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Potworny napad czerwonych na zgro
madzenie Akcji Katolickiej w Grudzią
dzu wywołał na całym Pomorzu wstrzą
sające wrażenie. Słysząc o tym, że

garstka ,,ogniskowców" zdołała pchnąć
otumanionego robotnika polskiego na

zgromadzenie katolików z wyraźnym
poleceniem rozbicia tego zgromadzenia,
ludzie na Pomorzu się pytali; jak to

jest możliwe? Czyżby czerwona zaraza

już tak głęboko sięgnęła, że poczciwy
robotnik polski na Pomorzu, wykazują
cy zawsze tyle przywiązania do wiary
Ojców i Narodu, do tego stopnia mógł
zapomnieć o tym, kim do niedawna je
szcze był, że podnosi okrzyki, przypo
m inające jak żywo hasła hiszpańskich
bolszewików?

Te pytania się i nam nasunęły. I

chociaż dotąd nie przestaliśmy wie
rzyć, że Pomorze jest i pozostanie ba
stionem katolicyzmu i polskiego ducha,

głęboko osadzonym w sercach szerokich
mas ludu pomorskiego, musieliśmy
uznać, że wypadki grudziądzkie, które

poprzedziły krwawe rozruchy toruńskie
i starcia na gruncie gdyńskim, muszą
uchodzić za próbę podważenia tego ka

tolicko-narodowego, pomorskiego ba
s tio n u , próbę, podjętą przez socjał-ko-
munę i tych, którzy odrzucając religij
ne wychowanie młodzieży i napadając
na. duchowieństwo nasze, socjalistyczno-
komunistycznemu frontowi pomagają.

Chcąc rozmiary tej próby poznać,
wysłaliśmy na Pomorze naszego współ
pracownika, który w czasie tygodniowe
go objazdu zwiedził nieomal wszystkie
większe ośrodki przemysłowe na Po
morzu, zetknął się z przedstawicielami
wszystkich stanów i miał możność na
wiązania rozmów także z robotnikami.
Wnioski naszego wysłannika, oparte
na obserwacjach bezpośrednich w tere
nie, są pocieszające. Gorszące wypadki
grudziądzkie oddziałały na postawę lu
dności Pomorza zupełnie inaczej, niż

się tego prawdopodobnie spodziewali
owi ,,ogniskowcy", którzy z robotnika

zorganizowanego w bolszewizującym
w niektórych ośrodkach Związku Związ
ków Zawodowych (ZZZ), uczynili sobie
w Grudziądzu narzędzie do walki z Ko
ściołem katolickim . Wypadki gru
dziądzkie wstrząsnęły usypiającym su
mieniem narodowym i katolickim i wy
zwoliły potężny odruch i wolę walki z

złym.

Znając nasz lud pomorski, nie wąt
pimy,żez tej woli zrodzą się niebawem

czyny. Wiemy, że Pomorzanie, nie ła
two się zapalający, rozważą wszech
stronnie narzuconą im przez marksistów

walkę, obmyślą najskuteczniejsze środki

obrony i do tak gruntownej zabiorą się
roboty, że na przeoranej na nowo wy
próbowanymi ideami chrześcijańsko-
społecznymi ziemi pomorskiej po czer
wonej zarazie ślad nie pozostanie.

Wierzymy w to, bo duch ludu po
morskiego w gruncie rzeczy czerwoną

zaraząjeszcze nie jest spaczony. Wpraw
dzie socjaliści nasłali — jak nam do
nosi nasz wysłannik — na Pomorze ca

łą zgraję swoich agitatorów, którzy, u-

trzymując się z sprzedaży znaczków orga
nizacyjnych, kręcą się po miastach i

wsiach, uprawiają najwstrętniejszą de
magogię i ohydnymi kłamstwami stara
ją się robotnika polskiego no Pomorzu

wciągnąć w wir swej klasowej walki.

Wprawdzie tu i ow dzie (nawet na roli)
powstały pod wpływem tej agitacji cze r

wone gniazda, ale szerokich podstaw
(Giąg dalszy na stronie 2-ej).

Proklamacja JerzegoVI.
Londyn, 14. 12. Podczas gdy dotych

czasowy monarcha żegnał się ze swymi
poddanymi czynione były już przygo
towania do uroczystego proklamowania
nowego króla.

Przedwczoraj o godz. 11 rano odbyło
się w pałacu St. James posiedzenie taj
nej rady królewskiej celem ogłoszenia
wstąpienia na tron nowego monarchy.
Dokument, który proklamuje

,,wysokiego i potężnego księcia Al-

berta-Fryderyka-Artura-Jerzego je
dynym prawomocnym i prawnym

władcą Jerzym VI, z Bożej łaski

królem Wielkiej Brytanii, Irlandii,
dominćw angielskich poza morzami

obrońcą wiary, cesarzem Indyj"

został podpisany przez wszystkich obec
nych członków rady tajnej.

O godz. 15, według czasu angielskiego,
nastąpiło uroczyste odczytanie aktu

proklamacji nowegokróla w 4 punktach

Londynu, a mianowicie z balkonu pała
cu St. James, z Tempie Bar, na Cha-

ring Gross i ze stopni giełdy.

Uroczystości te odbyły sięz zachowa-

niem średniowiecznego ceremoniału.

Heroldowie w swych uroczystych stro
jach zgromadzili się w pałacu St. Ja
mes i w otoczeniu mistrza ceremonii,
kilku członków' gabinetu oraz dostojni
ków dworskich ukazali się na jednym
z balkonów pałacu, przed którym ocze
kiw ały tłum y publiczności. Główny
herold odczytał akt proklamacji.

Jednocześnie bateria artylerii usta
w'iona w Hyde Park oddała salwę z 62

strzałów . (21 zwykła salwa królewska
i 41, to jest tyle ile lat liczy nowy król).

Nikt nie telefonował.
Londyn, 14.12.(PAT). O wielkim za

interesowaniu, z jakim Londyn oczeki
w'ał i wysłuchał piątkowego przemówie
nia b. króla Edwarda, świadczy fakt,
że przez 13 minut od godz. 21,55 do godz.
22,08 (czas angielski) nie było w całej
stolicy ani jednego zgłoszenia o połą
czenie telefoniczne. Dyrekcja telefo
nów stwierdza, że podobny W'ypadek
nie był nigdy notowany.

Irlandia wykorzystała abdykację
do dalszego usamodzielnienia się.

Londyn, 14. 12. (PAT), Wolne Państwo
Irlandzkie skorzystało ze zmiany na

tronie brytyjskim , aby dokonać u siebie

szeregu doniosłych zmian konstytucyj
nych, chociaż premier de Valera nie

ogłosił republiki i nie oderwał Irlandii

całkowicie od Imperium Brytyjskiego.
Ustawa, jaką przedstawił de Valera

sejmowi irlandzkiemu, usuwa całkowi
cie stanowisko generalnego gubernatora
i przelewa jego funkcje częściowo na

przewodniczącego sejmn. Poza tym u-

stawa przewiduje uznanie nowego kró
la, stwierdzając, że dopóki Wolne Pań
stwo Irlandzkie złączone jest z Austra
lią, Kanadą, W . Brytanią, Nową Zelan

dią i Południową Afryką i dopóki król

uznawany jest przez te państwa dla
mianowania dyplomatycznych i konsu
larnych przedstawicieli oraz zmiany
międzynarodowych układów, król w

tych granicach uznany, może działać i

upoważniony jest do działania w tym

samym zakresie w imieniu Wolnego
Państwa Irlandzkiego.

Dotychczasowe a trybucje generalnego
gubernatora, który podpisywał ustawy
i rozwiązywał sejm, zostały przelane
na przewodniczącego sejmu. Inne funk
cje generalnego gubernatora wykonywa
ne będą przez premiera.

Ustawa oznacza w rzeczywistości, że

,atrybucje króla wyłączone są całkowicie

z wszelkiej wewnętrznej działalności

jrządu irlandzkiego, a zostały zachowa
nejedynie w zakresie spraw zagranicz
nych i stosunków z innymikrajami.

Edward Windsor opuścił Anglię
na dobrowolne wygnanie.

Londyn, 14.12.(PAT). B.królEdward
V III, po pożegnaniu się z najbliższą ro
dziną na obiedzie, wydanym przez kró
la Jerzego VI i po pożegnaniu się z na
rodami brytyjskimi w przemówieniu,
wygłoszonym przez radio, odjechał oko
ło północy samochodem do Portemouth.
Okna samochodu były zasłonięte. Za
samochodem królewskim jechały dwa
inn e samochody osobowe o raz samochód

ciężarowy, załadowany bagażami.
W sobotę nad ranem na pokładzie

jachtu admiralicji ,,Enchantress", eskor

towanym przesz dwa kontrtorpedowce
,,Fury'* i ,,WoUhound", b, król opuści!

brzegi Anglii.

.

* *

Zgodnie z precedensami historyczny
mi abdykujący monarcha staje się wy
gnańcem ze swego kraju, by nie stwa
rzać trudności następcy. Niektóre pi
sma twierdzą jednak, że ex-król Edward
wróci po koronacji króla Jerzego VI.
Natomiast ,,Mom ing Post" utrzymuje,
że zobowiązał się on dobrowolnie, iż za
mieszka zagranicą i nie powróci do ża
dnej części Imperium Brytyjskiego.

W dobrym humorze odjechał
do Wiednia.

Wiedeń, 14. 12. (PAT). Były król Ed
ward przybył o godz. 22 wczoraj wie
czorem do Wiednia.

Havas dowiaduje się z miarodajnego
źródła, że król spędził wczorajszą noc w

hotelu ,,Bristol", zmieniając poprzedni
zamiar udania się bezpośrednio z Wie
dnia do Enzesfeld.

Na dworcu byłego króla powitał po
seł W ielkiej Brytanii Selby i prefekt
policji Skubl.

Dworzec był otoczony silnym kordo
nem policji.

Króldobrzewyglądai był w świetnym
humorze.

Wagon salonowy, w którym król od
bywa podróż z Boulogne, na dworcu w

Zurychu został przyczepiony do Expres-
su Paryż—Wiedeń.

Byly król, według Havasa, spędzi tyl
ko kilka dni w zamku barona Eugeniu
sza Rotschilda w Enzesfeld, a następ
nie uda się do Kitz Bubel na sporty zi
mowe.

Havas podaje pogłoskę, iż z Austrii

książę Windsor rzekomo zamierza ud ać

się do Jugosławii w odwiedziny do księ
cia Regenta Pawła.

Pani Simpson pozostaje
w Cannes.

Cannes, 14. 12. (PAT). Lord Brown-

low zaprosił ponownie dziennikarzy i

oświadczyłim, że b. król Edward nie

przybędzie w ogóle do Cannes. Lord o-

świadczył również, że p. Simpson prze
bywać będzie w Cannes jeszcze około 4

tygodni i że w najbliższym czasie nie

jest spodziewane jej spotkanie z b.

królem,

Konferencja ogóIno-ameryKańsha w Buenos Aires

Prezydent Roosecelt otworzył konferencję, w której bierze udział 22 państw amery
kańskich.



Bff. 2L ^DZIENNTK BYDGOSKI". wToref, M a 15 grudnia 1936 r. Nr. 291.

Nie zaniedbujmy
robotnika.

(Ciąg dalszy).
marksizm wśród mas pracujących na

Pomorzu jeszcze nie znalazł. A liczne

zgłoszenia się robotników d o Chrześci
jańskiego Zjednoczenia Zawodowego
świadczą,że sam robotnik, zatrwożony
tym ,co się stało w Grudziądza, stara się

odgrodzić od tych, którzy podnieśli
bunt przeciw najświętszym i najdroż
szym sercu Pomorzan ideałom.

Ten proces uzdrowieńczy wśród ro
botników należy wzmocnić i dać mu

większą siłę dynamiczną przez serdecz

niejsze zajęcie się ogółu obywateli lo
sem robotnika. Nictak niewspieraak
cji czerwonych jak brak zainteresowa
nia innych stanów dla spraw robotni
czych. A niestety tego zainteresowania

robotnik na Pomorzu nie widział. Stron
nictwo Narodowe i sanacja, które na

Pomorzu staczają ze sobą zażartą walkę,
z powodu braku programów społecz
nych, a po części na skutek swego aspo
łecznego nastawienia, ro b otnik a do sie

bie przykuć nie mogą i nie przykują.

Chrześcijańska Demokracja, która dzię
ki swemu programowi musi być robot
nikowi polskiemu bliska, została na Po
morzu znanymi metodami sanacyjnymi
rozbita. Narodową Partię Robotniczą
osłabił rozbrat z Zjednoczeniem Zaw'o
dowym Polskim. I tak pozostał robot
nik na Pomorzu sam ze swoją biedą i

nędzą, a to osamotnienie wyzyskują
czerwoni agitatorzy, którzy zbliżają się
do robotnika z hasłami nienawiści kla
sowej i obłudnymi obiecankami.

