, mizerny wygląd znamoinuje czę
sto niedokrwistość, a u kobiet błędnicę.
Przeciw'ko tym poważnym niedomaganiom
organizmu, polegającym na niedostateczno- '

ści czerwonych ciałek krwi, stosuje sję zioła

przeciwko błędnicy i niedokrwistości Dra

Breyera nr 6. Do nabycia w'szędzie. W y 

twórnią Polherbą, Kraków. - Podgórze.
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ZOKĄDKOWE

są przyczyną pówsfawania róż.
nych chorób, odbierają apetyt,
tworzą złą przemianę materii.
Należy dbać o normalne fun
kcjonowanie żołądka f kiszek
przez regularne wypróżnienie.
ZIOŁA Z GÓR HARCU

DRAlauera

stosują się przy obstrukcji,
normują trawienie, czyszcz'ą ło-
godnie i bezboleśnie, przeciw
działają tworzeniu się tłuszczu,
wydalają substancje gnilne,
nie wywołują przyzwyczajenia.
Stosowane'są również skutecz
nie w cierpieniach wątroby,
nerek i pęcherza, kamicy
żółciowej, reumatyzmie, artre-
fyżmie, hemoroidach i otyłości.

2IOŁA 2 GOR HARCU
Dra LAUERĄ

LOGOGRYF Nr 1

trz, jota
tylko pro'cn.:
miast weźmiemy azórsz^ |
melioracje w rachubę Wchodzie^

dyt długotei'minowy.
Istnieje jeszcze 'ń f —

' 1
- od ktńr * I rli .1 I ----------

Litery w dwóch pjóa-owycb rzędach środ

kowych czytane parami zgóry na doł utwo

rzą znane rymowane przysłowie. Znaczenie

wyrazów w rzędach poziomych: 1tytuł.mło
dego księdza, 2 forma od czasownika jeź
dzić, 3 przymiotnik oznaczający zaletę, 4 iń.:

tama, 5 użycza światła, 6 mały człowieczek,
7 rośliną pastewna (kwitnie żółto), 8 przy
słówek czasu, 9 in.: tajemnica, 10 prymi
tywny zamek do drzwi, 11 potomstwo.

(Litery składowe, aaaaa bb cccc dd eeee

eeee ęęgiiiijkkkkk11Ioobprrrrr ssssś

ttt ww yyy zzzzz'ii).

UKŁADANKA PRZYSŁOWIOWA Nr 2

1. Co po psie w kościele?!

2. Przyjdzie koza do woza.

3.Sen—'mara;Bóg— wiara.

4. Przez posły wilk nie syty.
5. W sianokosy zapłaczą niebiosy.
6. Na kupkę się mąka sypie.
7. Nie ,mów: ,,Hopl", póki nie przeskoczysz.
8. Habit nie robi mnicha.

9. Nieboja w ilcy zjedli.
Z każdego przysłowia wybrać kolejno po

jednej zgłosce (sylabie), aby utworzyć zna

ne inneprzysłowie, ; .......

NA ULICY.

- Czy to pan zgubił banknot stuzłoto

wy?
r- Tak. Czy gó znalazłeś?
- Nie. Ale pan jest dziewiąty, który

piówi: tak.

Z WYSTAWY PARYSKIEJ.

Pan Pipek wrócił z Paryża, opromienio
ny blaskiem neonów wystawy światowej.

Oczywiście, opowiadaniom nie ma

końca:
- Najmilsze było to — mówi — że w

nocy w Paryżu nie płaciłem za taksówkę...
- Niemożliwe!
- Awiec tak: gdy szofer zawiózł mnie

tam. gdzie mu poleciłem, wysiadłem z tak

sówki, po czym mówiłem do niego: ,,Czy
nie byłby pan tak uprzejmy i nie zechciał

użyczyć mi zapałki? Wypadło mi z kiesze

ni tysiąc franków"...
- Noico?
- Nic. Szofer dawał gazu i odjeżdżał.

DOŚWIADCZONY SZOFER.

Doświadczony szofer, W aluś Trybik, u -

biega Się o posadę w pogotowiu lekarskim.

Przed wyjazdem na miasto, kierownik

pogotowia zapytuje go:
- A czy pan potrafi prowadzić karetkę

pogotowia? To trzeba zupełnie inaczej je
chać, jak zwyczajnym wozem-

- Naturalnie! Jak się jedzie karetką
pogotowia,, to się trzeba ciągle zatrzymy
wać i zabierać przejechane osoby!

- Zamknij, żonusiu, to przeklęte radio,
iw tylko brzęczy i brzęczy-"

TRAGICZNY ZGON POLSKIEGO AUTO-
MOBILISTY W ARGENTYNIE.

Buenos Aires. W czasie jazdy próbnej,
dokonanej dla poznania trasy i wypróbo
wania motoru przed wyścigami w miejsco
w'ości Casilda, znany na tutejszym terenie

automobilista polski Karol Zatuszek naje
chał na jednym ze skrętów ńa ogrodzenie,
przy czym wypadł z automobilu tak nie

szczęśliwie, iż doznał pęknięcia czaszki,
ponosząc śmierć na miejscu.

Towarzyszący zmarłemu brat Michał

Zatuszek zdołał się ratować, wyskakując z

automobilu w krytycznym momencie.

Zmarły tragicznie automobilista polski,
który w ostatnich 9 łatach odniósł szereg
wspaniałych zwycięstw w w yścigach auto

mobilowych w Argentynie, pochodził z Ma

łopolski i liczył 40 lat.

GA(JKOWSKA I DUNECKI NAJLEPSZYMI
LEKKOATLETAMI POMORZA.

Rokrocznie zarząd Pomorskiego Okrę
gowego Związku Lekkoatletycznego przy

znaje za najlepsze wyniki, uzyskane przez
zawodnika i zawodniczkę pomorską spe

cjalne dyplomy pamiątkowe.

W roku bieżącym przyznano dyplomy
Gackowskiej — Sokół żeński Grudziądz za

wspaniały wynik w rzucie dyskiem 38,18 i

Duneckiemu za wyniki w biegach krótkich

(IOO m 10,9, 200 m 22,5, 300 m 35,7).

Należy zaznaczyć, że dyplomy znalazły
się w dobrych rękach. Gackowska nie zdo

była wprawdzie żądnego mistrzostw'a Pol

ski w ubiegłym sezonie (Książkiewiczówna
i Felska zdobyły dwa tytuły mistrzowskie)
ale w'ynik Gackowskiej w dysku jakkol
wiek trzeci w Polsce poziomem swoim

znacznie odbiega od następnych lekkoatle-

tek pomorskich.

Bardzo mało dyskobolek w Europie mo

że wykazać się wynikiem lepszym. Gac

kowska rzutem 38,18 jako jedyna zawod
niczka pomorska przekroczyła ,,minimum
olimpijskie'' uprawniające do noszenia
trzech kółek olimpijskich.

Dunecki okazał się w sezonie drugim
najlepszym sprinterem Polski za Zasłoną,
a, i w innych konkurencjach jak w skoku
w- da! (R,Ś8), w biegu przez płotki (16 se

kund) uzyskiw'ał wspaniałe rezultaty. *

sftPgdzynarodowe Zawody Bokserskie

MPuns(hing-Club" K. S. Zw. Słrz.

MAGDEBURG - AsfBrla
\ Niedziela, 7-go listopada, godz. 15.30
\ sala Kleinerta - Kowalskiego ul. Wrocławska 7.

^ Dojazd tramwajami linii A 1 C. (22129

MISTRZOSTWA POLSKIW GIMNASTYCE

PRZYRZĄDOWEJ PAN I PANÓW.
odbędą się w Bydgoszczy w dniach 27 i 28

listopada br. w sali Sokolni przy ul. To

ruńskiej) Organizatorem imprezy jest Tow.

Gimń. Sokół I.

W zawodach startować będą Dołowy —

Warszawa i Skierlińska — Kraków, do

tychczasowi mistrzowie Polski. Poza tym
w zawodach wezmą udział najwybitniejsi
Sokoli w gimnastyce przyrządowej oraz

przyrządowcy niemieccy, zrzeszeni w MTV.

ZAPRAWA ZIMOWA DLA LEKKOATLE
TÓW BYDGOSKICH

rozpoczyna się w hali sportowej przy ul.

Sowińskiego w najbliższą niedzielę o go
dzinie 10 do 13-ej.

JUŻ JUTRO MIĘDZYNARODOWE ZAWO
DY BOKSERSKIE FUNSCHING CLUB

(Magdeburg - ASTORIA (Bydgoszcz).

Przypominamy że już w jutrzejszą nie

dzielę 7 listopada br. o godz. 15 min. 30 na

wielkiej sali Kleinerta (Kowalskiego'), od

będzie się ciekawe, międzynarodowe spot
kanie bokserskie ; pomiędzy b. m istrzem

drużynowym Rzeszy Punsching-Club z

Magdeburga, a miejscową Astorią.
Zestawienie walczących par przedsta

wia się następująco: na pierwszym' miej
scu podajemy zawodników niemieckich.

Waga musza: Liwowski — Wypijewski,
kogucia: Wienskowski — Wojtkowiak,
piórkowa: Francke — Radomski II, lekka:
Schafer — Dorsch, półśredniff - Schulze ;

— Sobek, średnia: Starosta — Urbaniak,
półciężka: Utsch - Karolak (WKS Flota),
ciężka: Hasch — Łukowski.

Z uwagi na spodziewany natłok, organi
zatorzy proszą o zaopatrzenie się w -bilet

wstępu w przedsprzedażach i o wcześniej
sze zajęcie miejsc na sali.

JĘDRZEJOWSKA PRZED MIKROFONEM

wypowie się o swych zamiarach.

Warszawa. W związku z informacjami
o zamierzonym przejściu na zawodowsW/o
Jadwici Jędrzejowskiej, Polskie. Radio za- .

prosiło mistrzynię Polski oraz kapitana
sportowego Polskiego Związku Lawn-Te-

riisowego radcę Olchowicza, aby w rozmo

wie z przedstawicielem Polskiego Radia w

sobotę o godz. 18 przed mikrofonem poin
formowali słuchaczy o zamiarach naszej
znakomitej tenisistki.

Ifliedzkla, dnia Y listopada
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

8,00* Sygnał czasu i pieśń ,,Ave Maria”.

8,05: Dziennik poranny. 8,15: Audycja, dla

wsi. 8,00: Transmisja nabożeństwa z Koro

nowa (pod Bydgoszczą) (przez Toruń). Po

nabożeństwie około godz. 10,30 płyty. 11,15:
Regionalna transmisja z Koronowa (rrzez
Toruń) 11,57: Sygnał czasu i hejnał z Kra

kowa. 12,03: Poranek symfoniczny (z Kato

wic). Wykonawcy: orkiestra symfoniczna
Tow. Muzycznego w Katowicach pod dyr.
Faustyna Kulczyckiego i Józef Cetner r

skrzypce. 13,00: Przegląd kulturalny. 13,10:
Transmisja z Drezna i Lipska. 13,35: Mu

zyka obiadowa. Wykonawcy: Lwowska or

kiestra salonowa, Maria Bielicka (śpiew),
Tadeusz Brodzki i Władysław Grusżyński
(duet wokalny), Adam Epler (gitara). .14,45:
Audycja dla wsi. 15,45: ,,W szystkiego po
trochu” (audycja dla dzieci). 16,05: Utwory
na dwa fortepiany. 16,48; ,,Anielcia i życie”
(pówjęść mówiona). 17,00: Podwieczorek

przy mikrofonie. Transmisja z sali hotelu

,,Bristol” w Warszawie: Wyk. Mała Ork. P .

R. pod dyr. Zdz. Górzyńskiego oraz Jadwi

ga Bukajeniska (recytacje), Janina Pasz

kowska (śpiew), Józef Korolkiewicz (śpiew),
Tadeusz Olsza (piosenki), Edward Jasiński

i Mikołaj Iwanyna (duet wokalny). W prze
rwie o godz. 17,55: Chwila Biura Studiów.

18,55: Powszechny Teatr Wyobraźni: ,,Jak
Sobieski z Kowaljch.ą tańcował” - - słucho

wisko Julii Duszyńskiej. Muzyka Mieczy
sława Ottona Żukowskiego, Reż. W . Bu

dzyńskiego (wznowienie) (ze Lwowa). 19,35:
Słynni wirtuozi — IV audycja (płyty). 20,35:
Program na jutro. 20,46: Przegląd politycz
ny. 26,50: Dziennik wieczorny. 21,00: Wia

domości sportowe z wszystkich rozgłośni
P. R . 21,15: Dwa skecze: ,,Maski Roberta

Stone'a” - Juliana Milgroma i ,,Strzał w

nocy” — Mieczysława Zydiera (z Łodzi).
21,50: ,,Maria Curie-Sktodowska” - w70

rocznicę urodzin (felieton). 22,05: Jtfajpięk-

niejsze pieśni Stanisława M oniuszki” — II

audycja w wyk. Janiny Ilupertowej. 22,25:
PROGRAM LOKALNY.

Toruń.8,30: ,,Od wsi do miasta”, a) płyty,
b) ,,z wystawy radiowej” - dialog w opraco
waniu Grzegorza Ziółkowskiego. 8,50: Na

Kujawach (płyty) 1. tJkł. W . Suchockiego:
a) Na Kujawach, b) Oj te Kujawy; 2. ukł.

Kozłowskiego: Z tamtej strony rzeki (kuja
wiak) Rezerw'a: Kaczyński: At do rana (o
berek). 9,00: Transmisja nabożeństwa z Ko
ronowa (pod Bydgoszczą) Nabożeństwo ce

lebruje ks. Chiiarecki, kazanie w ygL ks.

prof. Bronisław Kulesza - Warszawa. Mszę
Pekiela ,,Missa brevis” wykona chór męski
nEcho” pod dyr. Alfonsa RSsIera. Po n a 

bożeństwie ok. godz. 10,30—11,15: Chopin i

M oniuszko (płyty). 11,15: Regionalna trans

m isja z Koronowa z udziałem zespołów lu

dowych. Sprawozdawca Józef Wysocki.
13,00: Przegląd teatralny omówi Stanisław

Riess. 14,45: Audycja dla wsi: 1) przegląd
rynków produktów rolnych; 2) nNa wsi pa
łuckiej” - audycja regionalna w opracowa
nia Konrada Smierniaka (ze studia Roz

głośni Pomorskiej na Wystawie Radiowej w

Bydgoszczy; 3) m uzyka (płyty); 4) ,,Pomoc
sąsiedzka” (pogadanka). 15,45: ,,Koncert ży
czeń" — ze studia Rozgłośni Pomorskiej na

Wystawie Radiowej w Bydgoszczy. 19,35:
,,Z regionu do regionu” - audycja słowno

muzyczna w opracowaniu Henryka Kumin-
ka z udziałem zespołów ludowych (Ze stu
dia Rozgłośni Pomorskiej na Wystawie
Radiowej w Bydgoszczy). 20,29: G aw ę da

warmińska Kuby spod Warfenborka. 20,30:
Program na jutro. 20,35: Wiadomości spor
towe z Pomorza. 21,00: Wiadomości sporto
we z wszystkich rozgłośni Polskiego Radia.

23,00: Tańce i piosenki (płyty).

Pćniedziaiek, dnia 8 listófiada
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

6,15: Pieśń ,,Kiedy ranne wstają zorze”

6,28: Gimnastyka. 6,40: M uzyka (płyty).

7,00: Dziennik poranny. 7,15: Muzyka (pły
ty). 8,00: Audycja dla szkół. 11,15: Audycja
dla. szkół: ,,Lekcja przykładowa” (opraco
wanie czytanki). 11,40:" Od warsztatu do

warsztatu: Wywiad z cukiernikiem. 11,57:
Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 12,03:
Audycja południowa: ,,Przerwa obiadowa

przy mikrofonie” — transmisja ze świetlicy
robotniczej. Przygrywać będzie Polska Ka

pela Ludowa Feliksa Dzierżanowskiego z

udz. chóru Orianda. 15,30: Wiadomości go

spodarcze. 15,45: ,,Z pieśnią po kraju” -1

audycję prowadzi Bolesław Wallek-Wa

lewski (z Krakowa). 16,16: Wesoło i senty
mentalnie — koncert w wykonaniu Kra

kowskiego Kwartetu Scliremmla. 16,50: Po

gadanka aktualna. 17,00: ,,Semmelweiss"
— twórca aptyseptyki” (odczyt ze Lwowa).
17,50: Pogadanka sportow. 18,00: Wiadomo

ści sportowe. 18,10: Pianistki jazzowe: Rale

da Costa i Patricia Rossborough (płyty).
18,30: Program na jutro. 18,35: Audycja dla

wsi. 19,00: Audycja strzelecka. 19,30: ,,Dys
kutujmy”: ,,Droga rozwoju, czy droga prze
wrotu”? 19,50: Pogadanka aktualna. 20,00:
Koncert rozrywkowy (z Poznania). 21,35:
Nowości literackie omówi Jan Emil Skiw-

ski. 21,55: ,,Arcydzieła m uzyki symfonicz
nej” (II audycja). Wykonawcy: Orkiestra

P. R . pod dyr. Grzegorza Fitelberga, Piotr

Czajkowski: VI Symfonia h-moll op. 74

(Patetyczna). 22,50: Ostatnie wiadomości

dziennika wieczornego,- przegląd prasy i

kom unikat meteorologiczny.

PROGRAM LOKALNY.

TORUŃ. 13,00: ,,Dla kadego coś ładnego”
(płyty). W przerwie o godz. 14,00 wiadomo

ści z Pomorza i parę informacyj. 18,10:
Program na jutro. 18,15: Pogadanka aktu

aln a. 18,25: Lekka muzyczka w wykonaniu
kwartetu rewellersów Teatru Miejskiego w

Bydgoszczy pod dyr. L . Kuleckiego i Alek
sander Gajdecki — harmonijki ustne. (Au
dycja ze ,studia Rozgłośni Pomorskiej na

Wystawie Radiowej w Bydgoszczy). 1. D .

von Buday: Tyś mego życia treść - tango,
2. Ii. Kulecki: Złociste dziewczę - slowfox

wyk. kwartet. 3. Hejnał z Wieży Mariackiej
4. Toselli: Serenada. 5. Tango wyk, Gaj
decki. 6. Ii. Kulecki: Walc boston- wyk.
kwartet. Rezerwa: Wlazł kotek na płotek
Polka wyk. A. Gajdecki. 18,40: Lekcja ję-
zyka polskiego z Katowic 18,55: Wiadomo

ści sportowe z Pomorza. 23,00; Na dobranoc

(płyty).
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Kolos szpitalnywBydgoszczy
Oglądamy nowoczesne urządzenie ,,białego domu".

Kiedy przed dwoma tygodniami odbywa
ła się w Bydgoszczy konferencja prasowa w

związku z Wystawą Radiową, zapytaliśmy
zamiejscowych dziennikarzy, co im się w

Bydgoszczy najbardziej podobało.
- Nowy szpital miejski - odpowiedzieli

jednogłośnie. Taki sąd powstał wśród nich

po zwiedzeniu gmachu szpitala.
Kto spojrzy, chociaż zdała, na potężny

gmach szpitalny, zbudowany na wznie

sieniu za stadionem miejskim , ten podzielić
musi zdanie naszych gości. Istotnie bowiem

już sam gmach przedstawia się imponująco.
A wewnętrzne urządzenia?... O nich wła

śnie zamierzamy pisać.
O budowie szpitala informowaliśmy nie

jednokrotnie. Obszerny reportaż uwieńczył
też - że się tak wyrazimy — zakończenie

budowy. Obecnie od dwóch z górą lat pra

cuje się nad wewnętrzną budówą szpitala,
W tym okresie czasu -- chociaż powoli —

zrobiono wiele i wynikom tej pracy warto

się przypatrzeć.
A więc — telefon do zawsze uprzejmego

p. inż. Orlicza - i pędziemy samochodem

do nowego szpitala.

Można zaginąć.
Miniaturowe zdała, białe pudełko gmachu

potężnieje w miarę zbliżania się w imponu
jący, kolos, otoczony zawsząd parkanem.
Przez bramę frontową dostajemy się nt

estetyczny podjazd. Całe otoczenie szpitali
wywiera bardzo miłe wrażenie. Kwietniki

i trawniki ułożone w barwną mozaikę są

niejako dywanem, na' którym stoi biały
gmach.

Wchodzimy do wnętrza. Na prawo
okienko portiera, w którym jeszcze nikt nie

,,urzęduje", a dalej wspaniały holi. Umie

jętnie. stonowane płaszczyzny, koloryt i

przestrzeń niczym nie wskazują, że tu, w

tym gmachu przebywać mogą ludzie cier

piący. Gdzie okiem spojrzeć, wszędzie

rozpalać ignia — wszystko gotuje się na

parze. W takiej kuchni nie paruje 'się na

wet przy gotowaniu, bo para z szczelnie

zamkniętych kotłów, wytwarzana przy go

towaniu, zbiera się w rurociągu nad ko

tłem i wędruje do zmywalni naczyń, by
tam przysłużyć się do ocieplenia wody, Że

jednak przy podnoszeniu pokryw może się
para Wydostać na zewnątrz, więc w kuchni

zainstalowano przyrząd, zwany odemgla-

tj. do poszczególnych kucheri stacyjnych.
W kuchniach stacyjnych zainstalowane

są wszelkie urządzenia do rozdzielania po
traw. Tu znajdują się naczynia stołowe, tu

kroi się chleb, tu przechowuje się talerze,
noże, widelce itp. Każda kuchnia stacyjna
ma też swój aparat telefoniczny, kuchenkę
gazową, zmywalnię do naczyń itp. Z ku

chni stacyjnych dopiero rozdziela się po

trawy między chorych.

Ogólny widok nowego szpitala miejskiego w Bydgoszczy.
__________ (Fot. P . Wiszniewski)

JASNA MLECZNA

WEDLA
CZEKOLADA

O NAJWYŻSZEJ ZAWARTOŚCI

22246) NIEZBIERANEGO MLEKA.

100 gramów 80 groszy.

się w osobnej, dowcipnie skonstruowanej'
suszarce kulisowej. Suszarka ta to rodzaj
szafy, z której wysuwają się ramy do na-

wieszania bielizny. Po nawieszeniu, ramy

się wsuwa, szafę się zamyka i w cieple
grzejników bielizna schnie w tempie rekor

dowym. Przez grubą szybę w tej ,^zafie”
można cały proces obserwować.

Wysuszoną bieliznę posyła się zą pomo

cą transportera do prasowalni. Transporter
(rodzaj płóciennego pasa) przenosi bieliznę
długim otworem pod korytarzem gzpitala.
W pralni widzimy jeszcze kociołki do goto
wania ługu itp. Wszystko tu zmechanizo

wane.

— A gdyby tak zawiodły te maszyny? -

pytamy.
- To jest jeszcze zwyczajna balia -r*

wskazuje p. inż. Orlicz.

Istotnie, w kącie pralni stoi sobie zwy

czajna, drewniana balia, jaka jest w każ

dym domu.
Z komfortem swego rodzaju urządzone

s ą też maglowała, prasowalnia i szwalnia.

Oglądamy tam jnagiel z elektrycznym za

pędem, kontakty do żelazek elektrycznych
i gazowych etc. Obszerną salę, pełną szaf,
z a jm u ją magazyny bielizny.

Trzeba jeszcze dodać, że przy pralni
istnieje specjalna aparatura do zmiękcza
nia wody. W suterenach oglądamy poza

tym wzorowy aparat dezynfekcyjny, tablicę
rozdzielczą i chłodnię.

Wreszcie ukończyliśmy zwiedzanie tego
gospodarczego działu szpitala i wspinamy
się po jednej z licznych klatek schodowych
na parter.

(Dokończenie nastąpi).

____

Józef Kołodziejczyl
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tchnie radosną bielą, wszędzie króluje świa

tło i czystość.
Trzeba nam odszukaćp. inż. Orlicza i je

steśmy w kłopocie. Pytamy jakiegoś robot

nika (pracuje ich tu obecnie60),lecz nieste

ty, nie może nam wskazać. Zdajemy się na

traf losu i szukamy. Co za labirynt pokoi,
korytarzy, sal, klatek schodowych! Można

zaginąć w tym gmachu, który ma blisko

200 m frontu.

Wreszcie odnajdujemy naszego przewod
nika; i udajemy się na zwiedzanie szpitala.
Trzeba to zrobić jakoś systematycznie. Za

czynamy więc od suteren.

Serce gmachu.
Tak możnaby w przenośni nazwać ko

tłownię. Jak w sercu krew, tak tu skupia
się ciepło, ożywiające cały gmach. Stąd
ciepła woda rozpływa się po wszystkich pię
trach i salach.

Widzimy tu w dwóch ubikacjach dwa

systemy kotłów. Jedne ogrzewane są ga

zem, drugie koksem. Mogą działać każdy
osobno, a w potrzebie razem. W pierwszej
salce dwa kotły gazowe wytwarzają ciepłą
wodę, dwa inne parę wodną. W zespole
koksowym 3kotły służą centralnemu ogrze
waniu wodą, a jeden tylko parą. Zróżnicz

kowanie ma swój cel. Kotły koksowe są

ekonomiczniejsze, lecz rozpalają się trud

niej. Za pomocąpary ogrzewa się salę ope

racyjne, wodę w umywalniach, obsługuje
się kuchnię i pralnię mechaniczną. Cen

tralne ogrzewanie wodne ociepla wszelkie

inne ubikacje. Specjalne maszyny wzbu

dzają krążenie wody po całym gmachu,
wskutek czego nie potrzeba po otwarciu

kurka czekać na ciepłą wodę (tak, jak w

hotelu), tylko otrzymuje się ją natychmiast.
W tej części suteren widzimy jeszcze roz

dzielacz, z którego para rozchodzi się po

przewodach rur.

Wspaniała... kuchnia
,,Chciałbym mieć takie mieszkanie, jak

ta kuchnia" — westchnąłem, gdy z kolei

zwiedziliśmy kuchnię szpitalną i kilka po

mocniczych ubikacyj. Doprawdy, wspania
ła to kuchnia, wzór nowoczesności, przykład
zastosowania techniki we wszystkich szcze

gółach;
Centralna kuchnia (bo są jeszcze kuchnie

pomocnicze) służy do wytwarzania pokar
mów en masse. W głównej sali kuchennej
czołowe miejsce zajm ują 4 olbrzymie kotły
z srebrno-lśniącej stali (nierdzewnej). W

kotłach tych (wyrobu krajowego) mieści się
łącznie 1250 litrów potraw. Osobny kocioł

do gotowania mleka ma pojemności 150 li

trów. Kotły stoją sobie bezpośrednio na

pięknej, kolorowej posadzce. Nie potrzeba

czem. Przyrząd ten wysysa parę z kuehtii

i wypluwa ją — pardon za wyrażenie - na

dwór.

Osobno, połyskując lśniącymi brzuszka

mi, stoją trzy ,,mniejsze" kociołkidogotowa
nia herbaty, kawy i kakao. Wszędzie w

kuchni zainstalowano kurki z bieżącą cie

płą wodą. Są też, oczywiście, stoły i szafy.

Umywalnia naczyń jest również wzoro

wa. Osobne ubikacje przeznaczone są na:

zimną kuchnią (obszerna sala, wyłożona
niebieską kaflą, pełna stołów i sżaf), prze
chowalnią mięsa, ryb, skrobalnię jarzyn (do
obierania kartofli służy elektryczna ma

szyna), przechowalnię jarzyn (kartofle
wsypuje się tu prosto z dworu), osbony ,,po

kój" dla mleka, do przechowyw'ania naczyń
itp.

W kuchni, jak i w innych urządzeniach
szpitalnych, jest oczyw'iście telefon we

wnętrzny.

Niezwykle ciekawie przedstaw'ia się spra
wa rozsyłania potraw z kuchni. Otóż w spe

cjalnej szafie, ogrzewanej parą, przechowy
wane są naczynia transportowe. Do na

czyń tych wlewa się potrawy i stawia się
na blaszanym podium (rodzaj obszernego
bufetu), rów'nież ogrzanym parą. Stąd ob

sługa zabiera naczynia, ustawia na wóz

kach i przewozi w drugi koniec korytarza
do t. zw . kuchni stacyjnej. Stąd w'indą,prze
znaczoną jedynie do transportu potraw, po

żyw'ienie wędruje na miejsce przeznaczenia,

Osiatkowane cele.
Wszędzie obserw'ujemy niezwykłą czy

stość, dbałość o ład, celowość i porządek.
Obszerne sutereny przeznaczone są nie tyl
ko na kuchnię — znajdują się tu również

mieszkania służby, a osobny oddział zajm u

je pomieszczenie dla sióstr zakonnych, ob

sługujących pacjentów.
W suterenach też mieszczą się cele... dla

umysłowo chorych. W celach tych można

będzie na przeciąg najw'yżej 24 godzin prze

trzymywać chorych, przed odesłaniem ich

do odpowiednich zakładów. Cele te zaopa
trzone są w osiatkow'ania okien, lamp itp.
,,szykany" dla chwilowych pacjentów.

Bielizna pod korytarzem.
Bielizna odgryw'a w życiu szpitala znacz

ną rolę. Na czystość kładzie się przy le

czeniu wielki nacisk, to też pralnia zajmuje
w nowoczesnym szpitalu poczesne miejsce.
W naszym szpitalu pralnia jest całkowicie

zmechanizowana i stanowi sw'ego rodzaju
ostatni ,,krzyk mody” w tej dziedzinie.

Specjalnymi przewodami ,,zbiega się”
brudna bielizna z różnych pięter w przed
sionku pralni. Tu zapisuje się bieliznę
i W'kłada do boksów, służących do segre

gacji. Pierwszą maszyną, która pochłania
bieliznę, jest płuczka 'mechaniczna. Stąd
cała porcja wędruje do pralnic, porusza

nych motorami. Te pralnice zastępują na

sze poczciwe praczki. Wyprana bielizna

poddawana jest pierwszemu etapow'i wy
suszenia w wirówkach, a następnie suszy

Wyrób sztucznych kwiatów.
Powstał nowy warsztat, jakich mało. A

mianowicie przy ul. Konarskiego 9 m- 1,
otwarty został w tych dniach warsztat wy
konania sztucznych kwiatów, w łaścicielką
którego jest p. Maria Winterfeldówna. Pani

W. przeszła kilkumiesięczną szkołę arty
styczną w Berlinie, * dla wykonywania
sztucznych kwiatów, którą ukończyła z

bardzo dobrym wynikiem. Sztuczne kwiaty
wykonywane są ze skóry, jedwabiu, aksa

mitu i wszelkich innych materiałów, bar

dzo elegancko i służą do pięknego stroju
sukien, płaszczy i kapeluszy. W arsztat ten

polecamy uwadze czytelników.

— Krzyż zasługi. Za zasługi na polu ło

wiectwa nadał prezes rady ministrów gen.

Sławoj Skladkowski brązowy krzyż zasługi
leśniczem u Janowi Olejniczakowi z Czyż
kówka pod Bydgoszczą, członkowi bydgo
skiego Tow. Łowieckiego.

— Pan starosta grodzki i powiatowy Su
ski wyjechał w sprawach służbowych i po
wróci w przyszłą środę. Zastępuje go p.
wicestarosta Robakowski.

— Składajmy książki dla żołnierzy. O d

5-12 listopada apeluje Polski Biały Krzyż
w swym Tygodniu do ofiarności społeczeń
stwa. Zbiera fundusze na zwalczanie anal-

Tubetyzmu - zbiera książki do bibliotek

żołnierskich. '.S każdym domu znajdzie się
książka, która będzie godziwą lekturą dla

naszych obrońców granic. - Ofiary przyj
muje sekretariat Polskiego Białego Krzy
ża, ul. Słowackiego nr 3, pokój 5, codzien

nie od godz. 10 do 14.Zespól kotłów w kuchni. ;Fot. J . Czarnecki)
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Zainteresowanie Ogólnopolską
Wystawa Radiową w Bydgoszczy

, w zrasta z dnia na dzień.

W pierwszych sześciu dniach swego ist
nienia Ogólnopolska Wystawa Radiowa w

Bydgoszczy poszczycić się może w ielkim

powodzeniem. Zainteresowanie Wystawą
wzrasta z dnia na dzień. Do dnia dzisiej
szego przez salę wystawy w Sokolni (ul.
Toruńska) przesunęło się około 10.000 osób.

W ostatnich dniach szczególnie licznie

zwiedzają Wystawę Radiową wycieczki
zbiorowe, których było dotąd 27, składają
cych się w niektórych wypadkach ponad
300 osób.