Walka z czerwonym najazdem na Po
morze będzie wcale nietrudna, jeśli dzi
siejsze warunki zmienimy, odnawiając
ten ruch katolicki i narodowy, który
przy swoim wszechstanowym charakte
rze rozwija doniosły i dla robotników

zbawienny program przebudowy ustro

ju społecznego w duchu encyklik papie
skich i wspierając chrześcijańskie

związki zawodowe, które w sposób po
ważny i godny bezpośrednio się robot
nikiem opiekują.

Oto garść uwagi które chcielibyśmy
dorzucić do żywej dyskusji, toczącej się
pod wpływem wypadków grudziądzkich
na całym Pomorzu ńa temat, jak zni
szczyć czerwony najazd, podkopujący się
pod fundamenty polskości i katolicy
zmu Pomorza.

Ten, kto rozumie konieczność utrzy
mania katolickich i narodowych funda
mentów Pomorza, także z punktu widze
nia państwowego, nie będzie mógł nad

tymi uwagami przejść do porządku
dziennego, bo wmioski nasze w ynikają z

spostrzeżeń, dokonanych bezpośrednio
w zagrożonym czerw'onym najazdem te
renie.

Czytelnicy, którzy zdanie nasze po
dzielają, zechcą zrozumieć, że n a ja z d

czerwonych, wsparty przez rozsianych

po całym Pomorzu ,,ogniskowców", bę
dzie groźny,jeżeli katolicy I narodowcy
zgodnym wysiłkiem mu się nie prze
ciwstawią. Tu nie wystarczy wymia
na zdań, tu katolickie i narodowe su
mieniedomaga sięod nasczynów. Ote

czyny w szczerej trosce o dobro kościo
ła i państwa do wszystkich naszych bar
dzo licznych na Pomorzu Czytelników
serdecznie apelujemy. A pierw szym

czynem niechaj będzie zbliżenie się z

ciepłym sercem do naszego robotnika

i ułatwienie mn zorganizowania się w

chrześcijańskich związkach zawodo

wych, które w uczciwy sposób bronią
robotnika i uodporniają goprzeciw czer

wonej zarazie, (b)

(Przyp. red.: Zarząd Okręgowy Chrze
ścijańskiego Zjednoczenia Zawodowego
na okręg pomorsko-nadnotecki w Byd
goszczy, ul. Dworcowa 5, tak samo jak
redakcja pisma naszego chętnym nie

odmówi rad i wskazówek.

Marszałek Smlgły-Rydz
przybędzie do Lubicza.

Toruń. Jak słę dowiadujemy, w dniu

18 bm. o godii. IS-ej odbędzie *ię uroczyste
otwarcie nowej linii kolejowej Toinń—

Sierpc oraz poświęcenie nowego mostu ko
lejowego.

Na uroczystość tą ma przybyć marszałek

Śmigły-Rydz.
W związku z tym zarząd gminy Lubicz

zaprasza ludność do wzięcia gremialnego
udziału w uroczystości.

Gigantyczne dzieło — pomnik pracy polskiej.

Zapora wodna na rzece Sole
Sztuczne 1500-morgowe jezioro. - Siła wodna daje 27 milionów kilowatów.

Kato w ice. (Od specjalnego wysłanni
ka.) W dniu 13 bm. odbyła się uroczy
stość poświęcenia i oddania do użytku
publicznego wielkiego zbiornika i zapo
ry wodnej w Porąbce, na Sole, (rzece,
wpadającej w pobliżu Oświęcimia do

Wisły), co ma wielkie znaczenie dla

gospodarczego życia całego kraju.
O doniosłości tej inwestyeji świadczy

fakt, że do chwili wybudowania tamy
na Sole liczne potoki górskie, spływa
jące do tej rzeki w razie dłuższych de
szczów, powodowały wylew rzeki i za
lew urodzajnych pół, łąk i zagród oraz

ważnych arterii komunikacyjnych,przy
nosząc nieobliczalne szkody. Wody So
ły, wpływając następnie do Wisły po
połączeniu się z jej wodami zagrażały
często Krakow'owi. Po jednej z naj
większych powodzi w roku 1903 na Sole
w chwili jej największego nasilenia pod
Porąbką przepływało około 1200 ku bi
ków wody w ciągu jednej sekundy. Cy
fry te świadczą o grozie żywiołu.

Zbiornik pozwala przez odpowiednie
gospodarowanie wodą zredukować w ra
zie powodzi przypływ Soły do granic
nieszkodliw'ych, a zarazem zm niejszyć
niebezpieczeństwo powodziowe dla Kra
k o w a . Poza tym podczas niskiego sta
nu wody na Wiśle, zbiornik w Porąbce
będzie mógł zasilać Wisłę wodami Soly.
Prócz tych zasadniczych zadań, zbior
nik dostarczyć może w razie wykorzy
stania siły wodnej przy zaporze, około
27 milionów kilowat-godzin rocznie dla

Z kolei wiceminister komunikacji
Piasecki po scharakteryzowaniu zadań

jakie m ają spełnić roboty inw'estycyjne
przeciwpow'odziowe i regulacji rzek,
skreślił historię budowy zapory, zazna

Okrzyk ten został powtórzony przez

zebranych.
Następnie m inister Ulrych poprosił

wiceministra o oddanie tamy do użytku
publicznego przez przecięcie wstęgi. Po

KREMOL
Zamiast zabiegów
kosmetycznych

Zamiast mleka,
śmietanki i serwatki -

Dla pielęgnacji cery
l zachowania młodości..

czając, że projekt budowy w Porąbce
sporządzony był przez inż. Baeckera, a

skorygow'any przez pierwszego prezy
denta R.P . śp .Gabriela Narutowicza,

W trakcie budowy napotkano na

w'iele trudności, związanych z pracą w

głębokich dołach kilkanaście metrów

poniżej lustra wody. Trudności zostały
umiejętnie pokonane i roboty szły w

tempie amerykańskim, nawet na trzy
zm ia n y . Ogólny koszt budowy calęj za

tych uroczystościach wicepr. Kwiatkow
ski dokonał dekoracji odznaczonych
pracowników za zasługi, położone przez
nich przy budowie zapory wodnej. Ude
korowani zostali złotym krzyżem zasłu-

gi: inż. Tadeusz Skrzyński, srebrnym
krzyżem zasługi: inż. Binder i bronzo-

wymi krzyżami zasługi: Dutkiewicz,
Kucharski, Jan Wawrzynek I J. Klenka.

Po zakończeniu uroczystości w Po
rąbce dygnitarze i goście udali sią au
tokarami doliną rzeki Soły, szosą, pro
wadzącą koło zbiornika wodnego aż do
mostu na Sole, który drogę, prowadzącą
po lewej stronie rzeki, przerzuca na pra
wy brzeg Soly, łącząc ją z dawną drogą
doŻywca. Most ten jest najnowszym
wyrazem techniki i jest zbudowany ze

stalbbetońu, jest największym w Polsce

mostem łukowym o rozpiętości luku 76

metrów.

Pierwszy pociąg elektryczny w Polsce!
Na uroczystość puszczenia pierwsze

go pociągu elektrycznego na węźle w ar
szawskim, która odbędzie się w e w to re k

15 bm ., wyjechała do Warszawy z Lon
dynu specjalna delegacja angielska z

naczelnym inżynierem największej ko
lei angielskiej Londyn-Szkocja.

uprzemysłowienia południowo-zachod
niej połaci Polski.

Zbiornik wody na Sole pow'staje przez
spiętrzenie jej wód zaporą. Powierzch
nia sztucznego jeziora przy największym
spiętrzeniu rzeki wynosi 380 ha. Naj
większa głębokość 22 m, długość 7,7 km,
największa szerokość 800 m. Pojemność
tego zbiornika wynosić będzie 32 mi
liony kubików wody.

Na uroczystość przybyli z Warszawy
dostacjiKęty: wicepremier Kwiatkow
s k i, marszałek sejmu Car, wicemarsza
łek senatu Barański, prezes Najwyższej
Izby Kontroli Państwa gen. Krzemień-

ski, minister komunikacji Ulrych, wi
ceminister spraw w'ojskowych gen. L i -

twinowicz, wiceminister skarbu Grodyń-
sk i, wiceministrowie komunikacji Pia
secki i Bobkowski, gen. dr Górecki, po
słowie, senatorowie, wyżsi urzędnicy
ministerstw oraz przedstawiciele prasy.

Goście udali się samochodem do od
ległej o 8 km Porąbki. Uroczystość po
święcenia i oddania do użytku publicz
nego zapory wodnej odbyła się na prze
grodzie skonstruowanej z betonu, umoc

nionego na podkładach skalnych. Dlr

gość tej zapory wynosi 260m, a szero
kość jej murów, które służą jako droga,
dochodzi do 8y2m.

Wójt Porąbki, Kaczmarczyk, wręcza
jąc wicepremierowi tradycyjnym zwy
czajem chleb i sól w pełnych wzrusze
n ia słowach podziękował przedstawicie
lom rządu za doprowadzenie do końca

bodowy wielkiego dzieła, które podnio
sło gospodarczo całą okolicę, d a ją c z a 

trudnienie tysiącom bezrobotnych i któ
re powstrzyma nie tylko gwałtowne wy
lewy rzeki Soły, ale i łzy wielu rodzin

u b ogich , którym poprzednio nieokieł
znany żywioł niszczył dobytek.

Następnie ks. arcybiskup metropolita
krakowski Sapieha w otoczeniu ducho
wieństw'a dokonał poświęcenia zapory
wodnej oraz wygłosił okolicznościowe

przemówienie

pory wraz z 'wyw'łaszczeniem gruntów,
budow'ą mostów kolejowych, drogi wo
jewódzkiej itd. wyniósł 18 m ilion ów zł.

Jako pierwsza większa budow'a, w'y
konana w stosunkowo krótkim czasie,
z w ielkim zapałem i poświęceniem per
sonelu technicznego i robotników, bę
dzie zapora wodna w Porąbce symbolem

tężyzny polskiej myśli technicznej, a w

szczególności dobrym świadectwem dla

polskich inżynierów wodnych.

Przemówienie wicepremiera
Kwiatkowskiego.

Po wielkiej wojnie przejęliśmy Rzecz
pospolitą nieuporządkowaną i niezorga-
nizowaną, w wielu dziedzinach nawet

zanarchizowaną. Braki w wolnym pań
stwie usuwamy i musimy usunąć. Oto

powstał tu, nad Sołą, ważny szczegół tej
pracy,który wskazuje, że wprowadzone
w gospodarstwo Rzeczypospolitej porzą
dek i dyscyplina powstały wysiłkiem

polskich robotników i pracowników u-

m ysłowyeh, wysiłkiem państwa i wiel
kiej współpracy polsko-francuskiej.
Stworzono dzieło-zaporę, która służyć
będzie Polsce.

W kraju mamy dużo ,,zapór" takich,
Jstóre musimy zburzyć. Trzebaburzyć
jedne zapory, te, które tam ują rozwój
życia i budować inne, które to życie pod
nosić będą ku górze. Oprócz zapory na

Sole w myśltego hasła buduje się je
szcze Rożnów w rozmiarach swoich kil

kakrotnie większych od dzieła,jakie wi

dzimy tntaj. Oto są symbole naszych
wysiłków. Przejęliśmy Polskę zni
szczoną. N ikt nam jej nie odbuduje.
Wznosić ją możemy i rozwijać tylko n a

własnych barkach, tylko własnym wy
siłkiem i własną pracą służyć możemy
Ojczyźnie,

Gdy serca nasze radują się zakoń
czonym dziełem, wznieśmy okrzyk:
,,Rzeczpospolita Polska niech żyjel"

Po sgosiie Pirandella.
Zakonspirowany pogrzeblaureataNobla.

Nagły zgon Luigi Pirandello wywo
łał we włoskich kołach literackich i te
atralnych głębokie wrażenie, tym więk
sze, że nastąpił on po krótkotrwałej
chorobie, uważanej początkowo za nie

groźną influenzę.

Prasa poświęca znakomitemu pisa
rzowi obszerne nekrologi, w których
podkreślając wybitne zasługi zmarłego
jako pisarza i dramaturga, zaznacza,
że zgon jego pogrąża w żałobie nie tyl
ko literaturę wioską, ale całą literaturę

europejską. Rozgłos jego dzieł, tłuma
czonych na wszystkie języki i granych
na całym świecie opromienił chwalą
włoską literaturę dramatyczną.. Prasa

podkreśla także w ielką prostotę, jaka
cechowała prywatne życie wielkiego pi
sarza, jego patriotyzm, niezachwianą
wiarę w wielką misję dziejową Włoch,
jego wielkoduszność i skromność.

Pogrzeb znakomitego dramaturga
Luigi Pirandello zapowiedziany przez

rodzinę zmarłego na popołudnie, odbył
się wbrew tej zapowiedzi — o wczesnej
godzinie rannej, a to w myśl życzenia

zmarłego, wyrażonego w testamencie,

by pogrzeb był jak najskromniejszy i

odbył się bez składania hołdów. Pro
sty karawan, bez kwiatów i wieńców,
za którym jechało w zamkniętym au
cie kilka osób z rodziny zmarłego —

prawie niezauważony — przewiózł
trumnę na dworzec Termini. Zwłoki

przewiezione zostaną na Sycylię do

Arigento, gdzie będą pochowane w

gl'obie rodzinnym.

ff%MsłmśwwiGĘŚeczne:
111 (23703

Nastójka z owocami Staropolskie likiery

B.KASPROWICZAzgniezna



wloreft,
dnia 15 grudnia 1936 r. DZIENNIK BYDGOSKI

SolcXXX. Kr. 291.
Trzecia strona.