Ostrzeżenie.
We wrześniu br. stwierdziłem, że z po

sesji mojej znajdującej się w Bydgoszczy
przy ul. Gdańskiej 105 zginęły następujące
części z samochodów m arki ,,Benz", pozo
stających pod dozorem p. Anastazego Róży
ckiego: magnet Boscha, lampka tylna do
ośw'ietlenia numeru, sygnał elektr. m arki

Boscha, dwa imadła oraz różne inne części
samochodowe, które znajdow ały się w mo

im garażu i W'arsztacie. Przed nabyciem
tych części samochodowych ostrzegam o-

raz proszę każdego, komu by było wiadome
o zaginięciu lub sprzedaniu powyżej wy
mienionych przedmiotów o 'zgłoszeniu w I.
Kom. P . P . lub u właściciela: M. Grabow'ski,
Pomorska 19, za wynagrodzeniem. (22270

Gwiazdka dla F ń Domu.
Zbliża się okres przedświąteczny, Panie

Domu, zaopatrując się w proszek do piecze
nia, winny pamiętać, że nabywając znane

ze sw'ej jakości: Kosińskiego proszek dó

pieczenia ,,Omega” lub budynie, które są
do nabycia w każdym składzie spożywczym,
mogą wziąć udział w konkursie gwiazdko
wym Bydgoskiej Fabryki Środków Spożyw
czych Kosiński i Ska, w którym można

zdobyć cenne nagrody i to: 1) 300 zł, 2) 150

zł, 3) 75 zł oraz 100 nagród w towarze.

Szczegóły konkursu w afiszach i skła
dach spożywczych.

Radzimy zatem Naszym Czytelniczkom
wziąć jak najliczniejszy udział w tym kon
kursie. (22208

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w

połowie grudnia na łamach naszego pisma.

Kto w ygrał?
Warszawa, 6.11. (Telef.) Wczoraj w pier

wszym dniu losowania 3% premiow'ej Po

życzki Inwestycyjnej II emisji większe pre
mie padły na następujące obligacje:

500.000 zl na obligację serii 18391 nr 13.
100.090 zl na obligację serii 19.873 nr 42,
50.900 zl na obligację serii 11.027 nr 12.
10.000 zl obi. ser. 126 nr 22, 413, 36, 1098.

25, 3731, 24. 4673, 33, 10381, 14, 11702, 12,
12249, 7, 13117, 16, 13957, 26, 14681, 40, 15784,
48, 49720, 24, 22687, 5.
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MDZIEWCZĘTA Z NOWOLIPEK"
(kino ,,Kristal").

Powieść Poli Gojawiczyńskiej ,,Dziew
częta z Nowolipek", w yróżniona została

przez krytykę i olbrzymią rzeszą czytelni
ków z wielu względów. Przede wszystkim
wnikliwość autorki w życie podwórza w

jednej z bocznych ulic wielkiego miasta, a

szczególnie w los jego mieszkańców była w

powieści przeprow'adzona niezmiernie

szczei'ą prawdą. Powieść za tym nastręcza
ła wiele materiału dla scenariusza filmo

wego, który przecież tę prawdę musi na

świetlić ze wszystkich stron. A można to

uczynić z powodzeniem w'ówczas gdy się
filmu nie podmalowuje sztucznymibar-wami
lecz daje z tematu to wszystko, czego widz
w życiu najczęściej nie dostrzega. Przerób
ka powieści Gojawczyńskiej nie była zbyt
łatwą. Sama akcja, z ogromną różnorodno

ścią scen, była tak nie.dostępna, że napisa
no inny, specjalny scenariusz. I wtedy do

piero udało się opanować obraz utworu,
wyłuskać z niego co najlepsze i dać pu
bliczności kinowej bardzo zajmującą opó-
wieść czterech dziewcząt córek rodzin ubo

gich lecz uczciwych, jak życie urabiało z

nich istoty o charakterach i pojęciach;
różniących się od siebie, a los zaś rzucił je
na różne odcinki szczęścia i niedoli. Reży
seria poradziła sobie i wyszła z roboty
swej obronną ręką. Dobrano obsadę rzadko

spotykaną: Barszczewska, Jadzia Andrze

jewska, T. Wiszniewska i Jaraczówma, to

niezwykle zręcznie i z artyzmem wycięte
postacie główne z powieści. Dla tych czte
rech dziewcząt, granych z takim talentem,
już warto film zobaczyć, choć nie ustępują
im w niczym, a nawet tworzą dlań niezwy
kle realne tło Wysocka, jako Mossakow
ska, Ćwiklińska, Junosza Stępowski i Józef
Karbowski w roli zacnego profesora. W fil
mie tym pewne sceny widownię rozśmie

szają, lecz są i bardzo wzruszające. Sło
wem posiada rozmach równy powieści.
Nadprogram tygodnik.

Dalsze zaostrzenie zatargu.
Na 498 pracowników miejskich 484 opowiedziało sie za strajkiem.

Na początku bieżącego tygodnia zazna

jomiliśmy Czytelników naszych z istotą i

przebiegiem zatargu zarobkowego, jaki za

istniał w przedsiębiorstwach miejskich.
Przypominamy więc tylko, że odbyte 30 ub.

miesiąca plenarne zebranie pracowników
przedsiębiorstw m iejskich wystosowało do

Zarządu Miejskiego żądanie określenia sta
nowiska do 4-go bm., postanawiając równo
cześnie odbyć dnia 5-go bm. drugie ogólne
zebranie, na którym miała zapaść ostatecz
na decyzja co do dalszych sposobów walki

zarobkowej.
W dniu wczorajszym Zarząd Miejski

zw olal wydziały robotnicze na konferencję
do ratusza, na której p. prezydent Rarci-
szewski uzasadniał niemożliwość podwyżki
zarobków.

W godzinach popołudniowych dnia wczo

rajszego Zarząd Miejski zakomunikował

związkom, że żadania podwyżki płac u-

w zględnić nie może.

Tak doszło wczoraj wieczorem do dru

giego ogólnego zebrania pracowników
przedsiębiorstw m iejskich w wypełnionej
po brzegi sali restauracji Rzeźni Miejskiej.

Zebraniu przewodniczył p. Wierzelewski

(Zw. Pr. U. P.), główny referat, uzupełnio
ny przez sekretarza ZŻP. p. Roszaka, wy
głosił prezes Ch. Z . Z . p. red. Bigoński i

przedłożył w końcu swoich wywodów imie
niem Kom isji Międzyzwiązkowej rezolucję,
która kończy się jak następuje:

,,Upoważniamy Komisję Międzyzwią
zkową do proklamowania strajku w przed
siębiorstwach miejskich w Bydgoszczy z

dniem 9 listopada godz. 5-tej rano".

Rezolucję tę poddano tajnemu głosowa
niu kartkami. Głosów oddano 498. Za przy
jęciem rezolucji, a więc za strajkiem, wypo
wiedziało się 484 glosujących. Białych kar
tek oddano 14.

Rezolucja zostanie w dniu dzisiejszym
przedłożona Zarządowi Miejskiemu.

Dla omówienia technicznego wykonania
uchwały, odbędą się w dniu jutrzejszym po
siedzenia rozszerzonej Kom isji Międzyzwią
zkowej, a w poniedziałek dwa plenarne ze

brania pracowników.
Jak się dowiadujemy, sprawą zatargu

zainteresował się klub radnych Ch. D. i N.
P. R., który w dniu dzisiejszym zbiera się
na narady.

tmd tmśsmiMi ~ taniec.
Dziś niezwykła atrakcja na Wystawie Radiowej.

Spośród w szelkich wspaniałych urządzeń
i wynalazków doby obecnej na miano cu

du techniki zasługuje mikrofon. Niewielkie
misterne pudełeczko 'ma tę cudowną wła
ściwość, że rozsyła głos na wszystkie stro

ny świata za pośrednictwem rozgłośni.
oI) mikrofonu odnosimy się z pełnym

zaciekawienia respektem. Stojąc przed
nim mamy wrażenie, że przed nami jest
,,ucho świata”, że słuchają nas tysiące. Pro
cedura ,,nadawania” audycyj do mikrofonu

jest niezmiernie interesująca, to też wielu
ludzi chciałoby - jeśli już nie wystąpić
przed mikrofonem, to przynajmniej przyj
rzeć się występom.

Okazja właśnie się nadarza i mogą z niej
skorzystać w szyscy. W dzisiejszą sobotę od

godz. 18,15—18,55 ze studia na Wystawie
Radiowej nadany zostanie koncert w wyko
naniu p. Marii Hermanowej i p. Mariana

Wawrzkowicza przy akompaniamencie p.
Jerzego Sillicha. Podczas tego koncertu pu
bliczność może znajdować się w studio i

przypatrywać się nadawaniu audycji.
Bezpośrednio po tym koncercie nastąpi

niebywała atrakcja. Dancing przy mikrofo
nie! Publiczność i mikrofon przeniesie się
do restauracji wystawowej. Tam przy a-

kompaniamencie doborowej orkiestry roz

poczną się tańce, przeplatane różnymi wy
stępami, niespodziankami i urozmaicenia-
mi.

Uczestnicy tej niezwykłej imprezy roz

rywkowej będą mogli przy tej okazji ,,na

grywać” swój glos na płyty itp. Wstęp na

dancing jest bezpłatny i każdy zwiedzający
wystawę może w nim brać udział.

Jesteśmy pewni, że z takiej okazji sko

rzystają liczni bydgoszczanie i goście na

szego miasta.

iłmtmezatissnie

o cenne naągroeSąg.
Konkurs radiowy ,Dzie nn ika Bydgoskiego".
Pozyskanie nowych radioabonentów

w okresie trwania Ogólnopolskiej Wy
stawy Radiowej nie przedstawia więk
szych trudności. Trzeba tylko rozejrzeć
się wśród znajomych, a L lydatów
na radiosłuchaczy na pewno się znaj
dzie. Nie jest też trudnością, zapisać
sobie pozyskanych radioabonentów i

wraz z załączonym kuponem przesłać
pod adresem naszego Wydawnictwa z

dopiskiem na kopercie ,,Konkurs Radio

wy".
Nie wielki to trud — a warto go

podjąć. Uczestników konkursu czekają
liczne i cenne nagrody, których spis za

m ieściliśmy kilkakrotnie. Szczegóły
konkursu ogłosiliśmy w numerze 252

,,Dziennika Bydgoskiego", w dodatku

radiowym.

Dzierżawa majątków ziemskich
na Polesiu.

Wielu panów, właścicieli majątków
ziemskich na Polesiu poszukuje dzier

żawców. Niektóre z tych majątków
biorą w dzierżawę ludzie niefachowi i

z ziemią niezwiązani, a ponadto pocho
dzący z elementu niepolskiego. Pole

ska Izba Rolnicza prosi o nadsyłanie a-

dresów osób, oferentów na dzierżawy
majątków. 1

Do PP. Obywatelstwa Szwederowa!
W nadchodzącą niedzielę, 7 bm. o go

dzinie 19-tej urządza Sokół III. Obchód

Kościuszkowski w sali Domu Katolic

kiego, ul, Dąbrowskiego 2. Na program
obchodu składa się występ gimnasty
ków z grupy olimpijskiej, referat oko

licznościowy, deklamacje i śpiewy. Za

rząd Sokoła III na obchód ten serdecz

nie zaprasza PT. Obywateli przedmi'eś
cia Szwederowa.

— VII Drużyna Harcerzy przy Rodzinie

Kolejowej w Bydgoszczy urządza z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości w dniu
7bm. o godz. 17w sali KPW przy ul. Zygm.
Augusta wieczornicę z przedstawieniem
amatorskim pt. ,,Oto' dzień chwały” . Wstęp
20 gr. Goście i sympatycy mile widziani.

(22209

— Stara chrześcijańska placówka
w nowej szacie. Znany kupiec i powsta
niec p. Zygmunt Drzewiecki, po prze
budowie swego składu galanterii skó

rzanej i artykułów podróżnych przy ul.

Gdańskiej 73, otwiera dziś swój powięk
szony magazyn na nowo. Życzymy dal

szego pomyślnego rozwóju.

— Polski Biały Krzyż zaprasza. Ju

tro, w niedzielę o godz. 17 na podwie
czorek taneczny w sali malinowej Pod

Orłem. — Dancing urozmaicą występy
artystyczne. Wstęp 1 złoty na oświatę
żołnierza. Licznym udziałem zadoku

mentujmy nasze przywiązanie do żoł

nierza. (22275

rzgTtnef/
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Muzyka i śpiew ze studia wystawy radio

wej w Bydgoszczy.
Żadna okazja nie nastręcza tyle sposob

ności obejrzenia z bliska studia radiowego,
jak właśnie na obecnej ogólnopolskiej wy
stawie radiowej w Bydgoszczy. Za pewną
opłatą można celebrować odbywającej się
audycji, obserwuje się przygotowania wy
konawców programu i spikera, zapowiada
jącego audycje.

Studio na wystawie radiowej w Byd
goszczy może nie odpowiada wszystkim
warunkom, ale niepozbawione jest jednej
zalety, że jest obszerne i pomieścić może
z górą sto osób.

Audycje ze studia wystawy radiowej od

byw ają się codziennie i w oznaczonych go
dzinach odwiedzający wystawę może sko

rzystać ze sposobności i przeżyć dwojaką
emocję: artystyczną i wrażeniową.

Ubiegłej środy, zgromadzona licznie pu
bliczność w studiu radiowym na wystawie
miała satysfakcję wysłuchać koncertu ze

społu mandolinistów ,,Bis" pod kier. Edm.

Szumańskiego i chóru mieszanego j,Har
monia” pod dyr. L . Jaworskiego.

,,Bis" wystąpił z programem ciekawym
i ładnym. Poza marszem Rittera ,,Amazon
ka", który brzm iał dobrze, rytmicznie, ze

spół mandolinistów wykonał ,,Słynne ro

manse11 G. Kanta oraz ,,Czarodziei z Ana-
m itu" Siedego. Ten ostatni utwór, dość

trudny, w interpretacji zespołu wypadł
nadspodziewanie ładnie, posiadał istotnie
czar Wschodu. Szkoda wielka, że wyko
nawcy nie znajdowali się na fali ogólno
polskiej. Z pewnością przekonaliby wszyst
kich, że niesłusznie Bozgłośnia Pomorska

przechowuje p. Edm. Szumańskiego z jego
zespołem w ukryciu przed szerszym cgó-
łem radiosłuchaczy. Mamy nadzieję, że
ostatnim koncertem i ,,Bis" zakw alifikow ał

się na wyższy szczebel. Niechaj to będzie
dla nich nagrodą za umiłowanie tego ro

dzaju m uzyki i kultywowanie jej mimo
wielu trudności.

Chór ,,Harmonia11 pod sprężystą dyrek
cją L. Jaworskiego wykonał ,,Pieśń o pol
skim morzu11 Maklakiewicza, charaktery
styczne utwory ,,Śmierć komara11 Stoiń-

skiego i z ,,Fujarką i bębnem11 Maklakie-
wicza oraz ładną kompozycję F. Nowowiej
skiego ,,Z tamtej strony jeziora11. Chór
brzmiał czysto i pomimo stłumionej aku

styki studia śpiew dźwięczał harmonijnie,
cieniowania i wyjścia głosowe wypadły
udatnie. Całość miała artystyczny poziom.

Zespół ,,Bis" i ,,Harmonia11 zbierały rzę
siste oklaski przy otwartym mikrofonie.

Na jedno musimy zwrócić uwagę, że po
dium w studiu jest za ciasne na dwa ze

społy i aby przestrzegano spokój. Nie

wpuszczać nikogo podczas audycji, nie ro

bić jarmarku przy drzwiach wejściowych.
Wusław.

— Nabożeństwo dla głuchoniemych,
W niedzielę, dn. 7 bm. o godzż 10,30 od

prawi się nabożeństwo z kazaniem dła

głuchoniemych w kaplicy św. Floriana.
Zebranie miesięczne odbędzie się wie

czorem w lokalu zebrań przy ul. Jagiel
lońskiej.

— Katol. Stow. Kobiet ,,Jednośó"
przy Farze urządza w niedzielę, dnia

7 listopada br. w Resursie Kupieckiej
uroczystość rodzinną ze zabawą z licz

nymi niespodziankami oraz wspaniałą
loterią — smacznym bufetem i doboro

wą orkiestrą. Początek o godz. 17. Cel

imprezy: urządzenie gwiazdki dla naj
biedniejszych i bezrobotnych członkiń

organizacji. W szystkich bydgoszczan
na powyższą imprezę jak najserdecz
niej zaprasza — Kierownictwo. (22304

Bydgoskie Kolele Powiatowe.
Rozkład jazdy watny od 11-go września 1937 r.

Odjazd pot, z Bydgoszczy w nledz. I święta do i

K o ro n o w a 8.10, 11.05 14.00, iż .Oą 2010, 23.00.
Wierzchucina 1025, 21.30.

Przyjazd do Bydgoszczyi
1 K o r o n o w a 7.35. 8.52, 11.31, 15,12, 19.28, 21.22.
z Wierzchucina 7.50, 20.03.

w dni powszednie dag
K o r o n o w a 8.10, 1105, 12.30*1 14.00, 17.00. 20.10.
W ierzchu cina 11.40*, 13.30*, 15.30**, 19.35*.

Przyjazd do Bydgoszczy i

z K o r o n o w a 7.07*t, 7.35, 8.52, 11.31, 15.12, 19.26.
z W ierzchucina 7.55*. 7.50**, 9.18*, 18.13*,

Objaśnienie znaków: * Pociąg! kursują w Irody
1 aoboty. * t Pociąg! kursują w soboty. ** P ocią gi kursują
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, (IBISO
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Sokół 2eńskL
Puszki do zbiórki ulicznej na rzecz Pol

skiego Białego Krzjża wydawane będą w

dniu 7 bm. od godz. 9 -tej w Komunalnej
Kasie Oszczędności Pow. Bydgoskiego.

Sokół Bydgoszcz-Briłyujście.
Posiedzenie plenarne w niedzielę 7 bm.

o godz. 2 u Kadowa. Referat prezesa okr.

o Kościuszce. Udział wszystkich członków

ptżądany.
Sokół Łęgnowo.

Posiedzenie towarzystwa odbędzie się w

niedzielę 7bm. o godz. 3 w lokalu Dzierża

nowskiego. Przybędzie delegat okręgu. O

liczny udział uprasza się.
Sokół Solec Kujaw ski.

Posiedzenie plenarne odbędzie się w nie

dzielę 7 bm. o godz. 4 w hotelu Wielkopol
skim . Przybędzie delegat okręgu. W ażne

sprawy.

X *tscta

Sobota, dnia 6 listopada,
godz. 19. Związek Powst. i Woj. O .K . VHI,

Placówka L Zebranie plenarne w lokalu

p. Sikorskiego, ul. Grunwaldzka 1.
- Zw. Niższych Fonkcjonariuszów prac.

państw. Zebranie przy ul.Poznańskiej 34.

Niedziela, dnia 7 listopada,
godz. 12,15. Kat. Koło Pań. Sekcja Młodych.

Zwiedzamy wystawę radiową. Zbiórka

przed lokalem wystawy (Sokolnia).
godz. 14. Wielkop. Tow. Ogrodnicze. Zebra

nie miesięczne u p.Meller, PI. Piastowski

godz. 16 . Stow. Dzieci Marii n św. Floriana.
Zebranie miesięczne w kaplicy zakładu

św. Floriana. Sekcja eucharystyczna: A-

doracja Najśw. Sakramentu w poniedzia
łek 8bm. w kaplicy ogodz. 19.

godz. 16 . Zw. Żołnierzy I Polskiego Korpnsn
Wschodniego. Zebranie w lokalu przy
ul. Zygm. Augusta 18, w siedzibie Fe

deracjiP.Z.Ó.O.Uprasza sięoprzy
bycie również oficerów sl. czynnej, w st.

sp. jak i byłych żołnierzy,
godz. 17 . Kat. Stow. Kobiet ,,Jutrzenka”.

Zebranie plenarne w salce przy kościele

św. Trójcy,
godz. 17,39. Tow. Śpiewn ,,Harmonia”. W ie

czorek familijny w lokalu p. Mellerowej
Plac Piastowski,

godz. 18. Tow. Śpiewa ,,Moniuszko”. Wie

czorek towarzyski u p. Kowalskiego.
uwili ......... ..

- -

godz. 19. Zw. Kawalareystów rez. 1 broni

jezdnej. Zebranie w salce p. Jaśniew-

skiej, ul. Poznańska 34.

godz. 19. Zw. Rezerwistów koło 6. W sali p.

Orczykowskiego wielkie przedstawienie
amatorskie pt. ,,Jego Kapralska Mość”.

Szan. Obywatelstwo zaprasza Zarząd.

Związek Pracowników Kupieckich, Sek

cja Uczniów i Uczennic Handl. W nied zielę
7 bm, urządzają sekcje wieczorek sceniczny
Pod Lwem. Początek o godz. 17. Uprasza się
wszystkich członków o poparcie przez jak
najliczniejszy udział. Wstęp 50 gr.

Związek Powstańców Śląskich. Z eb ra 

nie miesięczne z udziałem delegata z Kato

wic odbędzie się w czwartek 18 bm. Pod
Lweim Zaprasza się również niezrzeszonych
powstańców śląskich.

Marynarze Rezerwy RP. Zebranie wszy
stkich marynarzy odbędzie się w dniu 15

bm. o godz. 19,30, w lokalu (Brda) Bielany,
róg Jackowskiego

Stan wodyhaWiśle w dniu 5bm.: Kra

ków —3,01, Zawichost 1,01, Warszawa 0,58,
Płock 0,20, Toruń - 0,03, Fordon 0,03,
Chełmno 0.09, Grudziądz 0,08,

— Tradycyjny ,,rogalik". W dzień

Patrona parafii farnej św. Marcina od*

będzie się tradycyjny ,,rogalik” w Re-*

sursie Kupieckiej. Dochód przeznacza

się na rzecz biednych. O jak najlicz*

niejszy udział Sz. Obywatelstwa prosi
Komitet Niesienia Pomocy Konferencji
Pań Wincentek.

.

Bank Polski placil w dnia 6, 11. 1937 r.

dolary amerykańskie 5,26

dolary kanadyjskie 5,26

funty szterlingów 26,25
franki szwajcarskie 121,70
franki francuskie 17,62

belgi belgijskie 89,15

liry włoskie 21,— s

florenj' holenderskie 291,70

korony czeskie 16,50

szylingi austriackie 97,-e
marki niemieckie 415,-*
sruldenv cdańskie 99.80

- O to pełne froslcl pytanie Pani...

'-Niezawodnie! O ile dopomoże Pani

naturze i usterki cery pokryje delikatnym,
jak pył kwiatów, przylegajqcym, nieszko

dliwym, nadającym świeżość i mat-

500.000 Książek la
Sprzedaje Dom Książki Polskiej, Warszawa, Plac 3 Krzyży 8.

Prosimy żądać we wszystkich księgarniach. (21i88

Katalog 1400 tytułów książek obniżonych od 50 do 90% dajemy darmo^

Regat
do książek kupię. Lubel
ska 29-1 . .22303

Numer akt: KM.IV .2209/34.

OBWIEŚZCZENIE OLICYTACJINIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy rewi

ru IV Antoni Bączyński, mający kancelarię w Byd
goszczy, ul. Pomorska nr 11, na podstawie art. 676

i 679 k. p . c. podaje do publicznej wiadomości, że

dnia 18grudnia 1937r. o godz. 10-ej w Bydgoszczy
w Sądzie Okręgowym, sala nr 7, odbędzie się sprze
daż w drodze publicznego przetargu należącej do

dużniczki Marty Klawonn z domu Schumann, nie

ruchomości: m iejskiej zapisanej w księdze wieczy
stej Bydgoszcz tom 32 wykaz L. 1205, położonej w

Bydgoszczy przy ulicy Pomorskiej 30/32, powierz
chni 2550 mtr. kwadr., składającej się z dwóch do

mów frontowych, oficyny, warsztatów stolarskich

z 1 motorem elektr., budynku gospodarczego, gara
żu i przynależności. Nieruchomość ma urządzoną
księgę hipoteczną w Sądzie Grodzkim w Bydgosz
czy. Nieruchomość oszacowana została na sumę zl

133.080 gr 00, cena zaś wywołania wynosi zl 99.810

gr 00. Przystępujący do przetargu obowiązany jest
złożyć rękojmię w wysokości zł 13.308 gr 00 oraz

przedstawić zezwolenie właściwej władzy adm. na

przewłaszczenie. Rękojmię należy złożyć w goto-
wiźnie, albo w takich papierach wartościowych,
bądź książeczkach wkładkowych instytucji, w któ

rych wolno umieszczać fundusze małoletnich. Pa

piery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech

czwartych części ceny giełdowej. Przy licytacji
będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne o

ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie

będą podane do wiadomości warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licy
tacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egze

kucji i że uzyskały postanowienie właściwego są
du, nakazujące zawieszenie egzekucji. W ciągu
ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno o-

glądać nieruchomość w dni powszednie od godziny
8-ej do 18-ej, akta zaś postępowania egzekucyjnego
można przeglądać w sądzie grodzkim w Bydgosz
czy, ul.Waiy Jagielońskie nr2, sala nr5.

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 1937 r.

22274) Komornik. ( - ) A. Bączyński.

,,PALAES de DANSE"
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GRUDZIĄDZ, Długa 28

Zawiadamiam P. T . Szanowną Publiczność,
że dziś i codziennie odbywają się

wągsił^BBlB arMęistf'orczmie
pod art. kier. idwarda Jackowskiego,

znanego artysty z Polskiego Radia. 2?25g
Udział biorą Monika Carero- śpiewaczka, Zuzzi-

tancerka i Edward laśkowski- humorysta.

Początek o godz. 22 -giej. Lokal otwarty do rana

Poszu kuje się do metalowejfabrykipodRybnikiem

doświadczonego fecłmika
a-Bw ti'i awwwmnaamaw i iii nni'WMi i'n'nei.i

zrutyną kierownictwa warsztatów oraz kalkulacji.
Zgłoszenia pod .Kierownik warsztatów” do

Administracji Dziennika Bydgoskiego. (223l4

w:

SPRZEDAŻE

Gdynia
skład spożywczy dobrze

zaprowa lżony, sprzedam
z powodu snłaty, cena

około 4.000. Oferty Dzien
nik Bydgoski Gdynia,
. Zaprowadzony”. 122266

22311)

Hallo! Hallo*

Jeszcze taniej?
Wykluczone!

lylioliii tzas!
Towar fajansowy:

Filiżanki b la l e ......................... a 0,13 zl
S p o d k i b i a ł e .................................. 0,12 zł
Kubki dziecięce kolorowe . . ,, 0,15 zł
Kubki duże kolorowe . . 0,16 i 0.18 zł
Talerze deserowe b'ale . ... . (( 0,20 zł
Talerze głębokie lub płytkie . ,, O,3zł
Czajniki do herbaty białe . , ,, 0.45 zł
Filiżanki śnladan. dekor. kompl. 0,65 zł
Dziecięce garnitury obiadowe n 1.15 zł
Dzbanki do kawy *fAl.................... 0.75 zł
Dzbanki do kawy 11.. , , .^ 0,65zł
Dzbanki do kawy F/s I. . . , 1,25zł
Serwisy do kawy 6 osobowe , ,, 4,50 zl
Kompl. m iski 6 sztuk białe .,, 1.65zł
Kompl miski 6 sztuk kolor. .* 1,95zł
Garnit. umyw. biały 5części . w 545 zł
Garnit, umyw.kolor. 5części . 6,75 zł

i dużo innych rzeczy poleca

WmE.SAIATOWSKA
ul.DWORCOHA nr32.

Wymiana akcyf
Wymieniamy akcje z roku 1925 i 1929 na

nowe odcinki. Przy wymianie prosimy przed
łożyć spis akcyj z wyszczególnieniem emisyj,
numerów i rodzajów akcyj.

Wartoif nominalna oawjtli akcyj wyiasl 100 cl.
wobec czego uprasza się o przedkładanie sta

rych akcyj w ilościach podzielnych przez sto.

llerzfeid k ITicierius
Spółka Akcyjna

GRWE*ZXAS*Z (2227l

KLEJE STOLARSKIE
KLEJE MALARSKIE
dostarcza Fabryka Kleju ..

,,9 JB CM W6*
Wyłączna sprzedaż: KOSMA. i GREGOR
fcódfc, ulica KlliAsłclecjo 136

CPrzedsiębiorstwo chrze ścijań skie). f22276

Psa
ostrego w ilka sprzedam
Kilińskiego 21. (13328

Masitynn
szycia dobrą. Pomoska
46-2 (2230l

KoSonialke
dobrej egzystencji, bez

konkurencji sprzedam na

tychmiast z powodu sto

sunków rodzinnych. Of.
Dziennik Dworcowa, pod

Pilne”. 713346

Buraki 03350

sprzedam. Koronowska 53.

Maszyna 722280
krawiecka Śląska 13/6.

Radio
prąd zmienny, dwa lu
stra. Długa 60-1 . 422282

Place (22299
budowlane Dąbrowskiego 19

Maszynę
Singera, sprzedam. Gdań
ska 83-10 .

- (12330

KEEDJ
Umeblowany

Gdańska 87-5 . 413319

Ciepły
pokój dla 1- 2 osób. Nowy
Rynek 6 m. 12. 422232

Pokój
umeblowany wynajmę.
Konopna 10-5 . (22207

Komfortowy
pokój łazienka. Cieszkow

skiego 1—5. 13330

Umeblowane
Podgórna 5/2. (22286

Pokój
umeblowany. Stary Rynek
21m.6. (2'2306

MIESZKANIA
WOLNE

4-0 pokojowe
Libelta 10.. 413322

Pokój
z kuchnią z góry. 'W y
soka 24. (22287

Wł POSADY
ife\ wolms JrM fjjj|himdiu(

Ekspedientki
tylko dzielne potrzebne
zaraz. Hala Groszowa

Długa. (22305

Mam
dobre partie dla Pań i Pa
nów. Znaczek na odpowiedź
Jurczyk Bydgoszcz, Pod

górna 7. 22222

Chłopiec
do posyłek potrzebny.
Czarna Droga 1. (13334

Uczeń
fryzjerski pozamiejscowy
Jagiellońska 32. 113321

Fryzjer
Król, Jadwigi 5. (13323

Kupiec
przystojny kawaler, lat 31
z dobrej rodziny, posia
dający gotówki przeszło
30u00 zł poszukuje przy
stojnej panny celem mał
żeństwa. Majątek dla

wspólnego dobra pożąda
ny od 5000 zł wzwyż. Of.

poważnie myślące proszę
skierować do Dzień. Bydg.
Toruń pod ,30.000''. (22263

Czeladnik
krawiecki potrzebny. Sien
kiewicza 6. 13331

Uczeń
stolarski potrzebny Fr. Ka-

nitz, Pomorska 15 (22281

Zaręczjn Gwiazdko
wych życzą

Kawaler
lat 37, urzędnik państwo-
wy, pensja 500 zł.

Kawaler
lat 32, właściciel m ajątku
400 mórg, bez długu, spła
ta ojcu 30 tysięcy.

Kawaler
lat 26, w łaściciel majątku
900 mórgj w kulturze

spłata rodzicom 60 tys.
Lekarz — Chirurg

lat 32,przystojny, większy

Potrzebna
dziewczyna Bocianowo 29

m. 5. (l3352

Ekspedientkę
uczciwą, obrotną przyjmie
solidna firma. Zgłoszenia
niedzielę, Kościuszki 5/2,
godz.3 -5 . 13345

Stenotyplstka
(Niemka) poszukuje za

małym wynagrodzeniem
posady. Of.pod ,Niemka”
filia Dzień. 113339

posag wymagany.
Kawaler

lat 27, z gotówką 20 tys.
dobry fachowiec, technik

młynów oraz wielu in

nych zamożnych do lat

łnmuwry%
50-ciu. Natychmiastowe
zapoznanie ułatwi ,,Ru-
b o 11 Gdynia, Święto
jańska 77. (22267Skład

na drogerię i garaż wy

najmę. Sienkiewicza 46,
m. 1. 413340

Panna
lat20, z rodziny ziemiań

skiej, 25.000 posagu.
Panna

lat 25, inteligentna, mu

zykalna, lo.OOo posagu.
Panna

lat 27, inteligentna, mu

zykalna, 12.000 posagu.
Panna

lat 32, inteligentna z do

brej rodziny, 10.400 posa

gu. (21718
Panna

Ogród
3 morg. 140 drzew owo

cowych, ewent. z 2 pokoj.
mieszkaniem przy Pie-

rackiego 39 zaraz do wy
dzierżawienia.Wiadomość
Gdańska 55-3 , I p.422312

Skład 122288

próżny, mieszkanie wy

najmie Nakielska 35 — 6.

wnzzrm
lat 38, na stanowisku u-

rzędowym 7.000 oszczę
dności, wyjdą za kandy
datów solidnych na sta

nowisku, kupców, łub

przemysłowców. Zapozna
nie ułatwi ,,Runou Gdy
nia, Świętojańska 77.

Zabiegi
odmładzające. Opalanie
wysokogórskie. Leczni
cze zabiegi przeciw kro

stom, plamom, wypada
niu włosów, śladom po
ospie. Instytut Higieny,
Piękności Petrykowskiej,
Śniadeckich 4. (22315

Panną
poznam do lat 28, zamo

żny kawaler. Pod .Przy
stojny” filia Dzień. (13342
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Niespodziewanie po krótkich cierpieniach zmarła w Toruniu opa
trzona Sakramentami św. w dniu 4. XI . 37, w 70 roku życia nasza uko
chana matka, babcia, siostra i szwagierka ś. p .

MajtaAsze
źródło mebli giętych i sto

łów rozciąganych. Gru

dziądzka 19. Jan Piskul-
ski. (22185

Fotografie
legitymacyjne 1 zł., W iol"
Św. Trójcy 21. 122219

Suche

o czym zawiadamia w smutku

Rodzina.
Pogrzeb odbędzie się w Nakle, w niedzielę, dnia 7 bm. po nie-

szporach od figury Najśw. Serca Pana Jezusa, v (2223l

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Dnia 4 bm. zmarł śmiercią tragiczną w czasie pełnienia
służby, nasz kolega ś. p.