NA BWIMZB

PUDER

Gdańsk, 14. 12. (x) Onegdaj odbył się
w Gdańsku apel związku żołnierzy nie
mieckich w Wolnym Mieście tzw. Sol-

datenbund, w którym poza członkami

wzięli m. in. udział prezydent senatu

Greiser, prezes związku gen.-mjr Hae-

nicke, konsul niemiecki dr Eckner, przy
były umyślnie z Rzeszy admirał Lindan

oraz — jak zwykle w podobnych wypad-
akch — szereg dygnitarzy narodowo-

socjalistycznych. Podczas apelu wy
głosili przemówienia gen. Haenicke oraz

prezydent Greiser. O ile treścią prze
mówienia pierwszego z wymienionych
były kwestie organizacji i konsolidacji
elementu b. wojskowych, zamieszkałych
na terenie W. M ., o tyle p. Greiser nie

mógłsięopanować, aby do swej mowy

okolicznościowej nie wpleść momentów

politycznych. Cóż on powiedział?
Poza oklepanymi frazesami o charak

'terze ściśle propagandowym, które są.
dla niego jak i dla słuchającego ogółu
nieodłącznym rekwizytem żywotności
hitlerowskiej, wskazał poza tym na nie
zmiernie ciekawy objaw, a mianowicie,
że w Gdańsku ,,jest bardzo trudno być
Niemcem i trwać przy niemczyznie**.,.
(...schwer ist, Deutscher zu sein und an

seinem Deutschtum festzuhalten) i dla
tego jest rzeczą konieczną utrzymanie
spoistości politycznego kierownictwa

Gdańska we wszystkich dziedzinach.

Słowa te możnaby interpretować w

dość jasny dla opinii publicznej — spo
sób, zwłaszcza w zestawieniu z usta
wicznymi wypadkami prowadzenia za
ciętej walki z opozycją w Wolnym
Mieście, która swą olbrzymią liczebno
ścią oraz siłą organizacyjną niewątpli
wie niejednokrotnie... spędzą sen z po
wiek prezydenta Greisera oraz ,,gaulei-
tera" Forstera. Z drugiej jednakże
strony te same słow'a w zestawieniu ze

zaprzeczeniem przez p. Greisera na o-

ficjalnej uroczystości kombatanckiej —

pogłosek c jego rzekomym
ustąpieniu

stwarzają również wrażenie, jakby by
ły delikatnym tłumaczeniem się gdań
skiej opinii publicznej z wszelkich e-

wentualności, jakie mogą każdej chwili

nastąpić nawet na tak poważnym sta
nowisku, jak prezydentura w Gdańsku.

Nie można oczywiście zaprzeczyć, że

tego rodzaju stawianie kwestii przez o-

becnego prezydenta senatu jest może

i dyplomatyczne, a zarazem nie pozba
wione pewnych powodów, dla których
wszakże zbyt wyraźnie nie będzie się
tłumaczył.

Ciekawym zwrotem w przemówieniu
prezydenta Greisera było również zło
żenie oświadczenia, że

wkrótce rozpocznie się nowy okres

rozwoju Gdańska.

Obecny włodarz nad Motławą miał tu

zapewne na m yśli podjęcie w najbliż
szym czasie przez senat rokowań z

Polską, w myśl żądań złożonych w no

cie z dnia 24 października br, przez

przedstaw'iciela polskiego rządu. Jak

wiadomo była ona spow'odowana man
datem, jaki Polska otrzymała od Ligi
Narodów w sprawie wyjaśnienia obec
nej sytuacji politycznej Gdańska.

Układy się rozpoczęły.
Gdańsk. (x) W sobotę, dnia 12 bm. roz

poczęły się rokowania między Gdańskiem
a Polską, których tematem będzie — w

myśl zleconego Polsce mandatu od Ligi
Narodów — wyjaśnienie stanowiska Gdań
ska do Genewy, jak również kwestia u-

prawnień Polski w Wolnym Mieście. Ro
kowania prowadzą komisarz generalny R.
P. w Gdańsku min. Papee oraz prezydent
senatu gdańskiego Greiser przy współudzia
le radcy Lalickiego z m inisterstwa spraw
zagranicznych oraz radcy Boettchera z wy
działu zagranicznego senatu.

Według przewidyw'ań, rokowania te u-

kończone zostaną jeszcze przed świętami
Bożego Narodzenia.

I%łowyfrfolZ%nyiiilerzg VS

wrócił po abdykacji swego brata z fortu Belvedere do swego domu na Picadilly.
Nowego króla w itaiy olbrzymie tłumy.

,,Zaczyn" się nie udał.
Pochwały pod adresem płk. Koca i krytyka wicepremiera Kwiatkowskiego.
Warszawa. (Teł. wł.) Oświadczenie

,,Gazety Polskiej'1, że tygodnik ,,Zaczyn"
nie jest organem płk, Koca, wywołało w

kolach politycznych pewne zaintereso
wanie.

Jak słychać, czynniki miarodajne w

obozie rządowym uznały, że ,,Zaczyn",
ani w pierwszym, ani w drugim swoim

numerze nie stanął na wysokości zada
nia, wypad! blado, a nawet żałośnie i

zawiódł najskromniejsze oczekiwania.

W tych warunkach odgrodzenie się od

,,Zaczynu" okazało się koniecznością,
jakkolwek faktycznym redaktorem ty
godnika jest p. K . Krzew-ski (żyd Lilien-

feld) dawny współpracownik pik. Koca.

W numerze drugim ,,Zaczynu" wy
drukowany jest prawdziwy hymn po
chw'alny na cześć pik. Koca, podpisany
przez numer 201. Poza tym wystąpił
,,Zaczyn" z niesmacznym w tonie ata
kiem na kierownika Biura akcji i pla
now'ania" przy Prezydium Rady Mini
strów' p. Z . Grabskiego. W notatce tej
,,Zaczyn" przeciwstawia ojca b. premie
ra Władysława Grabskiego, synowi
Zdzisławowi i rezonuje: Wolimy sta
nowczo p. Władysław'a Grabskiego, któ
rego podajemy p. Zdzisławowi Grab
skiemu jako przykład. O cale niebo

mądrzejszy i... skromniejszy".

,,Zaczyn" w nr. 2 -gim atakuje również

posłankę Prystorową za ,,biadolenie4* w

Sejmie, a w notatce ,,Co to wszystko
znaczy?", wyraża niezadowolenie z po
lityki personalnej wicepremiera Kwiat

kowskiego w państwow'ej służbie skar

bowej. Artykuły ideologiczne są nudne

i mdłe. Eksperyment więc z ,,Zaczy
nem" istotnie się nie udał. (r)

23706
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9)
(Ciąg dalszy).

Po odejściu panny van Winkle, Six-

smith spojrzał badawczo na Palmeta.
— Z przyjemnością odetchnąłbym te

raz świeżym powietrzem — powiedział
John. — Wyjdę na pół godziny. Chce

mi pan towarzyszyć?
- Owszem, bardzo chętnie.
Wyszli na ulicę. Gdy za nimi z lek

kim trzaskiem zamknęły się drzwi au
tomatyczne, panna van W inkle zbiegła
z kilku stopni niżej. Spojrzała za nimi

z zawiścią i z niejasną obawą.

3.

Dłuższy czas ki'oczyli obok siebie w

milczeniu. John już nie próbował
wmówić w siebie, że w'szystko jest w

zupełnym porządku. W stwierdzeniu

tego faktu najwięcej przeszkadzało mu

to, że o drugiej w nocy Thornseta je
szcze nie było w domu. Wprawdzie
portier oświadczył, że często przycho
dził nawet później, jednak ta nocna

wycieczka w zestawieniu z częściow'o
rozszyfrowaną rozmową przy rulecie

wyglądała bardzo niepokojąco.

Z drugiej strony nie było powodu do

tracenia głowy. Wybrał się na półgo
dzinny spacer w nadziei, że po pow'ro
cie do hotelu już zastanie Thornseta.

Cisza na w'yludnionych ulicach wy
wierała na nim szczególne wrażenie —

zamiast go uspokoić, z każdym krokiem

potęgow-ała zdenerwowanie. Niepojęta
siła pchała go ciągle naprzód, jak gdy
by zmuszała do szperania w ciemnych,
krętych uliczkach. Każdy odgłos przy
prawiał go niemal o przestrach.

Może tu zawiniła cisza dzielnicy
maurytańskiej, dziwne cienie, padające
na ziemię od domów o płaskich da
chach, otoczonych ażurową balustradą,
przez którą księżyc rzucał na jezdnię
fantastyczne wzory, może upiorne syl
wetki minaretów, cichy szmer fontanny
w ogrodzie pokrytym bujną roślinno
ścią, może wreszcie rzędy tubylców
śpiących pokotem na Grand Socco w

białych burnu(sach, podobnych do ca
łunów.

— Czy pan się orientuje, gdzie je
steśmy? — zapytał John.

- Sądzę, że w pobliżu Porte de la

Casha — odpowiedział Dick. - Byłem
niedawno w tej okolicy. Przy świetle

dziennym wzbudza znacznie W'ięcej zau
fania.

Sixsmith uśmiechnął się. Zrobiło mu

się raźniej, ponieważ niesamow'ite oto
czenie nie tylko na niego działało przy
gnębiająco.

- Chyba pójdziemy z powrotem —

powiedział ociągając się.
Nie mógł zrozumieć, co go zmuszało

do kontynuowania poszukiwań. Skąd
się wzięło okropne uczucie, które cią
gle pędziło go naprzód?

- Zdaje mi się, że pan m iał nadzieję
spotkać sw'ego przyjaciela. P raw da?-

odezwał się po chwili Dick.

John skinął głową.
- Tak.

Przeszli pod sklepieniem bramy i

skręcili w lew'o na ulicę dostatecznie

szeroką. W odległości kilkunastu kro
ków ujrzeli grupę mężczyzn, stojących
na środku jezdni i nad nią pochylo
nych. W ostatnich promieniach zacho
dzącego księżyca ich postacie wygląda
ły jak kłęby szarego dymu.

John przyśpieszył kroku. Nie spo
strzegł, że serce mu zabiło żyw'iej, uczul

natomiast niepojętą obawę. Zbliżył się
do grupy mężczyzn i cofnął się mimo

woli — znalazł Thornseta. Leżał na

białych kamiennych płytach jezdni,
szeroko rozwarte, szkliste oczy patrzyły
nieruchomo w przestrzeń, na twarzy
zastygł wyraz głębokiego zdziwienia,
rozchylone w'argi były ciemne jak pur
pura.

Nie żył.
Zginął jak Beazely York.

III.

Zachowanie się Sixsmitha

pozostawia dużo do życzenia,

1.

Ból i smutek targnęły Sercem Johna.

Zdjął kapelusz i kilka chwil spoglądał
milcząc na zw'łoki.

— Jak to się stało? — zapytał po
francusku jakiegoś osobnika, który stał

obok.
— Taksówka, proszę pana — odpo

wiedział zagadnięty. — Ten biedny
młodzieniec szedł środkiem ulicy^i sa
mochód na niego wpadł z za rogu. Nie
szczęśliwy wypadek.

— Tak... — mruknął Sixsmith. Takie

wytłumaczenie było dlań mało przeko
nywujące. — Czy pąn był świadkiem

wydarzenia?
— Nie, proszę pana, przyszedłem w

parę minut później.
— A może który z tych panów wi

dział, jak to się stało?

John mówił bardzo uprzejmie, oba
wiając się spłoszyć czy zniechęcić małe
go Francuza, jedynego Europejczyka w

grupie.
— Wątpię, proszę pana., chybaAli —

wskazał na Berbera, który stał niedale
ko, w wewnętrznym kole prędko po
większającego się tłumu. — Podobno

Ali usłyszał trzask i wybiegł na ulicę,
ale przyszedł za późno, bo biedny mło
dzieniec już nie żył.

— Dziękuję panu - powiedział Six-
smith.

— Proszę pana bardzo - skłonił się
uprzejmie Francuz.

(Ciąg dalszy nastąpi).
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BAJKA. Cud kinematografii ,,Rok 2000"
oraz tygodniki.

BODEGA: Najpiękniejszy amerykański
film p. t. ,,Madame Butierily" ż udziałem

Sylvia Sydney.
CZARODZIEJKA: Najweselsza polska ko

media nDwa dni w raja". W roli głównej
GroSsówna, Bodo, Fertner, Sieląrtski.

LIDO: Tryskająca niebywałym humorem

areykomedia p. t, ,,Allotria'\ W rolach gł.
Bęnata Muller, Jerzy Jugo i Adolf Woh'l-
brdck. Bogaty nadpj-ogram.

MORSKIE OKO; Najweselsza operetka
wiedeńska reżyserii ,,Sternborga Cissy". W
rolach głównych Grace Moore, Franchot To-
lie- Nadprogram najnowsze tygodniki.