Alojzy Pawłowski
kierownik pociągu II klasy

W Zmarłym straciliśmy wiernego, łubianego i długoletniego członka

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 7-go o godzinie 15-tej
z domu żałoby przy ul. Grunwaldzkiej 68 na cmentarz starofarny.

Zawodowy iwiaieS Drożyn M okM itli P. K.P.
22211) Koło Bydgoszcz.

ś.p .

Jadwiga Gołacfaówna
urzędniczka Sadu Grodzkiego w Gdyni

zmarła dnia 4 listopada 1937 po krótkiej lecz ciężkiej chorobie zaopa
trzona św. Sakram entami.

W śp. Zm arłej stracił Sąd nietylko bardzo sumienną i obowiązko-
wą urzędniczkę, lecz również człowieka o wielkich zaletach duchowych.

Cześć Jej pamięci!
Sędziowie Sądu Grodzkiego

w Oflumi.

. Pogrzeb odbędzie się w Gdyni, w niedzielę dnia 7 b. m. o godzi
nie 15-tej z kostnicy przy ul. Witomińskiej. (22269

Oruafelica pluć
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc różnicy dla płci, wie

ku i stornu pociąga bardzo wiele ofiar.

Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchflfu, grypy
uporczywego męczącego kaSZlU ftp. stosują pp, Lekarze

,,Balsam Trikolan-Age", ktdryułatwaiae
wydzielanie się plwociny, usuwa kaszel, wzmacnia organizm
i samopoczucie chorego, oraz powiększa wagę ciała,

Do nabycia w aptekach, (21868

Najnowsze modele

Odbiorników Radiowych
22293y Sprzedaż na raty

od 2,50 zł tygodniowo
Wymieniamy stare odbiornikinanowe. Przyjmujemy
w równowartości wszelkie Pożyczki Państwowe.

ATLJłS"Bydgoszcz, n i. Świętojańska 22fF

POLECENIA

Piece
rury, kolana, ruszty po ko

rzystnych cenach poleca Z.

Wojciechowska, Gdańska 71
tel. 1961. 22296

Ogłoszenie.
Bsiia 26 listopada 1937 r, o godzinie 10-tej

w Sądzie Grodzkim w Tucholi odbędzie się licytacja
majątku ziemskiego Lublerzyn karta 3 i Stobno
karta 187 o obszarze 75.68.50 ha. Nieruchomość zostanie

sprzedana za cenę oszacowania w w ysokości 73,111,50 zł.
W cenie sprzedaży mieszczą się hipoteki w wysokości
ca 50.000 ,— zł. Ziemia orna” IV klasy 50.68.50 ha
i V klasy 20.00.00 ba, reszta łąki, pastwisko i ogrody.
Nieruchomość posiada dom mieszkalny I zabudowania

gospodarcze. W terminie licytacyjnym należy przedło
żyć Sądowi zezwolenie Pana Wojewody w Toruniu

oraz zezwolenie Wydziału Powiatowego w Tucholi na

nabycie i przewłaszczenie nieruchomości, informacyj
udziala K. K .' O. powiatu nowotomyskiego w Nowym
Tomyślu. (221l8

Potrzebna (y) od zaraz samodzielna(ny)
EB^SPEDIE%TKA (ekspedient)

Siła pierwszorzędna z znajom. języka niemieckiego.
Of. z odpis, świadectw i wymaganym wynagrodź.
Prócz tego potrzebne są ekspedientki na wypomóżki.

KS.KutzmareN

Magazyn Sprzętów domowych, kuchennych i tow. żelaznyc-h
Bydgoszcz, ul. Podwale i2. 7r243

EKSPEDIENTKIPoszukują od 1. 12.

dzielnej i sumiennej
w zgl, eksjjedlanta z odpowiednią praktyką i znajomo
ścią niemieckiego. Oferty z podaniem pensji, fotogra
fią, odpisami świadectw 1 refereneyj uprasza

Nowalie,Kmrotaowo
Towary kolonialne Hurt i Detal. (22160

MODELARZ
rutynowany obznajmiony z kamasznictwem z dużym
doświadczeniem w produkcji mechanicznego obuwia

poszukiwany do poważnej fabryki. Dobra pensja.
Oferty z odpisami świadectw i żądanego wynagro

dzenia kierow ać Tow. Reklamy Międzynarodowej,
Warszawa, Sienkiewicza 12 s u b : , , MODELARZ",

Futra
wszelkiego rodzaju, naj
solidniej wykonuje przo
dujące, najpopularniejsze
na Pomorzu kuśnierstwo
Stanisław Rudak, Byd
goszcz, Dworcowa 70 (na
rożnik ul. Matejki), tele
fon 19-05 . (1778

dostarcza (22233
ff.Actałz
Tortaki parowe

Bydgoszcz
ul. Ks. id. Czartoryskiego18.

SPRZEDAŻE a
Skład

kolonialny i delikatesy przy
Starym Rynku sprzedam,
powód zmuszona okolicz
ność. Oferty do Dziennika

, Dobre położenie". (22240

Jadalnią
orzechow'ą, sprzeda tanio
Stolarnia Śląska 31. 122221

Radio
na baterie sprzedam. Że
glarska 42, Jachcice. (22241

Sprzedam (13309
warsztat krawiecki z powo
du wyjazdu. Warszawska 1.

Maszyna (22289
szewska Singera. Wiado
mość skład skór,Długa 59.

Okazja,
Sprzedam dobrze prospe
rujący skład kolonialny.
Adres Dziennik. (13315

Oficyną
z ogrodem i placem budo

wlanym sprzedam. Ruska
nr 36. 22215

Kolonialką (22214
dobra egzystencja, sprzedam
natychmiast. Rocka 15.

Futro
męskie, bizam. Okazja! So

bieskiego 9 -6 . 13304

Fortepian
marki zagranicznej w bar
dzo dobrym stanie okazyj
nie na sprzedaż. Plac Wol
ności 5 m. 8. (133I2

Hknijani ićągrcw

ani nieczystej cery
od kiedy używam kremu 1pudru
.Sekret Piękności" Anida.

Odżywcze hormony zawarte wkre
mie ,,Sekret Piękności" odmładzają,
tkanki skóry.
Cera staje się czystą,gTadkąfelasty
czną. Twarz się nie świeci ijest;
wsze matowa.

Ozeąa asuozty

\la*na,

adUawtyl

Kawa przenika tkaninę, wytwarza

jąc po obu stronach plamę. Chcąc
ją usunąć, należy wyprać obrus ,,na

wskroś", bo powierzchowne pranie
nie wystarczy.

Używajcie do prania Radionu! Przy
powolnym gotowaniu bielizny w

Radionie wytwarzają się miliony
drobnych pęcherzyków tlenu, które

na wskroś przenikają tkaninę,
usuwając z niej
dzięki temu

wszelki brud.

Rower
męski,damskitanio.Śnia
deckich 41, ra. 5. (133C6

Sprzedam
patefon fornierowany.
Adres Dzień Bydg.(133l0

Radio
korzystnie sprzedam Plac
Poznański 10/2. (22217

Wanną
sprzedam. PI . Piastowski
2-4 . (13308

RADION
- PIERZ E BIELIZNf ,,NA WSKROŚ

WYRÓB SCHICHT-LEVER S.A .

2 ubrania
męskie używane na sprze
daż. Emila Warmińskiego
nr5-5. 122226

Z powodu
wyprowadzki sprzedam kre
dens. futro męskie, wiele

innych Jezuicka 5/4. (22245

Jezioro
320 mórg sprzedam. Go-

zimirsbi, Inowrocław, Mi

kołaja 30. (22251

Wełną
angora sprzedam Brzozowa
nr 53, Bydgoszcz. 22189

Tanio
smoking i ubranie. Pod
wale 12-6 . 122216

Samochód
mały, Kabriolet 4 cylindro
wy w dobrym stanie korzy
stnie na sprzedaż. St. Nitka

Nakło, Rynek. 22249

Aparaturą (22261
dźwiękową dla kina sprze
da okazyjnie Radio-Skład

Toruń, Chełmińska 15.

Okazja. 22262
Kamienica w Toruniu

260.000, w płata 200.000, do-
ehód 31.500. Of. Dziennik

Bydg. Toruń ,Pilne 133”.

restauracją
obok han targowej tanio

sprzedam, dobra egzy
stencja. Teofila Magdziń-
skiego 9. (22223

Salon
kapeluszy damskich w

Tczewie Marszałka Pił

sudskiego, dobrze zapro

wadzony, z powodu cho

roby sprzedam korzystnie.
Zgłoszenia Dziennik ,Sa
lon”. (22278

że fuż nie wytrzymuje kalkulacji
ciągłe remontowanie starego wo

zu, przy obecnych niskich cenach

wysokowartościowych samocho
dów CHEVROLET. Najlepszym
tego dowodem 2000 zadowolo

nych właścicieli CHEVROLETA.

którzy nabyli ten wóz w bieżą
cym roku w Polsce.

Kupując jedną z pięknych limu

zyn CHEVROLET, przed 1 stycznia
1938 r. oszczędzisz nietylko na

kosztach eksploatacji, ale ponadto
skorzystasz z obowiązujących
do tej daty ulg podatkowych.

CENA:ODZŁ.7.600.-

%Zl?, BUTOWSKI i S-Ka, BYDGOSZCZul. G dań ska 24

Tel. 1559 i 2948



,D ZIE N N IK BYDGOSKI*, nie'dziela, 'dnia 7 lis'topada 1937r.

W dniu dzisiejszym otwieram przy ul. Gdańskiej33
skład artykułów elektro - radiotechnicznych pod firmą

ZAKCŁAD ELEKTROTECHNICZNY
n IW IŃ) AM

22230

99U tsf im Im n

właśc, ROMAN MICHALS-KI i Ska

Polatam najnowsze radioodbiorniki, żyrandole, lampki nocne I Ł d.
Staraniem moim będzie przez fachową i sumienną obsługę
oraz umiarkowane ceny pozyskać zaufanieSzan. Klienteli.

Uprzejmie proszę o łask. poparcie inego przedsiębiorstwa.

przy pełnej wydajności i światowym z a 

sięgu, przez zastosowanie rewelacyjne
go układu JEKONOMIZATOR PRĄDU'.
TELEFUNKEN-FENOMEN M z. zużywa
25 watów prądu t. j. tyle co mała żarówka.

OSZCZĘDNOŚĆ NA PRĄDZIE
WYNOSI OKOŁO zł. 3.60 miesięcznie,
co stanowi 18% raty miesięcznej za ten

odbiornik. .EKONOMIZATOR PRĄDU'
jest zastosowany jedynie w superze Tele-
funken-Fenomen M z , stwarzajqe z nie

go najoszczędniejsza superheterodynę
na rynku; a dzięki wysokim wartościom

technicznym, wspaniałemu tonowi, nis

kiej cenie, wygodnym spłatom, stanowi
na jodpowied niejsza superhe'terodynę
dla wszystkich( SUPER FENOM EN

z .EKONOMIZATOREM PRĄDU*.
Cena Zł. 289.- za gotówkę. Na raty:
zaliczkaZł.20 .- i16ratmies.poZł.20.-

Dzlewczyna
pracowita i uczciwa z go
towaniem potrzebna. Jac

kowskiego 20 m. 3. (22248

Krawiec
potrzebny. Kręta 3. (22205

Pomocnik
krawiecki potrzebny. Mal-
borska 13. (22227

Stolarz
zgłosić Piękna 2 m. 5 .(22234

Podręczna
potrzebna. Długa 32/(22238

Fryzjera (22253
starszego do samodziel

nego prowadzenia zakła

du poszukuje młoda, bez

dzietna w'dowa, celem

późniejszego ożenku. Zgł.
z dołączeniem fotografii
Zofia Śobczyńska, Ino

wrocław, Toruńska 13.

Fryzjer
wodną zaraz potrzebny.
Graczyk, Żnin. 422291

Dziewczyna
czysta, uczciwh z dotowa-

niom może Się zgłosić od

zaraz. Ul. Zamojskiego 4,
mieszk. 6. (13348

Służąca
z gotow'aniem i uczeń pie
karski zaraz potrzebni.
Szubińska 19, m . 4.(22307

Ekspedienta
dla przedsiębiorstwa fa

brycznego natychmiast
poszukuje się. Zgłoszenia
z wyczerpującymi odpi
sami świadectw przy wol

nym utrzymaniu do filii

Dziennika Bydgoskiego
.D.E'. (22220

Czeladnik (22308
szewski potrzebny na prace

szpilkowe. Gdańska 44-12 .

ikspedieniłta
do rzeźnictwa potrzebna
od zaraz, uczciwa, praco
wita, biegła w zawodzie.

Zgłoszenia z fotografią i

podaniem w'arunków.

Ksawery Patok. Wejherowo
Plac Wejhera 10.

Ekspedientkę
z branży rzeźnickiej

pierwszorzędną siłę po

szukuje zaraz lub później
O. Reimer, Toruń, Prosta.

__________

22 264
____________

Fotograf
pierwszorzędna siła, naj
chętniej damska znająca
niemiecki, polski, potrze
bna zaraz wolnym utrzy
maniem. St,Jocher, Brod

nica. C22272

GRYPA, PRZEZI!
BOLE GŁOWY, ZĘ

^ooUo

Iwirum la toruto-fymJM

Zaufany
szuka zajęcia, gwarancja
zapewniona. Oferty pod
,13”filia Dzień. (l3327

Cena w tej rubryce 1 wiersz 50 gr

1 pokojowei
kuchnią. Kossaka 62.

kuch. z wyg.Szubińska 29.

bez kuchni. Szubińska 71,

2 pokojowe:
kuchnia. Ks. Skorupki 82.

kuchnia. Gajowa 33.

biurówe.Sniadeckich 10Ip.

używ. kuchni lub bez so

lidnym. Kordeckiego 15/3

Łokietka 12, m. 3
.________

Szubińska 63.

3 pokojowe:
komfort. Floriana 9.

Panienka
młoda poszukuje posady
do dzieci. Oferty filia

Dziennika Byagoskiego
pod ,W . Ch”. (133U3

Ogrodnik
kawaler długoletnia prak
tyka, dzielny w swym za

wodzie poszukuje posady.
Oferty Dziennik pod
, Ogrodnik*. 22244

Kulturalna
młoda, bezwzględnie ucz

ciwa szuka jakiejkolwiek
pracy, znajomość gospodar
stwa, wychowania dzieci,
pielęgnowania chorych —

dobre referencje. Zgłosze
nia Dziennik Bydg. 'Toruń

, Inteligentna*. (22259

Lektorka
na godziny, zna pielęg
niarstwo. Oferty nLektor-
ka” Dziennik. (22302

Bufetowa (2 225

młoda, przystojna, szuka

posady do baru. Reflektuje
pierwszorzędne lokale. O -

ferty Dziennik Bydgoski
Grudziądz pod ,Przystojna*.

Ekspedientka
samodzielna do towarów

krótkich i bielizny, po

szanuje posady, język pol
ski, niemiecki. Oferty do

filii Dziennika pod .Z .

fi. 24V (133i3

Okazja!
Pierwszorzędny skład ka

peluszy damskich, prowa

dzony 10 lat, powiatowe
miasto, główna ulica, Po

morze, powód: choroba,
sprzedam. Oferty ,,Dobra
egzystencja', Dziennik

Bydgoski. ___________ (22290

Samochód
zamienię na motocykl.
Radio-Skład,Toruń, Cheł
mińska 15. (2226C

Piekarnię (22297
w wiosce kościelnej pełnym
biegu do odstąpienia. Grams

Sadki, powiat wyrzyski.

Piekarnia
bezkonkurencyjna przy

głównej ul. do oddania.

Oferty filia pod ,Byd-
goszcz”. , (13349

Sprzedam
korzystnie kasę National

oraz bufet dębowy. Ciesz

kowskiego 4—3. ( 13326

Skład
urządzeniem, wiadomość

Długa 60. (22283

Radio
prąd zmienny sprzedam
lub zamienię na stały 110,
Śląska 24—1. j3333

Restauracja
centrum Bydgoszczy kon

cesją, kompl. dobre urzą
dzenie, towarem, egzy

stencja gwarantowana,
sprzedam tylko poważnym
refektantom. Oferty filia

vPowód choroba”. 13335

Zakład (22257
fryzjerski śródmieście bar

dzo dobrze zaprowadzony
Sprzedam tanio. Piotrowska

Grudziądz, Skorupki 15—2,

Willę
komfortową z ogrodem
sprzedam. Litewska 6,
(Bielawki). (13320

1 02Włosie22229

kupuje, płacę najwyższe
ceny. Z. Drzewiecki,
Bydgoszcz, Gdańska 73.