POGOTOWIA:

Lekarz dyżurny - tal 12-10.
Miejskie Zaiti. Elektryczne - teL 29*67.
Telefon nr. 14-60 posiada przedstawiciel

stwo ,,Dziennika Bydgoskiego'' w Gdyni, uh
Skwer Kościuszki 24.

Miejska Z aw. Straż Pożarna tej. 17-08.
Gabinet komendanta i kancelaria tele

fon 20-22.
Biuro Związku Lokatorów (ul. Śląska 11

Udziela porad w godz. 0 - -1I i 15-18

Dyżury nocne od godz 20 do 8 rano pei
nią. dla okręgu obejmującego Chylonję,
Demptowo. Cisowo. Dębogórze, Rewa, Mo
Sty Meeblinki, Dwór - dr Dobrowolski:
dla okręgu Kol Obłuże. Kol Oksywie. Ste
wart Nowe Obłuże - dr N N.; dla Oksy
Slefanowa, Piwoszyna. Suchy i Kazimierza
wia - dr Tomasztinas; dla Rumji, Zagó
rza, Redy, Ciechocina, Łęczycy, Kosakowa.
dr Rogucki -

HOTEL A. SŁUPSKI
nowoczesny komfort, najbliżej dworca

Restauracja A. Stupski, mprieciw dworca

wyśmienite kuchnia, dauia barowe (,17al
TMsS(Ie ptwo

CJ Słuoskiego dobrze się mieszka, ja t pije

Okolicznościowe datow niki pocztowe w

okresie świątecznym. W okresie od 10 g ru
dnia do 6 stycznia korespondencją nadana
w urzędzie pocztowym Gdynia 1 będzie mo
gła być zaopatrzoną odciskiem specjalnego
datownika świątecznego. Odciskiem tego
datownika będzie zaopatrywaną korespon
dencja świąteczna wrzucona do skrzynki,
umieszczonej specjalnie do tego celu W 'ho
lu urzędu pocztowego Gdynia 1. Ponadto
odciskiem. fljł.toj^ńikgi Ajyiąt^cfcjiejłp. będą na

życzenie publiczności unieważniane znaczki
zakupywane przez lub dla filatelistów, Z

uwagi na praktykowany często zwyczaj n-

żywania znaczków, stemplowanych specjal
nym datownikiem jako upominków
gwiazdkowych okienka nr. 9 i 10 urzędu
pocztowego Gdynia 1 będą wydawać przy
zakupie na ten cel znaczków specjalne bez
płat-ne karnety. .

n n a iiB iH n p

2 im(n.
Zmarł wa Włocławku ks. Stanisław Gru.

chalskl, prałat papieski i prałat kapituły
włocławskiej, kustosz bazyliki katedralnej,
długoletni profesor seminarium duchowne
go i liceum im. Piusa X we Włocławku,
znany w szerokich kołach społeczeńst'wa
włocławskiego, działacz społeczny.

Przeniesienie 40 wyższych urzędników
w krakowskiej dyrekcji kolejowej. W dniu
10 bm. nastąpiły w krakowskiej dyrekcji
kolejowej natychmiastowe przeniesienia,
około -10 wyższych urzędników (prawników
i inżynierów), do innych dyrekeyj kolejo
wych. Otrzymali niespodziewanie dekrety
przenifsienia m. In. mgr Stanisław Dymek,
kierownik działu, — do Torunia, dr Stani
sław Pałkowski, kierownik działu, do

Bydgoszczy, m gr Kazimierz Jaglarz, naczel
nik służby handlowej, — do Poznania, itd.

Zespól ,,Cyrulika Warszawskiego" obrzu
cono zgniłymi jajami. Na gościnne występy
przybył do Sosnowca zespół ,,Cyrulika
Warszawskiego'* . W teatrze m iejskim , gdzie
próbowano grać ,,Karierę Alfa Omegi", do
szło dó demonstracji. Na sali zgasło świa
tło. a z galerii posypał się prawdziwy grad
zgniłych jaj. Demonstrację zorganizowano
przeciw autorom i wykonawcom sztuki -

żydom.
Parylewicz płaci.?. B . prezes apelacji

krakowskiej parylewicz nadesła-ł do Krako
wa 5.500 zł na pokrycie szkód, wyrządzo
nych przez jego żonę w różnych stow'arzy
szeniach społecznych. Przed paru m iesią
cami p. Parylewicz wyrównaj już szkody
na 6.000 zł, zatem razem zapłacił 11.500 zł,
przy czvm wyraził gotowość wyrównania i

dalszych szkód, któreby ewentualnie wyszły
na jaw.

Zuchwale ograbienie kasy kolejowej. Na
stacji w Międzylesiu na przechodzącą z pe
ronu do kasy kasjer-kę, napadli w drzwiach

t-rzej uzbrojeni bandyci. Jeden z nich za
kneblował kasjerce usta chustką, drugi
związał sznurami. Gdy jeden bandyta pil
now'ał kasjerki Malinowskiej, drugi zrabo
wał całkowity targ dzienny w sumie prze
szło 100 zł. Po rabunku bandyci zatrzasnęli
jdrzwi i umknęli.

Podokręg morski Związku Rezerwistów
Idąc za potrzebami podyktowanemi ko
niecznością życiową, zarząi główny Zwią
zku Rezerw'istów w Warszawie podniósł do
tychczasowe władze powiatowe Związku
Rezerwistów w Gdyni do stopnia podokrę-
gu, padając nazw'ę podokręgu morskiego,
obejmującego Gdynię i pow'iat Morski. Sie
dziba podokręgu w Gdyni. Dnia 20 bm. od
będzie się zjazd delegatów kół. na którym
zostaną dokonane wybory nowego zarządu
pow'iatowego.

Kasyno gry w Sopocie objęte bojkotem.
Korporacja Kupiecka w Gdyni pow-zięła u-

chwałę wykluczającą ze swej organizacji
członków na wypadek uczęszczania do Ka
syna Gry w Sopocie. Rezolucja ta przyjęta
została z zadowoleniom przez społeczeń
stwo.

Emeryci do apelu! Dziś, w poniedziałek
dnia 14 grudnia o godzinie 18 w lokalu
Związku Legionistów odbędzie się walne
zebranie gdyńskiego oddzi'ału Związku
emerytów i emerytek państwowych, wdów
i sierot.

Hojny dar. Dyrekcja firm y ,,Progress'
ofiarowała 500 zł na biedne dzieci miasta
Gdyni zamiast urządzenia bankietu z okaz
ji zainstalowania i wykończenia nowego
(trzeciego) kra nu węglowego na nabrzeżu

indyjskim .

Z urzędu stanu cywilnego. W czasie od
30 listopada do 5 grudnia zgłoszono uro
dzeń 68, zgonów' 23, ślubów 1i.

Baczność, sokolice! Ćwiczenia odbywają
się regularnie \y środę o godz. 19.30 w sali
parafialnej. W piątek ó godz. 19,-30 w so-

kolrii. Nowe członkinie mile' widziane.
Tow, gimn. ,,Sokół" I . Gdynia. Nadzw'y

czajne walne i roczne zebranie odbędzie się
w środę, dnia 16 grudnia br. o godz. 19,30
w Sali parafialnej przy kościele Najśw.

Marii Panny. Obecność wszystkich druhów-

obowiązkowa!

Z życia harcerzy gdyńskich.
Wizytację Hufca Morskiego

przeprowadził dh. Borowiecki, szef głównej
kwatery harcerzy w Warszawie, w towa
rzystwie kom. Chorągw'i pomorskiej Cie
plika. Dh . szef głównej kwatery był obecny
na zbiórce I. Drużyny Morskiej i kursie

końcówkowym dla wódzów zuchow'ych.
O godz. 12 odbyła się odprawa instruk

torów i drużynowych, pa której szef głów'
nej kwatery wysłuchał sprawozdań z pracy
poszczególnych jednostek na terenie hufca,
dzieląc się również swymi uw'agami.

Odprawa ta odbyła się w izbie, 77 Druż.

Harcerskiej, która jest bardzo efektownie
urządzona. Po południu ó godz. 16,30 odby
ło się zebranie kom. hufca, na którym o-

mawjano program pracy hufca na rok bie
żący.

Piiot kom. Chorągwi Pomorskiej
Harcerzy wizytuje I. Drużynę Morską.

Ostatnio wizytacje I. Druż. Morskiej
przeprowadził pilot kom. Chorągwi Harce
rzy z Torunia dh. Myśliwka w t-ow'arzy
stw'ie kom. hufca dh. Porożyńskiego Be
nedykta.

Harcerze - bezrobotnym.
Zwracamy się do wszystkich obyw'ateli

m. Gdyni z prośbą, ażeby ułatwili harce
rzom gdyńskim spełnienia obywatelskiego
uczynku. Harcerze zwrócą się do was po

puste butelkiWszelkiego rodzaju, które na
stępnie zostaną posortowane i sprzedane, a

gotów'ka uzyskana przeznaczona na rzecz

miejscowych bezrobotnych. Każdy zastęp
zbierający butelki będzie zaopatrzony w le
gitymacje wyst. przez tutejszy Kom. pomo
cy bezrobotnym.

JCisttfxptoinincfi.

Z historii m. Mogilna.
Właściwe dzieje Mogilna rozpoczynają

się od założenia opactw'a benedyktyńskiego,
w Mogilnie przez króla Bolesława Śmiałego,
w roku 1065. Można jednak przyjąć jako
rzecz pewną, że osada tego nazwiska po
wstała tu znacznie wcześniej przed r. lO(so,
za czym przemawiają wykopaliska znalezio
ne tu w ostat-nich latach, jak wykopana
popielnica z okresu rzymskiego, oraz skoru
py, przypominające ułamki urn z grohow
Drzedćłirześćija-ńskich z wieku XI.

Z klasztorem mogileńskim związana jest
historia powst-ania Mogilna i jego rozwoju,
dlatego poświęcimy mu kilka zdań.

Otóż budowa klasztoru trwała kilkadzie
siąt lat. Fundator klasztoru Bolesław Śmia
ły zapew'nił nowemu klasztorowi bogate
uposażenie w ziemi, cłach i czynszach z

zamków rozrzuconych po całej Polsce —

tak, że klasztor mogileński należał do naj
bogatszych klasztorów w Polsce.

W połowie XIII. wieku, u podnóża kla
sztoru mogileńskiego powstała wieś tejże
nazwy. W tym też czasie wskutek zamie

szek w Wielkopolsce po śmierci Przemysła
wa II (1296) klasztor bardzo ucierpiał, tak
że na utrzymanie zakonu sprzedał część
swych dóbr. Szczęśliw'sze czasy dla klaszto
ru nastały za czasów króla Kazimierza
Wielkiego. Wieś Mogilno zaczęła się coraz

więcej rozbudow'ywać, tak że przełożeni
klasztoru mogileńskiego udali się do króla

Władysława Jag ełły, bawiącego w roku
1398 w Inow'rocławiu z prośbą o zamienie
nie wsi Mogilna na miasto. Król Włady
sław przychylił się do tej prośby i w dniu
17 maja 1399 wydał dokument fundacyjny
miasta Mogilna, Od wydawania sądów
przez urzędników królewskich - miasto

było zupełnie wolne; nawet wyroki śmierci
sądy miejskie w'ydawały samodzielnie.

Czasy upadku Mogilna przypadają na

wiek XVII i XVIII. Były to czasy najazdu
Szwedów na Polskę, którz y przeszli przez
Mogilno w maju 1656. To straszne w dzie
jach naszych wydarzenie, upamiętnił w kro
nice parafialnej ówczesny proboszcz o. Mar
cin 'Kostka, który pod dniem 1. 6 . 1655 u-

m ieścił słowa ,,Advontus Succosum in Po-
ioniam". Po ukończonej w'ojnie szwedzkiej
wybuchła w' Mogilnie i okolicy epidemia
morowego powietrza, która srożyła się przez
3 lata, zabierając za sobą dziesiątki ofiar.
W Padniew'ku tuż pod Mogilnem pozostało
przy życiu dwóch ludzi. Krótko po pierw'
szym rozbiorze Polski król pruski Fryderyk
zagrabił dobra należące do Opactwa, tak że

I następne lata były powolnym likwidowa
niem zakonu Benedyktyńskiego w Mogilnie.
W roku 1838 umarł ostatni przeor klasztoru
o. Rajmund Strżeliński.

Nie bez znaczenia był udział Mogilna w

ruchu powstańczym 1848 r. Mogilno nale
żało do najważniejszych punktów pow'sta
nia. Przez kilka dni rzuciło nawet jarzmo
pruskie i rządziło się same.

W czasie od 1898-1910 proboszczem m o
gileńskim był znany pionier spółdzielczości
ks. Piotr Wawrzyniak, któremu parafia
wzniosła wspaniały pomnik na miejscowym
cmentarzu.

W dniu 1 stycznia 1919 odzyskało Mo
gilno niepodległość, a najlepsi jego synow'ie
ruszyli w bój o Polskę.

O dzisiejszym Mogilnie, zagadnieniach i

najważniejszych boląęzków w następnym
liście.