Gramofon
radio kupię. Oferty filia

,228", , (l3324

KSE9
szkoła Języków

Marii Romington, Sien

kiewicza 12-4 . ( 13332

Gotować
wyuczę tanio. Wiadomość
Dziennik- (13353

Licytacja. (22272
We wtorek dnia 9 listopada
0 godz, 11,30 sprzedawane
będą w tut. Ekspedycji To

warowej części rowerowe,
noże ludowe, szczotki i skó

ry wyprawione. Ekspedycja
Towarowa Bydgoszcz.

E pa.ma)!
Zeg arki

nowe, reperacje najtantej.
Chmielewski, Dworcowa
n r 41._______________ (l3325

Salon fryzjerski
dla pań i panów poleca
specjalność (22210

trwała, wodna eodiifarlo.'
Z poważaniem

Jan Schmidt, Kujawska 26.

Meble
solidne najtaniej 8010

Centrala Mebli
w łaśc.: Lucja Małecka

Długa 42.

Futra
Przerabia i reperacje wy

konuje według najnow
szych modeli. Gdańska46

m . 4 .

__________________

13351

Swetry
kamizelisi, bluzki, pulower
ki, pończochy, skarpetki i

rękawiczki wiasnego wyro
bu oraz wełny do robót

ręcznych poleca pracownia
trykotarska Bukow skiej,
Śniadeckich nr 2. Nadra

biam pończochy, n'abieram

oczka, wszelkie reperacje.
22294

BFuiru
wykonuje kuśnierz (13317

Stanisław Stein
Śniadeckich 31.

Trwała
ondulacja. Fęglerski, So

bieskiego. (13280

Pianino
nowe 800 zł. Majewski,
Kraszewskiego 10 (Okolę)
telefon 2060. . (22242

Sprzedamy
z likwidacji mieszkań i ze

spadku pochodzące: jadal
nie, sypialnie, męski pokój,
fotele, obrazy, różną porce

lanę i nakrycia stołowe.

Sala Licytacyjna, Gdańska
nr.42. (22295

Gospodarstwo
21 mórg magd. z żywym
1 martwym inwentarzem,
ziemia średnia. Dom mie

szkalny 3 pokoje i kuch

nia, obora i stodoła na

dająca się na ogrodnictwo
wpłaty 6500 zł. Anna

Brzozowska,Osielsko,pow.
Bydgoszcz. (13338

Fortepian
sieczkarkę nie kompletną
sprzedam tanio. Spedytor
Wodtke, Gdańska 76. (22S09

Okazja.
Skład radiotechniczny w

centrum miasta Torunia z

powodu wyjazdu sprzedam.
Oferty Dziennik Bydgoski
Toruń .Okazja*. (22320:

Zdolny
ruchliwy przedstawiciel,
odwiedzający klientów w

większych i mniejszych
miejscowościach Pomorza

może otrzymać przedsta
wicielstwo iirrny wyrabia
jącej łatwo się sprzedają
cych robótek ręcznych
do haftu, malowanych na

kanwie, jucie, siatce tiu

lowej, oraz rysowanych
na różnych płótnach. Re

flektuję na przedstawicie
la obeznanego w danym
dziale. Oferty z podaniem
referencji do W'ytwórni
Robótek Ręcznych Kra

ków Piłsudskiego 1.(22278

Ekspedientka
rzeźnicka do samodziel

nego prowadzenia intere

su z' dłuższą praktyką
potrzebna. Zgł. z fotogra
fią Dzień. Bydg. Inowroc-

3 -4 pokojowe:
wynaj. Siemiradzkiego 4,

4 pokojowe:
łazienką. Śniadeckich 42,

Gdańska 110. Zgłoszenia
Padarewskiego 14, m . 4,

4, 3, 2 i 1 pokojowe:
kuchnia. Śniadeckich 31/1.

5 pokojowe:
tanio. Mariacka 2/3 Szwed.

Garaż

wolny. Sienkiewicza 13.

Pięciopokojowe
kuchnia, łazienka, nada

jące na biuro. Śniadec
kich 7. ę13314

ęauianjr
szuka zajęcia, gwarancja
zapewniona. Oferty pod
,13”filia Dzień. (l3327

i(s s i
Dzierżawa

12 mórg dom. od zaraz.

Koronowska 31. (22235

Dancingowej
restauracji poszukuję
dzierżawy. Zgł. Dziennik

Bydg.Inowrocławpód ,34”
22254

Skład
rzeźnicki blisko Rynku
urządzeniem, przyległy
miubikacjamido wydzier
żawienia w Grudziądzu,
Szewska 11, Misiek. (22255

Piekarnię
wydzierżawię z mieszka
niem. Właściciel, Toruń
ska 65. (22198

(Ubikację
na warsztat wydzierżawię.
Poznańska 19-4 . (22239

Wydzierżawię
1200 mórg pszennej, za

budowania I kL inwen

tarze, żniwo nadkompletne
objęcie 50000 zŁ Na od

powiedź znaczek. Pryka,
Skórcz Pom. (22268

Garaże
wydzierżawię. — Spedytor
Wodtke, Gdańska 76. (22322

Garaże (IŚ3Ó7
wynajęcia. Śniadeckich 32.

ggggji
Emerytka

poszukuje do 2 pokoi ku

chnią centrum . Ofęrty do
filii Dzień..Samotna*. 03305

Pokój
z kuchenką lub z kuchnią
poszukuje samotny Em e

ryt. Oferty Dziennik .Rok

z góry”. (22154

W INCENTY MIKOŁAJCZAK, Koncesjonowane PfieileMofflwo M otewe, Gniezno, m. wrzesinska11
TaeSfisffaBB* I S O .

Rozkładfazdgoatfobns6w
WażDy od dnia 15 października 1937 r. (5S60

na liniach: 1) Gniezno - Rogowo - Żnin - Szubin - Bydgoszcz
- 8** l l 15 1330 1620 1820 2015 23” V Bydgoszcz . A 7” 10*s l l ł* 14'* 16” 19**
- 8” ID * 13” 16” 1845 2G40 23” Rynarzewo 7^ 1010 ł()45 13” 15” 19”
- 840 lt” 1400 1760 1900 20” O10 Szubin 7M 9” 10” 13” 15” 19”
~ 920 12” 14” 17” 19” 2185 O50 Żnin e25 915 95S 12” 14” 18”

6” 9” 12” - 17” ~
- - Żnin - 9” - 12w 14” 18” '

6” 9” 12” - 1800 - - - Gąsawa - 8” - 12” 14” 18”
6” - 9” 13” - 18*5 - - - Rogowo 8” — 12” 14” 17”

7” 10” 13” - - 18” - - - Y Gniezno "
- 7” - li40 13” 17**

P p NI'C-. . P j

3) Żnin—Łabiszyn. 3) Kcynia-Szubin-Bydgoszcz.
7” 15” V Żnin A 9** 17” 6” 10051620182i W Kcynia A 9” 14” 1925 212*

gw 15” Y Łabiszyn
" 880 16” 7” 10” 16” 18” I Szubin 8” 140019” 20”

T p T P 7” 10451700 19” Rynarzewo 8” 13” 18” 20”

UWAGI: konaj, tylko w dni powwedol. 755 1110 ^ ^ Y BydgOSZCZ J, 8” 132* 18” 20”
N^ M w niedziele i Święta RN PM

T fss n tylko w dni targowe (wtorki i piątki) Wypożyczam luksusowe autobusy na wycieczki

3 pokojowe
I piętro od zaraz Łokietka
nr6-2. 13316

Mieszkanie
dwupokojowe do wynaję
cia. Kilińskiego 9, (22284

Ładne
4-pokojowe mieszkanie z

ogrodem tanio do wynaję
cia. Zgłoszenia Juliusz Ros9

Grunwaldzka 20. (22321

Mieszkania
5 pokojowe i 2 pokojowe
od zaraz do wydzierża
wienia. Zgł.portierDwor
cowa 47. 22250

13311) 2 pokojowe
mieszkania do wynajęcia.
Jachcicę, Ludwikowo 2a.

3 pokojowe
ulica Jasna. Inform acji
Orla 8, Apteka. (22285

K
'pOKo'jO-iV g

POSZUKUJĄ JM

Pokoju 13276

ładnego klatki schodowej,
poszukuję. Oferty filia

Dziennika . W yjeżdźający.

2 panów
szuka dwóch niekrępują-
cych pokoi. Zgłoszenia d'o I

filii pod ,2 panów-” . (22200

Małżeństwo
bezdzietne poszukuje od

15. bm. pokoju umeblow. 1

z używaniem kuchni w 1

pobliżu dworca. Zgłoszę- 1
nia Dziennik Bydg.Toruń i

,Fokój”. 122265 i
------------------------- --------- i

8GHD3
Pokój ,

umeblowany. Zbożowy Ry- ,

nek 19-2 . 22317 s

Pokój .

Śniadeckich 4-5 . (22316
7 pokóJ

elegancki, ciepły. Ko,- s

ściuszki 4-6 . (22225 I

Dwa
duże pokoje meblami lub

bez, używanie kuchni. PI .

Kościeleckich 2-3 . (22212

Słoneczny (22194
I piętro, osobne wejście.
Marcinkowskiego 9/11.

. Pokój
z utrzymaniem lub bez.
Sienkiewicza 31/3. (13343

Pokój
do wynajęcia. Kujawska
49-1 . 122192

Pokój (22236
umeblowany. Toruńska 32.

SCHED!
Wróżka

przepowiada bardzo do

brze od 50groszy, mieszka
stale Henryka Dietza 2/3,
róg Wiatrakowej, przy-
ztanek tramwajowy Zbo

żowy Rynek. ( 13318

~~Administrację
większego domu oddam
za pożyczkę 6—8000 zł.

Of. filia pod ,Pewność”.
13329

Kąsani
15-20 000 zł

poszukuję tylko od reflek-

tanta na pierwszorzędną
realność w Bydgoszczy,
gwarancja hipoteczna, od

setki odpowiednie, po
średnik wykluczony. Of.

pod nr ,,15—20" do Dzien

nika. (22224
"

3.000 z ł 122343

poszukuje współpracy w

dobrym interesie. Zgło
szenia filia Dziennika

Bzdgoskiego pod ,Pilne”.

Hipoteki (!3347
10—15000,— zł poszukuje
się w celach handlowych,
OL ,Zysk” iiiia Dzień.



Wyśmienite Jioniabi

Siftieru - Wina

MIESZKANIA
W9LMC

WBY.DCD/ZCZY

Kelnera.
Związek Zawodowy, ulica

Długa 24, tel. 2479 po
leca najlepszych pracow
ników. fachowców, przyj-

Akwizytorów(22172
tylko z kaucją 50,- zł

poszukuje poważna Insty
tucja. Oferty pod ,,C . M."

f ( MtKBiw18
Kapelusze (22193

damskie zł 3,— przeróbki
zł 1,20. Skład Poznańska 4.

Meble
solidne kupisz najtaniej

tylko w

składzie fabrycznym
T. Kasprowicz,
ul. Długa 34. ^

ONDULACJA
trwała
elektryczna i pa
rowa — rai bo-
wanie i tlenienie
włosów — pier
wszorzędne wy

konanie

Ronowicz
Gdańska 32

IFułra
oraz wszelkie prawe ku
śnierskie wykonuje Fr.

Przybylski, Mostowa 3,
dypl. mistrz kuśnierski.

Modny krój, nowoczesne

wykonanie, absolwent

szkoły kuśnierskiej wLip
sku. 16510

jo oa
t'tKKU/SZORZKDn'tCH

yfiicM P iI
7his- aryba'r

w ujSZCZ-CPAflSKA
\C%aphi spirrtvsse\

22085

MeAle
solidnie wykonane, po ce

nach ściśle fabrycznych
na dogodnych warunkach

spłaty poleca (21002
M. Rossowska

Bydgofzcz, ul. Poznańtka 8

(obok MDziennika Bydgoskiego")

I S 9Plac
budowlany na Okolu —

900 ms wraz z zatwier

dzonym rysunkiem , na

sprzedaż. Adres poda filia
Dziennika. (13282

Skład
kolonialny sprzedam. Adr.
wskaże Dziennik. (13273

Kamienica (13288
Bydgoszcz, 65.000 sprze
dam. Adres filia Dzień.

Skład 13289

kolonialny z mieszkaniem
dobrze zaprowadzony, z

powodu objęcia w łasności

sprzedam. Tylko poważni
refiektanci. Wiad. filia.

65 mórg
ziemi kujawskiej sprzedam,
zamienię na dom. Szarek,
Toruńska 13. (22155

Skład
kolonialno-delikatesowy,

mieszkaniem, dobre poło
żenie, poważny interes, od
zaraz lub później sprzedam.
Zgłosz. u833* Dzień. Byd
goski filia . 13277

Dom
nowoczesny 3 piętrowy,
5 lokatorów, dochód Iro

czny 3 660.— sprzeda wła
ściciel. Wiadomość Ślą
ska 8-2 . (22152

Gabinet U3281

męski sprzedam tanio.

Adres, wskaże filia Dzień.

Koloniaiką
wyszynk sprzedam tanio.
Śniadeckich 41. 03278

Jadłodajnię
kawiarnię pełnym rnchu,
centrum miasta, w zglę
dów rodzinnych sprzeda
my. Oferty filia Dzienni
ka Przystępnie”. (13296

Dom
w Bydgoszczy w pobliżu
Starego Rynku z wolnym
dużym składem i miesz
kaniem za 30 000 zł, przy
wpłacie 20 000 zł
na sprzedaż. Oferty pod
rZ. 500” do Dziennika

Bydgoskiego. 422131

Dom 413261
20 mórg ziemi (dawniej
ogrodnictwo Hellwiga) na

sprzedaż. Bydgoszcz,'Oko
lę, Przem yska 5 właściciel.

Kolonialka
500 zł. Adres Dziennik
Bydgoski. (22156

Radio 13274
prąd stały 110 i 220 ta
nio. Nakielska 5, m, 3.

Skład
kolonialno-delikates., but.
sprzedaż wódek z zajaz
dem z powodu choroby
sprzedam. Oferty Dzien
n i k ,,8000". (22174

Elegancki
salon damski okazyjnie
na sprzedaż. Wiadomość
Gdańska 53, W olski. 22159

Sprzedam - 13264

urządzenie na piekarnię
lub mleczarnię, skrzynki
do mąki. Dworcowa 46.

Jadalką 413268

dębową, lustra sprzedam.
Plac Piastowski 4, skład.

Pończoszniczą
maszynę 6 sprzedam. To
ruńska 122a. (21948

Bernardyny
szczenięta sprzedaje Ama
torska Hodowla ,Alkieł”
Leszczyńskiego 32. 421649

Łóżeczko (22178
dziecięce metalowe, u ż y 

wane. Sw. Trójcy 28, m. 8.

Koloniaiką
korzystnie sprzedam.
Adres Dziennik. (22173

Skład
towarów krótkich z poko
jem. Dobry punkt. Sprze
dam z powodu emigracji
za 2000 zł. Oferty pod
nSkład T, K .

” do Dziennika

Bydgoskiego. (22188
Parcele

do Sprzedania położone w

dobrym punkcie miasta.
R. Bóbme, Bydgoszcz, ul.
Jagiellońska 16. (19643

Patefon!
na sprzedaż. Szubińska 27,
m. 5. 422196

Rower (22206
damski, męski tanio sprze'
dam. Grunwaldzka 45.

2 pompy
wiertarkę słupkową sprze
dam. Pomorska 26. (22199

Wózki
dziecięce, głęboki sporto
wy i kaktusy sprzedam
Brzozowa 20. |(22204

Udzielam
niemieckiego, matematyki
i łaciny. Oferty do filii

pod ,Skromny”. (13287

Nowy dom
piętrowy z składem, ogro
dem i 2 placami korzy
stnie. Siedlecka 34. (13259

Dom
w nim piekarnia i rzeź-
nietwo na sprzedaż lub
doiprzedzierżawienia.Dąb-
kow ski, Wąbrzeźno. (22088

Kiosk
W dobrym położeniu na

sprzedaż. Wiadomość
Dziennik. (22186

Hansa 1100
Kabrio limuzyna, 19000
kim ., dobrze utrzymana.

Talbot
limuzyna 6 osobowa no

woczesna karoseria Brze
ski - auto.

Fiat 508
w dobrym stanie.

Citroen B 14
limuzyna 6 osobowa ko

rzystnie na sprzedaż.
^Automobiie”, J. Szym
czak, Bydgoszcz, Gdań
ska 28a. (13292

KEEE9
W ilka

rasowego, młodego, czuj
nego kupi Antoni Piliń-
ski, Bydgoszcz. 122166

Kuplą 22150

urządzenie składowe dla
składu piekarskiego i bla

chy. Of. , Regał” Dzień.
V

Betoniarką
motor mocy 5-10 używane
kupię. .Stak* Warszawa.
Twarda 26. - (22096

B
TSTToTYI

wołw MM

Powałne
przedsiębiorstwo przemy
słowe na Górnym Śląsku
poszukuje od zaraz młod
szego inżyniera łub tech
nologa z praktyką z za

kresu kuźnictwa na sta
nowisko inżyniera ruchu.
Podanie z życiorysem , od

pisami świadectw i refe
rencjami należy złożyć
pod ,Kuźnia” w admini

stracji Dziennika. (21203
Stolarz

na jadalnie potrzebny
Grifnwaldzka 197. 413266

Pomocnik
krawieckipotrzebny.Zgło-
szenia w filii Dziennika

Bydg, 413149

panna
do obsługi gości potrze
bna. Gdańska 168. 422161

Krawcowa
dobra siła potrzebna. Bo 

jarska, Gdańska 64 — 4.

Zgł. do 12-tej. (22175
Posługa (13297

z praniem i do kuchni
potrzebna. Promenada 5/7.

Panna
(wychowawczyni,) do 2

letniego dziecka, z prak
tyką,dobrymi świadectwa
mi, referencjami potrzebna
(rodzina izraelicka.) Ró
wnież służąca (gospodyni),
do wszystkiego, z dobrym
gotowaniem. Zgłoszenia
,P A T ”, Grudziądz, pod
, Doktór”. 422177

Poszukują 41329
służącej. Kołłątaja 5-3 .

Czeladnik
szewski potrzebny. Kono

pna 55. u (222l3

mując gwarancję moralną
i materialną. (2086

Lepsza
osoba poszukuje posady u

samotnego pana. Oferty
pod , Wesoła" do filii Dzien
nika. (13285

Chłopak
16 lat, sierota z wioski
szuka zajęcia z utrzy
maniem, Oferty filia ,,Sie
rota". (l 3283

Poszukują
pracy jako posłaniec lub ja
kiejkolwiek, mam rower,
wózek. Oferty Dziennik
, Uczci wy". 22157

Cukiernik
dobry fachowiec, szuka

pracy. Oferty Dziennik

rDobry”. (22195

Cukiernik
dobry fachowiec poszukuje
pracy zaraz. Oferty Dzien
nik ,Cukiernik*. (22190

ii

,,...przede wszystkim w,,Dzienniku

TylkowJziEnniku Bydgoskim"natymterenie'1
Tak mocne i trafne postanowienie świadczy nie-

tylko o wielkim doświadczeniu kupieckim, ale przede
wszystkim o dokładnej znajomości rynku, którym
jest - Pomorze. -

Doświadczeni kupcy pomorscy chetnie korzystają
z działu ogłoszeń i reklam ,,Dziennika Bydgoskiego" .

Przedsiębiorcy zaś z dalszych województw i okręgów,
łatwe maja zadanie przy wyborze organu ogłoszenio
wego gdył pod względem popularności i poczytności
,,Dziennik Bydgoski" niema sobie równego na Pomorzu

Cena w tej rubryce 1 wiersz 50 gr

3 pokojowe:
Lelew ela 4, Bielaw ki.

5 pokojowe
m ieszkanie z przynależno-
ściami, I ptr. zaraz do w y
najęcia. R . Arndt, Marsz.
Focha 15. 21197

gabinet w . jaworskiej,
Podolska 1, narożnik Po

morskiej. Pielęgnowanie
cery, włosów. Masaże, na 

świetlania ~ Porady bez
płatnie. 19471

KslągowożC
przeprowadzam godzinowo.
Łask. zgłosz. filia rKsię-
gowy*. 413284

Mieszkanie
czterópokojowe wolne. —

Cieszkowskiego 11. (13113

2 pokoje (22024
kuchnia Leszczyńskiego 80.

4I2 pokojowe
Koronowska 89. 422125

Ładne
m ieszkanie 4 pokojowe
tanio do wynajęcia. Wia
trakowa 12. 22042

Dwupokojowe
mieszkanie z kuchnią i przy-
należnościami na 3 piętrze
przy ulicy Pomorskiej w

pobliżu P.A.S.T-y odza
raz lub od 1 grudnia do

wydzierżawienia. O fert y
pod *A. K . 127* filia Dzień.

2 pokojowe
Bielawki, emeryci wzglę
dnie bezdzietni pierwszeń
stwo. Zgłoszenie Lipowa
14-4 od 16-18 . (22147

Mieszkanie (13300
3 pokoje z kuchnią w no

wym domu na Bielawkach
(przystanek tramwajowy),
do wynajęcia. Zgłoszenia
Gdańska 51, restauracja.

Mieszkanie
frontowe słoneczne 4 po
koje, kuchnia, łazienka,
3 piętro przy ul.Hermana

Frankego 7 do wynajęcia.
Zgłoszenia w lokalu 8,
gospodarz. (13265

Pokój 13258
z kuchnią. Toruńska 166.

Agentów
chrześcijan do sprzedawania
narzędzi rolniczych po
wsiach poszukuje , Żniwo*,
Lwów, Kuszewicza. (22087

Ekspedientka
z branży perfumeryjnej na

czas gwiazdkowy. , Farma

cja* Warmińskiego 10. (13271
Lepszy 13295

chłopiec do 16 lat, do ob

sługi jednego pana, język
polski i niemiecki. Zgł.
z życiorysem do 10 bm.

Aleje Mickiewicza 7-7 .

Ekspedientka -

rzeźnicka znająca jęźyk
niemiecki, potrzebna od
15. Sadowski, Promena
da 3. 22074

Chłopak
do posługi. Podwale 13,
piekarnia. 22135

Książkowego
rutynowanego biegłego w

polskim i niemieckim po
szukuje poważne przed
siębiorstwo zbożowe. Zgł.
z podaniem referencji
i warunków pod BFaeho-
wiec* do Dziennika. (22184

Pomocnika
fryzjerskiego poszukuje
zaraz Otrębowicz, Szubin,
3 Maja 11. (22V51

Poszukuje
się do plebanii małomiej
skiej gospodyni-kucharki,
wiek 40 lat, pod dyspo
zycję pani, od 15. listopa
da r.b . Świadectw w od
pisie się nie zwraca, zgło
sić tylko pierwszorzędne
siły, wysokie wynagro
dzenie. Zgłoszenia do Dz

Bydg. pod . Plebania”.
22181

Dziewcsą
do dziecka potrzebne. Dwor
cowa 83 m. 3. (13280

Potrzebny 03272

rutynowany nauczyciel ję 

zyka niemieckiego. Zgłosze
nia pod .Ro* filia Dzień.

(t
Czeladnik

rzeznicki poszukuje posa
dy. Oferty filia Dziennika
aRze źnicki% 13257

Krawcowa

potrzebna Weyssenhoffa
nr7-2. (13267

Zegarmistrzowski
pomocnik młodszy narzę
dziami przyjmie posadę 15.
X I. 1937, Witecki, Byd
goszcz, Plac Piastowski 7.

13299

Kowal
szofer, własne narzędzia,
zm ieńi posadę. Oferty pod
,,Samotny S." do Dzien
nika. (22170

KEEE32
Ubikacje

na warsztat lub składnicę
wynajmie. Grunwaldzka 18

gospodarz, 22162

5 pokojowe
odremontowane. Wiado 

mość Cieszkowskiego 16,
m, 3. 13255

4 pokoje
kuchnia 2 piętro zaraz do

wynajęcia. Król. Jadwigi
12, portier. 22073

2 pokoje
kuchnię, nowy dom, dla
urzędnika, czynsz z góry.
Leszczyńskiego 78. (2214l

4 pokojowe
wszelkimi wygodami I pię
tro 1. 12i do wynajęcia.
Śląska 1-10 . 22201

Koncesją
na wyszynk wódek po
szukuję. Of. filia Dzień.
,,Centrum”._________13279

Przedsiębiorstwo
poszukuje spólnika, go
tówką od 1000, zysk mie

sięczny 800. Oferty filia
,800”. mifil(22164

Wróżbita
dobrze przepowiada. Zdu

ny 18-5. (13293

Grafolog
i Astrolog Darma Diel
włada 12 językami. Uzna

ny przez wybitnych uczo

nych w Polsce i zagranicą.
Dyskretne niekrępujące
przyjęcia w godz. od 10-tej
do 13-tej i od 17-tej do
20-tej. Bydgoszcz, ulica
Chrobrego 21 (parter) m.3.

(22180)

Chlromantka
znana z trafnych przepo
wiedni. Jasna 39—4. 422137

Zapoznam
rozwódkę lub inną osobę
na stałą gospodynię. Of.
Dziennik Bydg. ,Spólne
gospodarstwo”. 422187

R rOŻYCZK, f l

300 złotych
pożyczki, dam stałą pracę
robotnikowi, rzemieślniko
wi. Oferty filia .22 ”. (22I63

R ZGUBY ą

Zgubiłem
11, 37. w Ogrodzie

Kazimierza Wielkiego do
wód osobisty i książeczkę
wojskową na nazwisko
Pukacki Tomasz. Proszę
o zwrot, Bydgoszcz/Ugo
ry12,m.4, u p.Siero-
ciriski. (22168

Zaginął
pies w ilk ciemno-szary,
obrożą metalową, łańcu
szek z czarną kłódką bez
znaczka. Proszę odpro
wadzić za wynagrodze
niem Kopernika 7, Male-
szewski. - (22139

4 pokojowe
M. Focha 26, zaraz do wy
najęcia, gospodarz. (22202

KHHDl
Pokój

umeblowany. Kordeckie

go9-1. (22165

Pokój 422171

duży próżny lub umeblo

wany 15 zł. Nakielska 149.

Ciepły
20 Stycznia 20-8 . 13294

Pokój
słoneczny. Nakielska 5,
m. 3. 13275

Skład
z mieszkaniem na każdą
branżę w nowym domu
na Bielawkacb do wyna
jęcia. Zgłoszenia Gdań
ska 51 (restauracja). (1330l

K
mieszkania\W
poszukują

Pokój
kuchnią emeryt bezdzie

tny. Zgłoszeni'a Długa 68,
m. 5. 4.13235

Pokój
umeblowany. Cieszkow
skiego 15-5 . (13291

Inteligentom
od 25 z ł. Petersona 12-2,
Ip. (22046

Pokój
umeblowany, słoneczny,
łazienka, z utrzymaniem
lub bez, wejście z klatki
schodowej. Ul. Sw. Flo 

riana 3-8 . (22197

RÓŻNI

Koncesji 422159

poszukuję zaraz. Zgłosz.
Dz.:Bydg.,,Koncesja".

WmmmPM
Poznam

pana poważnego charak
teru celem ożenku od 4S
do 60. Oferty pod .Powa
żn y

” filia Dziennika.(22167
Panna 413262

z lepszej rodziny na do
brej posadzie pozna urzę
dnika około 30. Dyskrecja
zapewniona. Pod JDobry
charakter* filia Dzień.

Kupioc
lat 24, blondyn poszukuje
żony z gotówką celem u-

samodzielnienia się. Adres

poda administracja Dzien
nika Bydgoskiego. Oferty
proszę skierować z foto

grafią! za zwrot fotografii
ręczę. (22122

S'amodzielny
fryzjer lat 27 poszukuje
zdolnej fryzjerki, cel ma

trymonialny. Adres poda
administracja Dziennika
Bydgoskiego. Oferty pro
szę skierować z fotogra
fią, za zwrot fotografii
ręczę. (2zl22

Kawaler
lat 32, blondyn, urzędnik
państwowy IX , wykształ
cenie gimnazjalne, ożeni

się odpowiednio. Oferty z

fotografią, którą zwrócę.
Dziennik Bydgoski pod
,,32". (21619

Kupiec
lat 40. chcący się usamo

dzielnić, poszukuje towa

rzyszki życia. Paiiie z ma

jątkiem do 35 lat, upra
sza się o łaskawe oferty
fotografią do filii pod
, Brunet". * (22176

STr. 22. ,,D ZIEKNlK BYDGOSKI", niedziela, 'dnia 7 lis'topada 1937 r. Nr 257.



Dom 122126

przy Starym Rynku na

sprzedaż. Zgłoszenia Ja 

giellońska 45, Wysocki.

Kolonialkę 122127

dobrze zaprowadzoną
sprzedam. Wiad.Dziennik.

Piec
i angielka na rozbiórkę.
Warmińskiego 10. (I3241

Motocykl
rowerowy na sprzedaż.
Nakielska 39. 122149

mach poleca

miarek

' doraz tusze!kie i

LAMPYelektryczne

22076

Nr257.
,,D Z IE N N IK BYDGOSKI1*, niedziela,'dnia7 listopada1937 r. Str. 23.

cPUnęych

jherbatę

ESI

zł 0.85 zł 0,65

2.25

zł 1.00

n 2*10

UczciwośĆtwrehianuSe
jest zasadą

raweiiorsiwa
Nasze fortepiany 1 pianina
posiadają wszelkie zalety
i zarówno co do jakości jak
i ceny przodują produkcji

krajowej.

H.Sonfeanerfelcl
Fabryka Fortepianów i Pianin 115868

Bydgoszcz, ulica Śniadeckich nr 2

ippt
załatwia sprawy sądowe,
administracyjne, karne,
procesowe, spadkowe, hi

poteczne, waloryzacyjne,
kontraktowe, spółkowe,
najmu, podatkowe itd.,

ściąganie należności
udziela porady prawnej

St. Banaszak,
Bydgoszcz,

Gdaftska 35. Tel. 1304.

po niskich

Kać

POLECENIA

Dentysta
Marian KemplAskl

obecnie Pomorska 5, te-

efon 11-45, 121001

Fasonowaale
i czyszczenie kapeluszy
damskich i męskich, naj
nowsze fasony, Pomer-

J*ka SS. (J8242

OgasaulmcRa
trw ała elektrycznym
aparatem światowej sła

wy i nowoczesnym paro*
Wym,pierwszorzędne wy
konanie — ceny zniżone.

ffl. Żemicki i
Dworcowa 44, tel. 3472.

Kolejarzom
kredyt, płaszcze, ubrania,
towary krótkie. Warszaw

ska 1. 113123

Lalki I
Duży wybór, korpusy ró

żnej wielkości, reperacja
lalek. Tani Bazar, Stary
Rynek, obok apteki. (21704

FUTRA
z własnego jak i z do-
starczo nego towaru

wykonn|e 116389

M tiJaM a Pracowała Futer
Edward Peschel

I Donat Szpakowski
dypl. mistrz kuśnierski

Bydgoszcz, Dworcowa 64,1 p.

Trykotowa
bieliznę damską wykonuję
ną miarę. Marta Eisnak,
Król. Jadwigi 5. (18943

Szalówki
20i 23mm dostarcza szyb
ko w każdej ilości (17674

Składnica Drzewa Ogrodowa 2
tel.13-40i13-59

Barak (22145
pralnia, dom rozpoczęty
zaraz sprzedam. Mierosła

wskiego 16, Bielaw ki.

Osobiście
kupię nowoczesny dom \
śródmieściu wprost o(
właściciela. , Rentowy'1fl
lia Dziennika. I327i

Używane ( l 7,787
pianino w dobrym stanie
bardzo korzystnie na

sprzedaż. Oferty do ad

ministracji pod .1313 W*

Parcele
centrum kupię. Zgło

szenia filia Dziennik:
.1937*. (1326i

Pianino (132S
używane kupię. Ofert;
filia Dziennika .Kupno*

Prasę
mechaniczną dó wyrobi
cegły;, nowoczesną o Jak

największej w ydajności
używaną lecz dobrze u

trzymaną kupi firma Ig
Swiderski, Zakłady Prze

myślowo - Handlowe, Ko

śeierzyna, Pomorze. (2207

Skupujemy skórki
zajęcze, królicze, tchórze
lisie itd. Ceny najwyższe
Skórki garbujemy, fftrbu

jemy. Poszukujemy sku

pujących. Inforinacjebez
płatne. Odpowiedź zna

czek. - Wysyłać,: Skup
Kkaport-ekór -P'oznaii
Focha 27: (2068

SPRZEDAŻE

Kolonlalka
tanio sprzedam. Królowej
Jadwigi 8. 22124

Zakład
fryzjerski w Orłowie na 3

obsługi z powodu wyjazdu
sprzedam, cena 1.300, w tyra
aparat elektr. do trwałej.
Oferty Dziennik Bydgoski
Gdynia , Zakład*. (22001

Meble
kupisż zawsze najtaniej

tytko u 12812

Bernarda Nowaka
Bydgoszcz, Długa 10.

Uwaga na imię Bernard.