M. K.

mnik księdzu Janowi Polakowi, który ja
ko piei-wszy duszpasterz polski przybył 1856
r. do stanu Wisconsin (w Ameryce).

- Zmarł w szpitalu w Madrycie kore
spondent specjalny gazety ,,Paris-Soir" Lu
dwik de la Pree, raniony w samolocie ko
munikacyjnym francuskim. Jest to trzeci z

kolei dziennikarz francuski, który stracił

życie przy pełnieniu obowiązków zawodo
wych w Hiszpanii.

- W oddziałach międzynarodowych w

Hiszpanii walczy 1.000 Czechów, żołnierzy i
oficerów. Zapowiedziano dalszy 'werbunek
ochotników' z Czechosłowacji.

— Baskijscy separatyści (katolicy) zwró
cili się do gen. Franco z prośbą o zawarcie

8-dniowego zawieszenia broni, w okresie
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

— Związkowa rada szwajcarska uchwa
liła utworzyć pierwszą kompanię wojska
zaw'odowego. Będzie to pierwszy oddział

regularnego wojska w 650 latach historii

republiki szwajcarskiej.
- Rząd baskijski wyda! narządzenie, na

kazujące przedstawicielom Włoch i Niemiec
opuszczenie Bilbao w ciągu 48 godzin.

— W walkach pod Madrytem poległ książę
Fernando Nunez, jeden z największych a-

rystokratów hiszpańskich. Książę Nunez

był oficerem łącznikowym gon. Varela. Po
grzeb odbył się w Talavera.

Polski urząd pocztowo-telekomunikacyj-
ny Gdańsk 1 przy placu Heweliusa 1 -2 bę
dzie czynny dla publiczności w niedzielę
dnia. 20 bm. od godz. 8 -1 2 we wszystkich
działach służby tak, jak w dnie powsze
dnie. Paczki można odbierać w' urzędzie w

wymienionych godzinach urzędowych. Do
ręczanie przesyłek odbędzie się jednorazo
wo w godzinach przedpołudniowych.

Rząd polski corocznie dopłaca
1 i pół miliona złotych.

Według obliczeń, ujawnionych na łamach
prasy gdańskiej ogólne inwestycje w porcie
gdańskim: pd czasu istnienia Wolnego Mia
sta - pochłonęły łącznio około 100 m ilio
nów guldenów, z czego ca 40 milionów gul
denów. przypada na inwestycje przedsię
biorstw prywatnych, a około 60 milionów
guldenów na inwestycje, związąne z rozbu
dową portu, jego urządzeń przeładunko
wych, magazynów itd., wydanych przez
Radę Portu i Dróg Wodnych. Prasa gdań
ska, która podaje tylko ogólne cyfry, za
znacza, że dokonana tak wielkim nakładem
kosztów - modernizacja portu gdańskiego,
jest dowodem dostosowania się Gdańska do

potrzeb polskiej wymiany towarowej. Ktoś
niezorientowany w stosunkach, mógłby są-

. dzić, że wielką tą kwotę wydały tylko gdań
skie przedsiębiorstwa wzgl. Zarząd Portu,

Znani gdyńscy aferzyści i przemytnicy walut
skasasii na więaienle.

Gdynia, 12 12. Przed sądem okręgo
wym vyGdyni odbyła się rozprawa prze
ciwko trzem przemytnikom, którzy od

marca do sierpnia br. trudnili się za

lał pozbawienia praw obywatelskich,
Stanisław Bendera na 2 lata więzienia

wodowo przemycaniem walut przez

granicę polsko-gdańskę. na podstawie
skradzionych w urzędzie skarbowym
zaświadczeń, zezwalających na wywóz
pieniędzy ponad kontyngent.

Przywódca szajki Jerzy Kramkowski,
b. urzędnik brygady kontroli skarbowej,
został skazany na 4 lata więzienia i 5

Odmw ili kil
Dnia 8 bm. odbyła się odprawa zarządów

kół i Rodzin Związku Rezerwistów, w któ
rej wzięło udział ponad 100 osób.

Zarząd powiatowy Federacji Polskich
Związków Obrońców Ojczyzny w Gdyni re
prezentowali ppłk, Doskoczyński i inż. Zu-
sko.

Na podkreślenie zasługuje fakt licznie
reprezentówanoj Rodziny Rezerwistów, na

czele z prezeską p. Marią Manstein-Heune-

rową.
Na odprawie, prezes zarządu powiatowe

go i kierownicy wszystkich działów pracy,
szczegółowo zreferowali osiągnięte dotych
czas rezultaty i przygotowano plany na o-

becny okres zimowy.

i 4 lata pozbawienia praw i Roman

Hron na półtora roku więzienia i 3 lata

pozbawienia praw. Wszyscy trzej, wraz

że Stanisławem Malinowskim z Warsza
wy, przebywającym obecnie w więzie
niu w Wejherowie, skazanym za szan
taże i fałszowanie dokumentów, stano
w ili skład redakcji dwóch gdyńskich pi
semek brukowych: ,,Kuriera Gdyńskie
go" i ,,Trybuny Gdyńskiej",

Największy nacisk położony był na dzia
ły pracy: wychowania obywatelskiego, wy
szkolenia wojskowego i opiekę społeczną,
jako nie tylko aktualne, ale i podstawowe
elementy działalności Związku.

Z licznego obesłania odprawy przez za
rząd powiatowy i koła Rodziny Rezerwi
stów, oraz z przemówienia wygłoszonego
przez przedstawicielkę tej organizacji p.
Stanisławę Bartoszewską, zebrani dowie
dzieli się o wzmożonej obecnie działalności
Rodziny, szczerego oddania i pracy kobiet
dla sprawy narodowej.

Przebieg odprawy i panujące nastroje
pozwalają zebranym śmiało patrzeć w przy
szłość Związku Rezerwistów na terenie

Gdyni.

otrzymujący również od gminy gdańskiej
ńś ten cel ~~ pieniądze. Tendencyjnie pomi
ja się natomiast milczeniem fakt, że corocz
nie do budżetu Rady Portu, który wykazuje
niedobory - poza normalnym wkładem,
dopłaca około 1,5 miliona złotych rząd Pol
ski. (x)

(aladóMćicL
- ,,Sokół" czeski tępi komuuizm . Cze

skie organizacje sokole zabroniły swym
członkom należenia i brania udziału w im
prezach ,,Związku przyjaciół Rosji Sowiec
kiej".

-- W Genewie odbyło się uroczyste o-

twarcie konsulatu polskiego przez posła w

Bemie min. Modzelewskiego.
- Przewieziono do Stuttgartu zwłoki

ofiąr katastrofy samolotu niemieckiego, któ
ry przed kilku dnianr rozbił się w Alpach
francuskich.

- Na Litwie zmarł ś. p. Klemens Jagieł
łowie*. Zmarły cieszył się ogólnym powa
żaniem społeczeństwa polskiego

- Naczelny prezes Prus Wschodnich u-

karał grzywnami pieniężnymi 32 rolników
i 19 rzeźników za podbijanie cen mięsa.

- Tomasz Mann, pozbawiony przez rząd
Rzeszy obywatelstwa niemieckiego, uzyskał
obyw'atelstwo w Czechosłowacji.

- Polacy w Stevens Point postaw'ili po-
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Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 1936 roku.

KALENDARZYK,
Dziś: Spirydiona, Nikazego.
Jutro: Ireneusza, Krystyny.
Wschód słońca o godzinie 8,3.
Zachód słońca o godzinie 15,45.

---------ił— -

Stan pogody.
,W ciągu dnia rozpogodzenie.

Wczoraj w dzielnicach południowych o-

raz częściowo w Wielkopołsce i na Podla
siu nastąpiły rozpogodzenia, w pozostałej
natomiast części kraju było jeszcze po
chmurno. Temperatura o godz. 7-ej wyno
siła od -ł-2 do —i na terenach nizinnych
oraz od +1 w Tatrach do —14 st. na Czar
nohorze. Opadów w ciągu doby ubiegłej
na ziemiach polskich nie było. Grubość

pokrywy śnieżnej w górach wynosi: 14 cm

w Wiśle i Rabce, 22 cm w Zakopanem, 51
cm na Hali Gąsienicowej, około 180 cm na

Kasprowym i 16 cm w Krynicy. Dziś rano

w Bydgoszczy mglisto i pochmurno.
Przewidywany przebieg pogody: Rano

chmurno i miejscami mglisto, w ciągu dnia

rozpogodzenia. Nocą lekki mróz, dniem

temperatura w pobliżu zera. Słabe lub
umiarkowane wiatry południowe i połud
niowo- wschodnie.

Al ...................... )Hł 11iiin iii 11iiii iiii 11iii rnirri iiniir
2S 20 1S100-01* 10 1S

NOCNE DYŻURY APTEK

od14- 20bm.:

1) Apteka pod Aniołem, Gdańska 65, te
lefon 3385.

2) Apteka przy PI. Teatralnym, Marsz.
Focha 10, telefon 1962.

3) Apteka Tarasiewicza, Orla 8, tele
fo n 3146.

Telefon Pogotowia Ratunkowego 2615.

MUZEUM MIEJSKIE otwarte codziennie
od 9—16. w niedzielę i święta od 11^—14,
Obecnie w Muzeum wystawa akwarel Ta
deusza Nartowskiego.

bLEKTURAu wypożyczalnia książek przy
ul. Gdańskiej 54 posiada największy wy
bór beletrystyki ostatniej doby. Wypożycza
książki również na prowincję.

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

Codziennie do piątku włącznie na afiszu
bPOLSKA KREW", piękna i melodyjna o-

peretka O. Nedbala, przyjęta przez Publicz
ność niezwykle gorąco na sobotniej premie-
I"ZG.

W sobotę, dnia 19 bm. premiera komedii
M. Bałuckiego pt. ,,DOM OTWARTY", z

której próby odbywają się od dłuższego
czasu pod kierunkiem reżysera J. Szyn
dlera.

Dziś, w poniedziałek oraz jutro we wto
rek o godz. 5 -ej (17-ej) po południu odbędą
się przedstawienia pięknej bajki T. Kon-
czyńskiego ,,KRÓLEWNA LILIJKA" dla

młodzieży szkolnej.

— Ksiądz major Szacki — kanonikiem.
Proboszcz tutejszej parafii wojskowej ks.
major Jerzy Szacki otrzymał z inicjatywy
kurii polowej godność kanonika kapituły
katedralnej w Pińsku. Ksiądz Szacki po
chodzi z tejże diecezji.

— Oświetlanie sieni i klatek schodo
wych. Zarząd Miejski w Bydgoszczy, od
dział porządku publicznego zwraca uwagę
na rozporządzenie policyjne, według które
go wszelkie sienie i schody budynków, w

których mieszczą się mieszkania lub war
sztaty, w inni właściciele domów lub ich za
stępcy oświetlać silnym światłem od zmro
ku aż do czasu zamknięcia wejścia. Policja
otrzym ała polecenie, aby nieprzestrzegają-
cych wymienionego przepisu bezwzględnie
podawały do ukarania.

— Książki dla bibliotek żołnierskich o-

fiarowaii: P. Stefan Wolski 54 książki, ,,Bi
blioteka Polska11 9 książek, Poczt. P. W . 32

książki, f~a Wende 13 książek, Klub Polski
11 książek i 16 tomów czasopism, p. Alina
Rutkowska 25 książ,. p. Suligowski 3 książ.,
p. Skroczyńska 2 książ., szkołą Św. Kazi
mierza 20 książ., p. prof. Gromadzka 20 ksią
żek. I Hufiec Harcerek 19 książek, p. Szat
kowska 10 książek. Wszystkim ofiarodaw
com składa serdeczne podziękowanie zarząd
Polskiego Białego Krzyża.

ZWomarginesie*

Żyjemy w trzecim rolcu obowiązywania
polsko-niemieckiego paktu o nieagresji.
Między Polską a Niemcami jest wszystko
jak najlepiej. Ministrowie składaią wizyty,
w rozmowach dyplomatycznych panuje
duch całkowitego porozumienia i przyjaźni.

Tak jest od święta, a na codzień?
Na codzień zdarzają się drobiazgi, ale

jakże charakterystyczne dla istotnych na
strojów.

I tak po ostatniej serii ,,chrztów pru
skich'1, dokonywanych na nazwach miejsco
wości na Śląsku i na Mazurach, notujemy
zabawny, ale wymowny chrzest w zakre
sie... wędliniarskim.

Oto na Śląsku Opolskim ukazało się roz
porządzenie władz niemieckich, które
świadczy o rozpętaniu dziwnej nienawiści
do wszystkiego, co Polskie. Złość niemiec
ka wyładowała się tym razem na... kiełba
sie.