Skład
kolonialny dobrze pro

sperujący zaraz tanio

sprzedam. Adres Dzien

nik. 21624

Płyty
. (flizy) glazurowane do

wykładania ścian i do po
sadzek dostarcza wraz z

ułożeniem przez wykwali
fikowanych układaczy.

1

Bydgoszrz, fifbbka H . ftl. 2229

SlfiYo taniej
gorsety, pasy zdrowotne

i bandaże wszelkiego ro

dzaju. Specjałna Praco*
wnla Gorsetów, Dwor
cowa 40. 21087

Kafle
piece, kuchenki przenośne,
przybory do pieców, dogo
dne warunki, najtaniej
Dworcowa 61. 21823

skład
żelaza, sprzętów kuchen

nych i materiałów budowla

nych, zaopatrzony w dobry
sortyment towarów wraz

z budynkiem dwupiętro
wym okazyjnie na sprzedaż
za ca 150.000 zł. W bu

dynku 2 wolne mieszkania,
śpichrze, podwórze. Przed

siębiorstwo dobrze prospe

rujące, egzystuje w mieście

powiatowym na Pomorzu

70 lat. Dobra egzystencja
dla dwóch rodzin. Oferty
Skierować do administracji
pod,G-B”. 122123

3 regały
nadające się do składu

kolonialnego lub towarów

krótkich na sprzedaż.
Śniadeckich 2. Zapytać u

portiera, mieszkanie -7,
podwórze. 121972

Samochód 122022

,Aga* w dobrym stanie

sprzedam. Ujejskiego 36/1,

Skład 21156

Fabryczny Cukierków

istniejący od roku 1918,
dobrze zaprowadzony za

raz na sprzedaż z towa

rem lub bez. L . Bukalski,
Gniezno, ul. Chrobrego 37.

Bilard
automat tanio sprzedam.
Marsz. Focha 7. 113254

KAUHA

Francuskiego
angielskiego, rosyjskieg(
nau cza księżna Mirska

Gdańska 86-3 . 121961

Konwersacjefrancuskie
przez rod. Francuzkę') v

godzinach po południo
wych względnie wieczór
nych włącznie kolacjiewtl
i obiadu. Zgłoszenia ,,B
K. 4** filia Dziennik;
Bydgoskiego, (212ik

Futro 13251

czarne nowe damskie oka
zyjnie. Pomorska 38-2 .

. Koionłalke 113177
wraz mieszkaniem i kuch

z powodu choroby natych
miast korzystnie sprzedam.
Wiadomość Dzień. Bydg.

2 domy
handlowe w rynku sprze
dam. Oferty pod ,Srednie
miasto* Dziennik Bydgo
ski. 22144

Sprzedam
głosy do fisharmonium,
2 manuale 4V2 okt. 8* i

pedał, 2 okt. 160 nieuży
wane nastrojone. Towar

przedwojenny zagranicz
ny.Oferty Agentura Dzień.

Bydg. Więcbork. (22075

Okazyjna
sprzedaż. Wielka palarnia
jęczmienia i wytwórnia
kawy słodowej, produkcja
dzienna30 ctn., jedynapla
cówka na Kujawach, dwa

motory elektryczne, dwa
duże śrutowniki, jeden do

mielepia korzeni, docho

dowość duża, w pełnym
biegu zaraz do przejęcia.
B.Bukowski, Inowrocław,
Rynek i. 21014

Rower
Sw. Trójcy 16. (22142

Wózek
biały sprzedam- Kościu:
szki 47. 2214 i

Koń
dwa ostre psy. Jasna 39,
in. 4. 23138

Radló
nowoczesne na prąd zmien

ny zpowodu wyjazdu tanio.

Szubińska 37-4 . (22I4S

cykl 13253

500 ccm okazja- Grun
waldzka 1—4, od3-5 -tej.'

K KUPHA a

Tokarnie
rewołwerówki, frezarki,
szepingi, prasy wszelkie

go rodzaju, maszyny do

opakowań blaszanych, no 

życe, poszukiwane doku

pna za gotówkę. Oferty
,Energia” Międzynarodo
we Biuro Onłoszeń,
Warszawa, Wierzbo

wą II. (2l035

Klipie
olanzyohter, elewatory,
transmisje, - sprzedam
motor 25 koni gazowy.
Jakubowąki, Kowalewo,
f9 Stycznia 17. 122081

Kupie
plac budowlany w cen

trum miasta za gotówkę.
Oferty pod ,Gotówka* fi

lia Dziennika. 13269

K
POsad'y\8

Agentów
portretowych na niebywa
łych dotychczas warun-

kacbposzukujezakładpor
tretowy .Renesans”,Kielce
Focha 14. - Specjalność
Portrety .Semi -Email*.
Nowości fotograficzne. -

Żądać prospektów . 122134

Notarialnego
kierownika biura poszu
kuje kancelaria. Toruń,
Franciszkańska 2. (22005

Werkmistrz
doświadczony, pełnym
kwalifikacjami, długolet
nią praktyką, doświadczę
niem fabryki obrabiarek
tartaku. Obeznany grun
townie z wszelką pracą y
branży drzewnej oraz j
reperacją i montażem ma

szyn poszukuję posady
wymagania skromne. O
ferty Dziennik pod ,Werk
mistrz*. 22021

Potrzebna
pierwszorzędna kucharkt

restauraoyjna. kuchnia

warszawska od 15 listo

pada. Bristol, Grudziądz
Legionów 7. (2208f

Służącej
uczciwą z gotowaniem dc

wszystkiego (bez prania)
poszukuję od 15 listopa-
ia br. Kierzkowsba, pie
carnia- cukiernia, Świecie
Batorego 4. Ł (22066

Przedstawicielowi
dzielnemu, odwiedzające
mu sklepy kolonialne,
odda sprzedaż swych prze
tworów, poważny, dobrze

zaprowadzony młyn. Zgł.
z pódaniem referencji, ży 

ciorysem do Dzień, pod
. Młyn”. (21993

Poco
szukasz dalej, kiedy zna

lazłeś nasz adres. Kilka

dziesiąt miejscowości je
szcze w olnych dla ener

gicznych przedstawicieli.
BNówości Praktyczne", War

szawa, Złota 37. (22108

Majster kablown!
z wieloletnim doświadcze
niem przy produkcji ka

bli prądu słabego i sil

nego zaraz poszukiwany.
Oferty z podaniem refe

rencjiprzesyłać: Reklama

Prasowa, Warszawa, Po

znańska 22 pod ,Natych
miast*. 123094

W. S. H. (22062
absolwent z zamiłowa
niem do Handlu i Prze
mysłu-poszukiwany.
Szczegółowy życiorys i
referencje pod .Rzutki”.

Pokój 21695

elegancki. Łokietka 16-2 .

Węgry
piegi, krosty, burzajki
zbyteczne owłosienie usu

wamy. Odmładzające hor

monowekuracje. Wyszczu
plające zabiegi. Masaże,
Naświetlania. Kosmetycz
ny salon .Cedib" Słowac

kiego 1, tel. 1059. Porady
bezpłatne. (18690

Szczury
m yszy tępiskutecznie bak

teriami ^ScilJaina* Jagiel
lońska 2/19. 19908

Mam zlecenia
handlowe do Niemiec. Wy 

jeżdżających proszę o po
danie adresu i miejsca wy

jazdu celem porozumienia
się do filii Dziennika Byd
goskiego pod , West.41 112221

Chiromanta (13116
Morawski' przepowiada
trafnie przeszłość, przy
szłość z linii rąk i twa

rzy. Śniadeckich 13-6 .

Która
uczciwa dziewczyna bez
dachu nad głową przyjęła
by posadę służącej u em

urzędnika w Poznaniu, do

dwojga osób. Oferty i krót
ki życiorys do Dzień, pod
, Poznań*.

________ (22,Q89

kytownik'Chromoiitogral
siła pierwszorzędna, nowe

techniki fotolitograficzne,
Wklęsłodruk ofsetowy,po
szukuje posady. Zgłosze
nia pod ,Rysownik chr*
do ,,Par*, Warszawa,Brac
ka 17.

_____________ (21971

Poszukuję
posady kasjera, magazy
niera, ewent. innej, znam

książkowość, piszę na ma

szynie, złożę kaucję. OEer-

ty do Dziennika Bydgo
skiego Toruń eSumien-
nyr. 122082

Miiow^dy
leczą serce, nerwy. In

formacje: Administracja
Miłowody p. Oborniki

(W lkp.) 119458

Pani 122128

m aterialnie niezależna

pragnie poznać pana ró

wnież na stanowisku, cel

towarzyski. Oferty do Dz.

Bydg.pod ,TowarzystwoP

Telegram
Znany Grafolog Królowej
Jadwigi 13-6 , przyjmuje
bezpłatnie. (22045

Poszukuję
13000 zł przy wpisaniu
15000 zł na I hipotikę
na realność w Bydgoszczy
wartości 50 o0o zł. Oferty
'od ,K . 320” do Dzienni

ka Bydgoskiego. (22!32

DZIERŻAWY

Lokale

MATRYMOniALfiE

Architekt budowniczy
kawaler na stanowisku na

wiąże korespondencję w

celu matrymonialnym z

na biura itp. od zaraz do

wynajęcia. Bank Bydgoski,
Mostowa. 13135

w dobrej, leśnej okolicy,
spichrz oraz jedyne miej
sce na wyroby cementowe

wydzierżawię korzystnie.
Oferty do Dziennika pod
,,Korzystne” . (20934

ł Rześnictwo
dobre miejsce tanio wynaj
mie gospodarz, Inowrocław

Mątwy 326, 22070

Garaż
obszerny z wygodnym
wjazdem. Cieszkowskiego
nr 9. 113252

E
p"okoj7\S|

m
- Dwa 18236

ładne duże frontowe poko'
je bez mebli. Używanie
kuchni. Krasińskiego 4-4,

panną do lat 30. Oferty
Dziennik Bydgoski pod
.313”. 121985

Runo-Gdynia (MfW
Świętojańska 77. Kojarzy
małżeństwa, poleca się
rodzicom, osobom samo

dzielnym sfer ziemiań

skich, kupieckich, prze
mysłowych, 15letnia prak
tyka. Rękojmia solidności

Dwaj tl3234

nauczyciele poszukują to

warzyszek życia. Posag
wymagany. Zgłoszenia ż

fotografiami pod ,P . 32

i W.28**do filii Dziennika

Kawaler 122148
lat 40, samodzielny z pe
wną egzystencją poszuku
je żony z gotówką, z za

miłowaniem do kupiectwa.
Oferty Dziennik Bydgoski
,Dla Wielkopolanina**.



Ł'CZCmif t%l/lKIATY
KUPISZ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM

SPÓŁDZIELNI -KREDYT"
ULICA DWORCOWA 6, II PTR.

,DZIENNIK BYDGOSKI' niedziela, 'dnia 7 listopada 1937 r.

BYDGOSZCZY

Komunalna Kasa OszczędnościFowiaSu — Gdańska 10

wydaje książeczki wkładowe

foteZEimitennG na oBćiwzBCśeiGMm (2ł835

Tajemnica wkładów ustawowo zastrzeżona! Pewność pupilarna!

20fc83

r-, . 13084

Osiedliłem się
w Bydgoszczy, ul.Gdańska 35 m. 5

Dr med. Paweł Biioinachi
lekarz - specjalista w chorobach ocznych

Przyjmuje: 9-11 i15 -17 . Tel 3003. Wieczne pióro
reparacja wszelkich systemów, złote i zwykłe s(alki :—

nowe części po najniższych cenach, (iwzz
Montownia Wiecznych Piór, Gdańska 5 9 , 1ptr.

paszportowe na poczeka
niu 6 sztuk 1,75 zł. Cen

trala Fotograficzna tylko
Gdańska 27. (18885

konkursie w Paryżu
w konkurencji

trwałej i wodnej ondulacji
najwyższej punktacji 125 w tym zaszczyt
ne I. miejsce z Polski, będę się starał

Szanowną Klientelę z miasta i okolicy
zapoznać z nowoczesną metodą czesania,
farbowania, rozjaśniania i w szystkimi
pracami wchodzącymi w zakres zawodu.

lekcje otwieram w bież. sezonie w poniedziałek,
dnia 8 listopada.

Zgłoszenia przyjmuję i informacji udzielam co

dziennie w godz. 16 - 19. Opłata przystępna.
WŁ. KOCHAŃSKI, nauczyciel tańców

21991) ul.Chrobrego 22 m.4, tel. 2214 .

Właśc.: W ŁADYSŁAW SZMAŃDA

KONC. CLENIE

Transporty Morskie
GHYIViz1

ul. Śniadeckich 37

Telefony 3121, 2152

Motory - Diesla, oryginalne ,,Jaehne**
fm iiiiiiiiiiłiiiiniiiiim iiiiuiiiM iiiiiiiitiim iim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim uiiim iiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim iiii

r.a zapęd ropą. Wał korbowy na

kulkowych i rolkow-ych.

;|!rqirTi^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5iecłkarn'e kisielnicowe

j|judoskonalonej konstrukcji specjalnej

fllai * Z*Nadają się także do pasz suchych.

^ ocarn' e* Aparaty do odkażania zbóż,
B Czyszczark'i zboża siewnego
dostarczamy po korzystnych cenach i na dogodnych warunkach zapłaty.

Bracia RAM ME, Bydgoszcz
Grunwaldzka 24. (20078) Telefony 30-76 i 30-79.

z kapitałem 20.000 .

- do 40.000 ,- z ewentl czynną

współpracą poszukuje poważne dobrze za

prowadzone przedsiębiorstwo branży chemicznej
w Poznaniu w celu rozszerzenia zakresu. (1330ł

Oferty do filii Dzień. Bydgoskiego pod ,,E. G .*'.

Pa wsgelkich ogrzewań centralnych

Oszczędnościowe kotły
Uniwersalne pat. Hdntscha
Opalać można każdym opałejn, stąd znaczne korzyści.

H^stłsch s Ska sp. z o. o.

Odlewnia kotłów ogrzewalnych
SPeBzmaufa - BScadafte 11. (is3ss

arrzenosne (2i6?4

ikuchenki
kupis* najtaniej

SCHflPPfR. iionj 9.

'WtjftmintnMg kapeluse
M a eleganckiei (Pani

m,,'CMc (f
BYDGOSZCZ ŚNIADECKICH 7.meble: ~ OKn%JM!

Z powodu przebudowy domu odda kilka

pokoi jadalnych i sypialnych po ce

nach zniżonych znana i solidna firma

HO/M MEBLM

Mnd'enO.GrafEieri
BlgcRlSoszez,Pworcowa %S
Skład 1921 - Telełon - Fabryka 3932.

,PIM" ZAWINIŁ, A ODBIORNIK

POWIESZONO.-

nysokomrfosetonym
proszkiem

HOWk

KRISTAL: ,Dziewczęta z

Nowolipek'*, premiera i

nadprogram.
MARYSIEŃKA: ,Króli

chórzystka* oraz nad

program.
APOLLO: ,Penny* z 16-

letnią Deanną Durbin
oraz komedia kolorowa :

, Weseli buntownicy*'.
KAPITOL Marcinkowskiego 4.

Dziś 2 filmy: ,,Sitting
Buli* i BStradivari*.

BAŁTYK: ,W alczę o ży
cie* i . , 'W 'szystko dla

zwycięzcy*.

jam -tvjzyjTko
sprawia radość

w centrum Gdyni pierwszo
rzędnie urządzoną 22002

SHBrzGsoBtonami
zaraz lub przyjmę poważnego
kierownika, który obejmie na

własny rachunek Oferty
Westfalewski, Gdynia, Skw er

Kościuszki 19.

podajemy
iezpTatnie

f torebkę

kcSbampoo
hbaask

dommia . nrToiiio
Reperacje

wszelkiej garderoby mę

skiej i damskiej jako też

wykonania miarowe usku-

ecznia fachowo i tanio

Zakład krawiecki, ulica

Chrobrego7,m.4 . (6263

— Przynoszę panu z powrotem ten od

biornik. Nic nie wart! Dzisiaj np. ogłosił,
że będzie mroźno i sucho — a tu pada
deszcz ze śniegiem!

Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łaniowej szerokości 38 inni. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 1,20 zł,
na dalszych stronach 1,00 zł. za milim. 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dlaposzukujących pracy oraz na nekrologi 20 70 zniżki.

Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych, 5()uf0 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 25J;0dopłaty. - 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 . 2U3713 Poznań.

Wydawca, nakładem i czcionkami: Drukarnia Bydgoska Sp. Akc, wBydgoszczy. - Za wiadomości z Gdyni i wybrzeża odpowiedzialna: Zofia Żclska-Mrozowi cka w Gdyni
za kronikę toruńską: Roman'K obierski wToruniu; za wszystkie iune działy: Stanisław Nowakowski w'Bydgoszczy.