Mianowicie na Śląsku Opolskim nazy
wano zwykłą kiełbasę ,,Polnische W urst",
a kiełbasę polędwicową zwaną u nas kra
kowską — ,,Krakauer Wurst". Według roz
porządzenia włądz niemieckich ,,Polnische
Wurst" ma się odtąd nazywać ,,Mett-
Wurst", a krakowska — ,,O berschlesische
Rofa" (Górnośląska surowa). Na, kartkach

W związku z rozpoczęciem się sezonu

przedświątecznego oraz w ynikły m stąd oży
wieniem w przemyśle i handlu powodują
cym, przejściowe chociażby, powiększenie
personelu pracowniczego, wojewódzkie biu
ro Funduszu Pracy w Toruniu zwraca się
do wszystkich zainteresowanych pp. praco
dawców z apelem o zatrudnienie w pierw
szym rzędzie osób Pozbawionych pracy i
nie posiadających żadnych środków utrzy
mania, dla których dorywcze nawet zatrud
nienie, z możliwością zarobkn, będzie praw 
dziwym dobrodziejstwem.

Zaznaczając, że w prowadzonej obecnie

akcji pomocy zimowej bezrobotnym, nie

jest dostatecznym opodatkowanie się w

myśl podejmowanych uchwał, lecz niezbęd
nym jest również planowe rozładowywanie
bezrobocia drogą dostarczania pracy zarob
kowej, wojewódzkie biuro Funduszu Pracv

mając w swej ewidencji wielu poszukują
cych pracy wszelkich branż i zawodów,
prosi pp. pracodawców o zwracanie się do

Chociąż ołowiem ciąży na nas nastrój
kryzysowy, tak odpowiadający późno je
siennym, smutnym dniom, w świadomości
naszej jaśnieć zaczynają promienie gwiazdy
Betleemu, co każe zapomnieć o bólach i

troskach, co wznieca w naszych sercach
promienną, czystą miłość i żądzę dobrych
czynów. Zwróćmy się tedy sercem i myślą

JKarceponw
SFietmitzi
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nie tylko ku naszym najbliższym, ale i ku

tym, którzy tego serca naszego i czynu tak
bardzo potrzebują.

Zwróćmy się ku niewidomym i pomóż
my Towarzystwa Opieki nad Niewidomymi
w Bydgoszczy w urządzeniu tegorocznej
,,Gwiazdki" dla tych najbardziej upośle-

Z SALI KONCERTOWEJ.

fHoncert kameralny
Bydgoskiego Konserwatorium Muzycznego.

W powszechnej mobilizacji serc na rzecz

pgmocy zimowej nie może zabraknąć sztu
ki. Przeciwnie: ludzie sztuki, artyści zaw
sze są wrażliwsi na nędzę ludzką i stają w

pierwszym szeregu do walki z nią, dając ze

swej strony wszystko, co mają najlepszego
- właśnie swoją sztukę.

Tymi intencjami kierowała się jedna z

bydgoskich uczelni muzycznych — Bydgo
skie Konserwatorium Muzyczne, organizu
jąc już drugi z rzędu koncert kamerainy,
z którego dochód przeznaczony był w cało
ści na akcję pomocy zimowej dla pozbawio
nych pracy i ehleba. Trzeba z uznaniem
podnieść nie tylko szlachetną inicjatywę
dyr. W interfelda i jego współpracowników,
ale także przyjęcie, z jakim ta inicjatywa
została przyjęta przez społeczeństwo byd-

restauracyjnych pozycja ,,Krakauer W urst

gekocht" (gotowana), ma się obecnie nazy
wać ,,Oberschlesische Roh gekocht" .

Zarządzenie to wywołało zrozumiałą
sensację nie tylko wśród Polaków na Ślą
sku Niemieckim.

'ab'

O innym jeszcze zarządzeniu, nie sprzy
jającym specjalnie rozwojowi uczuć przy
jaźni niemiecko-polskiej donosi ,,Munche-
ner Medizinische Wochenschrift", z której
wycinek przysłał nam jeden z naszych Czy-
telników-lekarzy pomorskich.

Chodzi o to, te gazety polskie nieraz ro
bią zapzut polskiej poczcie, że doręcza list
z wyłącznym adresem ,,Rromberg, Thorn,
Posen" itd. Z wycinku wynika, że jest to

zarządzenie władz niemieckich, aby obywa
tele niemieccy zasadniczo używali nie
mieckie nazwy miast poza granicami Rze
szy i tylko wyjątkowo należy dodać w na
wiasach nazwę miasta, w języku kraju, do

którego się list wysyła.
Czy odwrotnie Niemcy doręczyłyby list,

gdybyśmy adresowali Monachium, Lipsk,
Wrocław, Królewiec?

Znając niemiecką butę, należy wątpić. I

dlatego trzebaby chyba wydać zarządzenie
rewanżowe, wymagające adresowania li
stów do Rzeszy wyłącznie w języku pol
skim ...

tegoż biura ze zgłoszeniami wolnych miejsc
pracy, na które skierowani zostaną do ew.

wyboru wykwalifikowani kandydaci z po
śród najbardziej potrzebujących pracy.

W miejscowościach poza siedzibą woje
wódzkiego biura Funduszu Pracy i jego
Ekspozytur, mogą współdziałać w tej spra
wie również Wydziały Powiatowe, jako in
stytucje zastępcze wojewódzkiego biura
Funduszu Pracy, oraz zarządy miejskie
miast niewydzielonych, jako organa po
mocnicze tych instytucyj zastępczych.

Wobec aktualności zagadnienia, woje
wódzkie biuro Funduszu Pracy, znając wy
soce obywatelskie ustosunkowanie się pp.
pracodawców do akcji walki ze skutkami
bezrobocia, uważa za zbędne przytaczanie
w tym wypadku poszczególnych przepisów
o obowiązku zgłaszania wolnych miejsc
pracy i zwraca się z gorącym apelem o

współpracę na tym ważnym odcinku, jakim
jest dostarczenie pracy istotnie jej Potrze
bującym ,

dzonych przez okrutny los braci naszych.
Towarzystwo to utrzymuje w Bydgoszczy
Schronisko dła Niewidomych, mieszczące
się przy ul. Kołłątaja 9. Znajduje w nim

cichą przystań życiową 58 ociemniałych
dziewcząt i mężczyzn. W ypełniają oni ubó
stwo swego życia pracą w warsztatach, go
dziwą i zSożną rozrywką pod stałą opieką
Kuratorium. Cicho płyną ich dnie z dala
od wartkiego prądu życia. Bywają jednak
dnie, kiedy ogół przypomina sobie ten dom

ufundowany miłością bliźniego i wówczas
śpieszą tam przyjaciele, wnosząc do życia
niewidomych radośniejsze tony, rozjaśnia
jąc ich smutne, nieruchome lica...

Największym z takich dni — to wigilia
Bożego Narodzenia. By uczcić ją godnie, by
rozpromienić serca tych najbiedniejszych
Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi go
rąco prosi wszystkich ludzi dobrej woli, by
zechcieli darem swym bodaj najskromniej
szym czy to w naturze, czy to w gotówce
przyczynić się do tego aktu miłości chrze
ścijańskiej. Za każdą ofiarę z góry serdecz
ne składa dzięki

Zarząd Tow. Opiekł nad Niewidomymi
w Bydgoszczy

ul. Kołłątaja 9, tel. 1120. P . K . O, 204.967.

goskie. Duża sala Kasyna Cywilnego zapeł
n iła się w sposób, jak na bydgoskie stosun
ki, wyjątkowy.

Publiczność przybyła licznie, przyjmo
wała życzliwie wykonawców, którzy jej na

ogół nie zawiedli.

Na program złożyły się utwory interesu
jące i wartościowe, a więc Trio G-dur Hay
dna i słynny Kwintet A-dur Schuberta, Wy
konanie stało na poziomie, a pewne za
strzeżenia muszą zniknąć wobec faktu do
raźnego stworzenia zespołu kameralnego.
Podkreślić należy występ rzadko demon
strującej swój talent pianistki p. Julii Wey-
nerowskiei (jako solistka przedstawiła się
w swoim czasie światu muzycznemu Byd
goszczy na audycji w Klubie Polskim) i

skrzypka p. Wiktora Winterfelda.

Poza programem ściśle kameralnym wy
stąpiła śpiewaczka p. Felicja Święcicka,
której akompaniował z właściwą sobie u-

miejętnością i wyczuciem p. Karol Kulecki.

(y).

Aktualia wierszowane,
Pieprzem, solą przyprawiane.

'fyfwetfii współczesne.
MINISTER.

W encyklopedii czytaj osobiście,
co napisano tam o... optymiście.

NAUCZYCIEL.

Czasem — gdy pieści posadę —

dwustu dzieciom daje radę.
Ale to zdarza się z rzadka:'

Zwykle żywi go matka.

EMERYT.

Emeryt w Polsce to taki człowiek',
co go w opiece m ają... bogowie.

EKONOMISTA.

Przeróżnych zrzeszeń bywa filistrem .

Szkoda, że być nie może ministrem.

PAN Z bELITY".

Chociaż z posady czasem w yleci
należy do szczęścia dzieci.
Śpiewając ,,Nie płacz!" — do melodii tanga;
wraca na miejsce lotem bumeranga.

POLITYK.

Polityk — astrolog to nie byle jaki:'
pracuje — patrząc na niebieskie znaki.

E. Klessa.

Okolicznościowe datowniki pocztowe
w okresie świątecznym.

W okresie od 10 grudnia 1936 r. do 6

stycznia 1937 r. korespondencja nadana w

urzędach pocztowych Bydgoszcz I i Gdy
nia I będzie mogła być zaopatrzoną odci
skiem specjalnego datow nika świątecznego.

Odciskiem tego datow nika będzie zaopa
trywaną korespondencja świąteczna wrzu-

eona do skrzynki, umieszczonej specjalnie
do tego celu w holach urzędów pocztowych
Bydgoszcz I i Gdynia I. Ponadto odciskiem
datownika świątecznego będą unieważnia
ne znaczki zakupowane przez lub dla fila
telistów.

Z uwagi na praktykowany często zwy
czaj używania znaczków stemplowanych
specjalnym datownikiem — lako upomin
ków gwiazdkowych — urzędy pocztowe
Bydgoszcz I i Gdynia I będą wydawać przy
zakupie na ten cel znaczków specjalne bez
płatne karnety.

W urzędzie pocztowym Bydgoszcz I

czynność ta będzie wykonywana przy o-

kienku nr. 6, przy którym znajduje się wy
wieszka ,,Sprzedaż znaczków dla celów fila 
telistycznych -- Wydawanie karnetów świą
tecznych" .

Przy chronicznym zaparciu należy przez
pewien czas stosować rano naczczo oraz

wieczorem przed udaniem się na spoczynek
pół szklanki naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa. Zalecana przez lekarza.

Tragiczny skok.
26-letni bezrobotny rzeźnik, Alfons

Piór zamierzał prawdo-podobnie przyje
chać ,,na gapę1* do Bydgoszczy. — Nie
daleko stacji Serock w dniu wczoraj
szym, o godz. 9 wieczorem wskoczył do

będącego w biegu pociągu tak nieszczę
śliwie, iż prawa noga mu się poślizgnę
ła i stopa została zupełnie przez koła

pociągu zgnieciona. — Na stacji Serock

dróżnik kolejowy znalazł leżącego w

kałuży krwi Pióra. Zawezwaną karet
ką pogotowia przewieziono nieprzytom
nego do Szpitala Powiatowego w Byd
goszczy, gdzie dokonano amputacji no
gi poniżej kolana.

Cech piekarzy w Bydgoszczy
dał przykład całemu rzemiosłu.

W państwowej szkole dokształcającej za
wodowej nr. 1 w Bydgoszczy przebywa oko
ło 1200 uczniów. Czterystu z Pośród nich
zaliczono w poczet junaków (młodzieży
przedpoborowej). Kierownik szkoły dokształ
cającej p. Gruszczyński na każdym kroku
usilnie popiera akcję przysposobienia woj
skowego młodzieży, znajdując pełne zrozu
mienie dla tych spraw u zarządów poszcze
gólnych cechów remieślniczych. Z inicjaty
wą godną pochwały i naśladownictwa wy
stąpił tutaj starszy Cechu Piekarzy p. Ja
kubowski, któremu się udało od członków
Cechu zebrać kwotę potrzebną na zakup 70

kompletów umundurowania dla junaków
terminujących u mistrzów piekarskich.

Akt przekazania daru przedstawicielom:
P. W . odbył się dnia 10 bm. po południu na

dziedzińcu szkoły przy ulicy Konarskiego.
Komendant grodzki P. W . p . kpi. LindneT
zdał raport swojemu zwierzchnikowi obwo
dowemu komendantowi maj. Parczyńskie.
mu. Następnie przemówił syndyk Izby Rze
mieślniczej z Poznania p. Kurowski, prosząc
p. płk. Heilmaa Rawicza o przyjęcie mun
durów dla junaków. Pułkownik, dziękując
po żołniersku, prosił zgromadzonych przed
stawicieli innych rzemiosł, aby naśladowali
w ofiarności bydgoskich piekarzy.

Jak się dowiadujemy, starszy Cechu
Krawców p. Kurdelski podejmie szlachetną
inicjatywę razem z drugimi cechami. Nie
można bowiem Pozwolić na to, aby tylko
mała część junaków była umundurowana.

Zrozumienie zadań obrony kraju u rze
miosła jest powszechne.

Pamiętajmy o bezrobotnych!
Odezwa wojewódzkiego biura Funduszu Pracy w Toruniu do pracodawców.

Gdy%nówzaMyśnie

gwiazda
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(Fofcłosie niedzielne.

Nie trzeba wierzyć w przesądy, nie trze
ba ufać cyfrom kabalistycznym ani uza

leżniać się od jakichś znaków tajemnych.
Te zdrowe zasady zna każdy zrównoważo
ny i porządny człowiek. Zna i stosuje je

w życiu, ale, gdy wczoraj od samego rana

spojrzał na kalendarz i zobaczył zaczerwie

nioną' ze wstydu trzynastkę, ten zwykły
fakt wstrząsnął nim do głębi.

— Brr, trzynastka, oj źle! — mruknął
do siebie i wstał lewę nogą ż łóżka. Trzy
nastka w połączeniu z tą lewą.nogą powin-
naby właściwie ściągnąć wszystkie plagi
egipskie na biednego człowieka, a samą
niedzielę zamienić w ogród udręczeń. Tak

by wróżyła niezbadana kabalistyka 'cyfr
i przesądy światło ćmiące.

A jednak nie trzeba wierzyć z góry cy
from i przesądom, najbardziej nawet zło

śliwym. Kto wczoraj przypadkiem nie spoj
rzał na kalendarz i nie uprzytomnił sobie
obecności trzynastki, ten mógł przeżyć nie
dzielę nie frasobliwie i miło.

Względnie piękna pogoda nęciła na spa
cery. Było względnie ciepło i względnie
przyjemnie. Co zresztą jest dziś bezwzględ
nego na świecie? Chyba urząd skarbowy
albo komornik...

Taki dzień mógłby trwać jak najdłużej.
1 tak trwał ponoć dłużej niż normalny.
iWiadomo przecież, że ,,święta Łuca dnia

przyrzuca". A właśnie św. Łucja patrono
wała nie tylko licznym paniom i pannom,
lecz także wczorajszej niedzieli.

Oprócz spacerów można było robić z so
bą dużo innych w miarę mądrych i w mia
rę sympatycznych rzeczy. Bydgoszcz jest
przecież miastem tysiąca możliwości. Ty
siąca, nie tysiąca, ale w każdym razie
paru...

Jeśli chodzi o specjalne możliwości wczo
rajszej niedzieli, to była względna obfitość
muzyki (trzy koncerty!). Poza tym tłumy
gromadziły się na wystawie robót ręcznych
Sokoła żeńskiego, której ostatni dzień trwa
nia był dniem pełnego i zasłużonego sukce
su. (hak)

Z pracy sokole(.
Zjazd prezesów 1 naczelników okręgu V

Sokoła.

W dniu wczorajszym przy licznym u-

dziale delegatów gniazd odbył się w Byd
goszczy w sali Resursy Kupieckiej zjazd
prezesów ł naczelników okręgu V Sokoła.

Obrady zagaił i przewodniczył im prezes
okręgowy p, Malczewski. Podczas zjazdu
wygłoszono cały szereg referatów o wiel
kiej doniosłości dla pracy sokolej. Przema
w ia li pp.: nacz. Gołębiewski, prof. Albrycht,
Urbański, Gosieniecki i in ni. Szczegółowe
sprawozdanie zamieścimy w jednym z naj
bliższych numerów.

Po loterii fantowej
Koła Przyjaciół Budowy Kościoła św. W in

centego ń Pau lo w Bydgoszczy.

Loteria, urządzona staraniem Koła, dała
pomyślne wyniki, dzięki poparciu i życzli
wości władz, jak również miejscowego spo
łeczeństwa i szerokiego grona osób zamiej
scowych.

Czysty zysk wynosił 17.500 zł, która to
ikwote przekazano do dyspozycji ks. supe
riora dra Moski, prob. parafii św. W in
centego a Paulo, na rzecz dalszej budowy
kościoła Rozchód wynosił 2.500 zł, w tym
podatek państwowy w wysokości 2.000 zł.

Zarząd Koła składa serdeczne podzięko
wanie wszystkim, którzy poparli tę impre
zę. Przede wszystkim dziękujemy gorąco
hojnym ofiarodawcom za bezinteresowne u-

azielenie licznych i cennych fantów, jak
również wszystkim, którzy przyczynili się
do sprzedaży i kupna losów oraz zbierania
fantów. Gorące podziękowanie składamy
także prasie miejscowej i zamiejscowej m

bezinteresowne reklamowanie loterii fanto
wej, Zakładom Graficznym za bezpłatny, ar
tystycznie wykonany druk losów, ,,Dzienni
kowi Bydgoskiemu" i ,,Kurierowi Bydgo
skiemu" za bezpłatnie wykonane druki i a-

fisze.
Ks. dr L. Moska,

proboszcz par. św. W inc. a Paulo w Bydg.
N. Weimann,

prezes Koła Przyjaciół Budowy Kościoła
św. Wincentego a Paulo.

- Dziś, w poniedziałek Krucjata Eucha
rystyczna dzieci przy tarze odegra po raz

drugi bardzo pięknie i starannie przygoto
wane pod reżyserią p. Pietrowicza przed
stawienie religijne p. t. ,,Bł. ImeIda - kwia
tek Eucharistiiu. Pośpieszmy koniecznie

zobaczyć je dziś o godz. 19,30 do Domu Ka
tolickiego przy farze.

TUCHOLA. Wielki zjazd b, działaczy
niepodległościowych z okręgu tucholskiego
odbył się tu ub. niedzieli z okazji 10-tej
rocznicy zgonu wielkiego patrioty i działa
cza śp. dra Kazimierza Karasiewicza. P unk
tem kulminacyjnym zjazdu była akade
mia, na której referat o ruchu niepodległo
ściowym wśród Borowiaków mówił p. re
daktor Jan Teska. Szczegółowe sprawo
zdanie z tego naprawdę pięknego zjazdu
podamy ze względów technicznych w na
stępnym numerze naszego pisma.

Dziś rozpoczął się proces
b. starosty świeckiego Krawczyka.

ppif

B. starosta Stanisław Krawczyk.

Grudziądz, (Teł. wł.) . W cieniu głośnej
w Polsce sprawy dr. Adama Twardowskie
go, która znajdzie w niezadługim czasie
swe ostateczne rozwiązanie w wyroku Są
du Najwyższego, rozpoczął się dziś w Gru
dziądzu drugi nie m niej skandaliczny pro
ces ,,starościński", którego smutnym boha
terem jest p. Stanisław Krawczyk, b. sta
rosta w Świeciu. Jak już donosiliśmy, b.
starosta Krawczyk oskarżony jest o to, że
w ciągu czterech lat swojego urzędowania
na stanowisku starosty świeckiego, prze
kraczał swoją władzę, nie dopełniając obo
wiązków służbowych, a w celu osiągnięcia
dla siebie korzyści majątkowej przywłasz
czył sobie z funduszu wydziału powiato
wego oraz ł-óżnych innych źródeł około 17

tysięcy złotych. Proces, podczas którego
będzie zeznawało kilkunastu świadków, u-

jawni niewątpliwie szczegóły i kulisy skan
dalicznej afery b. starosty świeckiego.

Szczegółowe sprawozdanie z pierwszego
dnia rozprawy przyniesiemy w numerze ju
trzejszym.
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Fałsze,,Tygodnika Robotnika"
Socjalistyczny ,,T ydzień Robotnika"

roi się od napaści na Kościół katolicki.

Nawet ofiara Ojca św. na rzecz bezro
botnych w Polsce nie daje mu spokoju
i stała się okazję, do wystąpień przeciw
ko Stolicy Apostolskiej.

,,Prasa katolicka — pisze tygodnik
socjalistyczny — gest Ojca św. nazywa

wielką ofiarą na rzecz bezrobotnych
w Polsce, a naprawdę jest to bardzo ni
ski procent od ofiar, jakie w jednym
tylko roku wierni i naiwni wysyłają, z

Polski W atykanowi. Dostać w darze 30

milionów, a przysłać... 10 tysięcy, po
trafi każdy... bankier".

Wątpimy, aby znalazł się wśród czy
telników ,,T ygodnia Robotnika" taki

naiwny, któryby wierzył, że ofiary na

świętopietrze wynoszą z Polski nawet

setną część kwoty 30 milionów zł. Aby
uspokoić pismo socjalistyczne stwier
dzamy, że dary Ojca św. na rzecz bied
nych kościołów w Polsce, zwłaszcza na

ziemiach wschodnich, oraz inne ofiary
kilkakrotnie przekraczają sumę święto
pietrza, jaką otrzymuje od wiernych
katolików z Polski Stolica święta.

Komuniści nawsi małopolskiej
Slisjd się tam uizięfi...

Robotnikom płacił ziemianin Bal (czy nie żyd?) 80 groszy dziennie.
Sambor, 12. 12. W trzecim dniu rozpra

wy o zajścia w Ostrowiu Tuliglowskim roz
poczęło się postępowanie dowodowe. Ko
misarz policji Kalkus oświadczył, że już w

dniu 18 marca rozpoczął się strajk rolny,
który objął 14 folwarków. Miejscowa lud
ność, dowiedziawszy się, że właściciel ma
jątku Bal sprowadzi! robotników z innych
okręgów, t. zw . bojków, domagała się ich
wypędzenia. Dnia 29 czerwca ludność oko
licznych wsi w liczbie kilku tysięcy wyru
szyła na folwark ostrowski. Na miejsce
przybył starosta, który po rozmowie z wła
ścicielem oświadczył delegatom zgromadzo
nego tłumu, że obcy robotnicy przez dwa
następne dni nie będą pracowali. W dniu
1 lipca tłum, złożony z około 2.000 osób, ze
bra! się ponownie w pobliżu folwarku. Z
tłumu padały okr'zyki, domagające się od
prawienia obcych robotników. Na wezwa
nie starosty do rozejścia się, zaczęłv padać
pa niewielki oddział policji grudy ziemi.
Wezwania do rozejścia się powtarzane by
ły bez żadnego skutku. W końcu policja
zaczęła rozpraszać tłum palkami. W pew
nej chwili jakaś baba, stojąca na lewym
skrzydle tłumu, dala hasło do bicia obcych
robotników. Wówczas lewe skrzydło tłumu
oderwało s:o i zaczęło biec, aby zaatakować
tylną bramę folwarczną i wozownię, w któ
rej znajdowało się zamkniętych 58 bojków.
Wśród zamkniętych w wozowni powstała
panika, modlili się i drżeli o- w p życie. Ko
misarz policji posłał do zachodniej bramy
kilkunastu posterunkowych celem powstrzy
mania tłumu, sam pozostał po stronic

wschodniej. Po salwie do .tłumu, policja
opatrywała rannych. Na miejscu było trzech
zabitych i kilku ciężko rannych. Tłum U-

zbrojony był w sierpy, kosy i koly.
Obrońca poseł Witwicki pragnie wyjaśnić

kwestie ekonomiczne i pyta o wysokość
plac na folwarku. Według wiadomości
świadka, płacono 80 groszy dziennie, a pó
źniej na interwencję starosty place wzrosły
do 1.20-1 .50 zł. Strajk rolny był początko
wo dziki i niezorganizowany, pod koniec
czerwca akcję całą ujęli w swe ręce komu
niści.

Starszy posterunkowy Julian Dreksler
zeznał, że 1 lipca od samego rana tłumy
chłopstwa ciągnęły do Ostrowia ze śpiewa

mi, przy czym mówiono, że obcych robot
ników nie dopuści się do pracy. W pier
wszych szeregach szly dzieci, jpótem kobie
ty a następnie dopiero mężczyźni z sierpa
mi, kosami i kołami. Hasiem tłumu bylo:
Wyrżnąć przybyszów. Do tłumu przyłączy
ła się grupka parobczaków znanych policji
z przekonań komunistycznych. Początko
wo policja użyła bomb gazowych. Tłum
odrzucał je jednak z powrotem w stronę po
licji. Po salwie ostrzegawczej policji padł
z tłumu strzał w stronę policji.

Wyrok.
Sambor. (PAT) W sobotę, dnia 12 bm.

zapadł wyrok w procesie o zajścia w Ostro
wiu Tuligłowskim (pow. Rudniki). 8 oskar-

tym dwóch z zawieszeniem kary), jeden
oskarżony skazany został na 5 miesięcy
więzienia, siedmiu na 6 miesięcy, dwaj na

7 miesięcy, dwaj na 8 miesięcy, pięciu na

10 miesięcy więzienia - wszyscy za udział
w zbiegowisku. Dwaj oskarżeni: Mikołaj
Górski i Michał Hrynek skazani zostali na

kary więzienia po jednym roku za opór
władzy. Jedna oskarżona nieletnia skaza
na została na umieszczenie w zakładzie po
prawczym. 17 oskarżonych sąd uwolnił od

winy i kary.
: : ---------

Bilety ulgowe do Francji.
Tur'yści udający się w zimie do miejsco

wości położonych na Riwierze oraz Cote

Basąue, korzystać mogą ze specjalnych bi
letów ulgowych, ważnych 40 dni (z prawem
dwukrotnej prolongaty po 20 dni), wydawa
nych od 15 grudnia do 14 maja. Zniżka: w

klasie pierwszej 25 proc., w klasie drugiej
i trzeciej — 20 proc.

Turyści udający się do francuskich sta-

cyj sportów zimowych korzystać mogą rów
nież z takich samych zniżek kolejowych.

Osoby udające się na święta Bożego Na
rodzenia do Francji korzystać mogą z tych
samych zniżek, jednak z prawem ważności
od 19 grudnia do 6 stycznia i bez prawa
prolongaty.

Informacyj udziela Oficjalne Biuro Kolei
Francuskich w Warszawie, Ossolińskich 4.

Sądowe echo chaotycznej gospodarki
w Spółce Wodnej Muksz—Ostrowite.

Grudziądz. W tutejszym sądzie o-

kręgowym pod przewodnictwem sędzie
go dr. Jurkiewicza i przy udziale pro
kuratora Szpędrowskiego toczyła się
sprawa karna znanego na Pomorzu

F'ranciszka Esden-Tempskiego z Ostro-

witego, gminy Lniano (pow. świecki).
Jak wykazała rozprawa, oskarżony, bę
dąc przewodniczącym z wyboru spółki
wodnej Muksz-Ostrowite, zorganizowa
nej z udziałem finansowym skarbu pań
stwa i samorządu, działał na szkodę tej
instytucji, prowadząc od lipca 1927r. do
marca 1933 r. gospodarkę chaotyczną
wbrew statutowi, uniemożliwiając kon
trolę finansowo-gospodarczą spółki. Sąd
orzekł winę zgodnie z kwalifikacją ak
tu oskarżenia, skazując Esden-Temp-
skiego na pół roku więzienia z zawiesze
niem na 2 lata.

Karabiny maszynowe w skarbcu
socjalistycznego zarządu miejskiego miasta

Piotrkowa.

Piotrków. Na polecenie wojewody łódz
kiego, starosta piotrkowski przeprowadził
wraz z władzami bezpieczeństwa nagłą re
wizję w skarbcu zarządu miejskiego mia
sta Piotrkowa. Rewizja ta dała sen'sacyjne
rezultaty. Zamiast pieniędzy lub walorów
znaleziono tutaj kilkanaście luf od karabi
nów maszynowych i części tych karabinów,
starannie opakowane i naoliwione dla za
bezpieczenia przed rdzą.

Wyjaśnienia ,,czerwonych" ojców mia
sta, że karabiny te Pozostały jeszcze z cza
sów okupacyjnych, nie wytrzymują kryty
k i i są wręcz śmieszne.

Władze bezpieczeństwa prowadzą ener
giczne śledztwo celem wyjaśnienia tej
sprawy. Przypominamy, że niedawno wice
prezydent tego zarządu miejskiego zasiadał
na law ie oskarżonych, jako przywódca bo
jówki socjalistycznej, hulającej po ulicach
miasta. Teraz znów odkryto tu karabiny
maszynowe.

Wiadomość starczy za wszelkie komen
tarze o polskim socjalizmie zaprzedanym
m afii maśońsko-żydowskiej.

Wzrost nastrojów opozycyjnych
w Niemczech.

Warszawa, (Teł. wł.) Na naradzie

wyższych funkcjonariuszów partii hit
lerowskiej w Trewirze stwierdzono' spo
tęgowanie się walki podziemnej w

Niemczech. Podziemna działalność wro
gów państwa — jak oświadczył jeden
z przywódców — wzrosła w sposób za
straszający. W przededniu narady w

Trewirze aresztowano w mieście i oko
licy 60 osób, w tym większość stanowią
członkowie partii hitlerowskiej.

W Niemczech zachodnich blisko gra
nicy Francji — mówił przywódca hit
lerowski — należałoby unikać takich

niespodzianek.
Jednocześnie w jednej z wielkich fa

bryk przemysłu wojennego w Dreźnie,
aresztowano 40 robotników, członków

oddziałów szturmowych ,,SA" i 20 ro
botników, członków oddziałów ochron
nych ,,SS". Wszyscy oni brali udział w

strajku, jaki ostatnio wybuchł w fabry
ce. Strajk stłumiono, a większość ro
botników, jak donosi agencja Press,
wywieziono do obozu koncentracyjne
go. (r)

Walka z przemytem na granicy
polsko-gdańskiej.

Warszawa, 14. 12. (Teł. wł.) Pewne

zainteresowanie wywołał projekt usta
wy o kredycie dodatkowym 202.200 zł

na zwiększenie wydatków na straż gra
niczną, w związku ze stwierdzonym
zwiększeniem się przemytu przez teren

W. M . Gdańska, bowiem przemyt ten

czyni pow'ażne szczerby w finansach pol
skich, a przynosi wielkie korzyści Rze
szy niemieckiej. (

Projekt tej ustawy jest charaktery
styczny dla stosunków, jakie się wytwo
rzyły pomiędzy Polską i Gdańskiem

oraz Rzeszą niemiecką.
Stosunek ten nic zawsze znajduje

dokładne odzwierciedlenie w informa
cjach urzędowych ministerstwa spraw

zagranicznych. Tak np. powszechnie
zwraca uwagę fakt, że mowa Schachta,
skierowana ostrzem przeciwko Polsce,
nie znalazła wyrazu ani w agencjach
urzędowych, np. w PAT, ani też żadne
go uółurzędowego oświetlenia. Informa
cje o drażliwych ustępach mowy,
Schaclita dotarły do Warszawy dzięki
korespondentom dzienników stołecz
nych. (r)
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Toruń, dnia 14 grudnia 1936 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Spirydiona, Nikazego.
Jutro: Ireneusza, Krystyny.
Wschód słońca o godzinie 8,3.
Zachód słońca o godzinie 15,45.

--------- s:---------

Stan pogody.
W ciągu dnia rozpogodzenie.

Wczoraj w dzielnicach południowych o-

raz Częściowo w Wielkopolsce i na Podla
siu nastąpiły rozpogodzenia, w pozostałej
natomiast części kraju było jeszcze po
chmurno. Temperatura o godz. 7-ej wyno
siła od -f2 do —4 na terenach nizinnych
oraz od +1 w Tatrach do —14 st. na Czar
nohorze. Opadów w ciągu doby ubiegłej
na ziemiach polskich nie było. Grubość

pokrywy śnieżnej w górach wynosi: 14 cm

w Wiśle i Rabce, 22 cm w Zakopanem, 51
cm na Hali Gąsienicowej, około 180 cm na

Kasprowym i 16 cm w Krynicy. Dziś rano

w Bydgoszczy mglisto i pochmurno.
Przewidywany przebieg pogody: Rano

chmurno i miejscami mglisto, w ciągu dnia

rozpogodzenia. Nocą lekki mróz, dniem

temperatura w pobliżu zera. Słabe lub
umiarkowane wiatry południowe i połud
niowo- wschodnie.
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Nocny dyżur pełnią apteki: ,,Pod Orłem'1

(śródmieście), ,,św. A nny
"

(Bydgoskie Przed
mieście), ,,Pod Łabędziem" (na Mókrem).

Pogotowie straży pożarnej teL 12-1i.

Telefon nr. 15-46 posiada przedstawiciel
stwo ,,Dziennika Bydgoskiego" w Toruniu.

Pogotowie ratunkowe teL 19-91.

Bibljoteka T. C. L. (ul. Wysoka 16) ot
warta codziennie za wyjątkiem niedziel
i świąt od godziny 11 do 11,30 i od 16 do 19.

REPERTUAR KIN:

As: ,,Carewicz",
świt: ,,Bose Marie".
Corso: ,,Piekielny wąwóz".

Z TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ.

Policja państwowa dla bezrobotnych
na ,,Gwiazdkę" .

Z inicjatywy policji państwowej, Teatr
Ziemi Pomorskiej daje trzy przedstawienia,
na które to przedstawienie rozprzedażą bi
letów zajmuje się ,,Rodzina Policyjna" oraz

funkcjonariusze P. P., a dochód przezna
czony jest na ,,Gwiazdkę" dla bezrobotnych
naszego miasta.

Na przedstawieniach tych wystawione
zostaną następujące sztuki:

We wtorek, dnia 15 bm. o godz. 20-tej
znakomita komedia Bus-Fekety^go p. t.

.,Trafika pani generałowej". Ćeny miejsc
od35grdo1,35zł.

W środę, dnia 16 bm. o godz. 20-ej po
raz ostatni zostanie dana dowcipna, pełna
szczerego humoru, nie pozbawiona jednak
łezki sentymentu komedia muzyczna p. t.

,,Muzyka na ulicy" . Ceny miejsc od 25 gr
do 1,35 zł.

Wreszcie w czwartek, dnia 17 bm. o go
dzinie 20-ej dany zostanie wspaniały dra
mat p. t. ,,Dama kameliowa" z gościnnym
udziałem artystki s'cen warszawskich p.
Stanisławy Mazarekówny. Ceny miejsc ocl
25 gr do 2,10 zł.

Bilety na te przedstawienia po za ,,Ro
dziną Policyjną" również w przedsprzedaży
w Tow. Krajoznawczym — ratusz.

Repertuar Teatru Ziemi Pomorskiej.

Poniedziałek 14 bm. teatr nieczynnj- .

Wtorek 15 bm. godz. 20 Toruń: ,,Trafika
pani generałowej".

Środa 16 bm. godz. 20 Toruń: ,,Muzyka
na ulicy".

Ula maręgineste*

Żyjemy w trzecim roku obowiązywania
polsko-niemieckiego paktu o nieagresji.
Między Polską a Niemcami jest wszystko
jak najlepiej. Ministrowie składaią wizyty,
w rozmowach dyplomatycznych panuje
duch całkowitego porozumienia i przyjaźni.

Tak jest od święta, a na codzień?
Na codzień zdarzają się drobiazgi, ale

jakże charakterystyczne dla istotnych na
strojów.

I tak po ostatniej serii ,,chrztów pru
skich", dokonywanych na nazwach miejsco
wości na Śląsku i na Mazurach, notujemy
zabawny, ale wymowny chrzest w zakre
sie... wędliniarskim.

Oto na Śląsku Opolskim ukazało się roz
porządzenie władz niemieckich, które

świadczy o rozpętaniu dziwnej nienawiści
do wszystkiego, co Polskie. Złość niemiec
ka wyładowała się tym razem na... kiełba
sie.

Mianowicie na Śląsku Opolskim nazy
wano zwykłą kiełbasę ,,Polnische Wurst",
a kiełbasę polędwicową zwaną u nas kra
kowską — ,,Krakauer Wurst" . Według roz
porządzenia władz niemieckich' ,,Połnische
Wurst" ma się odtąd nazywać ,,Mett- J
Wurst", a krakowska — ,,O berschlesische I
Roh" (Górnośląska surowa). Na kartkach i

W związku z rozpoczęciem się sezonu

przedświątecznego oraz w ynikły m stąd oży
wieniem w przemyśle i handlu powodują
cym, przejściowe chociażby, powiększenie
personelu pracowniczego, wojewódzkie biu
ro Funduszu Pracy w Toruniu zwraca się
do wszystkich zainteresowanych pp. praco
dawców z apelem o zatrudnienie w pierw
szym rzędzie osób Pozbawionych pracy i
nie posiadających żadnych środków utrzy
mania, dla których dorywcze nawet zatrud
nienie, z możliwością zarobku, będzie praw
dziwym dobrodziejstwem.

Zaznaczając, że w prowadzonej obecnie
akcjT pomocy zimowej bezrobotnym, nie
jest dostatecznym opodatkowanie się w

myśl podejmowanych uchwał, lecz niezbęd
nym jest również planowe rozładowywanie
bezrobocia drogą dostarczania pracy zarob
kowej, wojewódzkie biuro Funduszu Pracy
mając w swej ewidencji wielu poszukują
cych pracy wszelkich branż i zawodów,
prosi pp. pracodawców o zwracanie się do

Staraniem Policji Państwowej daje Teatr
Ziemi Pomorskiej w dniach 15, 16 i 17 bm.
w Toruniu trzy przedstawienia pt. ,,Trafika
Pani Generałowej", Muzyka na ulicy" i

,,Dama Kameliowa". Czysty docbód z Po
'wyższych imprez przeznacza się na Gwiazd
kę dla dzieci bezrobotnych. Ceny biletów
znacznie obniżone tj. od 25 gr do 1,35 zł.

Bilety są do nabycia w Towarzystwie Kra
joznawczym (Ratusz) w Toruniu oraz w

Stowarzyszeniu ,,Rodzina Policyjna" w po
szczególnych komisariatach P. P . w To
runiu.

Przed sądem okręgowym w Toruniu

toczyła się rozprawa przeciwko groźnej
szajce bandyckiej, która grasowała w

okolicach Wąbrzeźna i była postrachem
tamtejszej ludności.

Na ławie oskarżonych zasiedli: Ko-

czur, Ciarkowski i Kilanowski. Szajka
ta miała na sumieniu osiem napadów
rabunkowych z bronią w ręku.

Technika ich polegała na tym, że

późną nocą podchodzili pod zagTody, sto
jące na uboczu, wyłamywali drzwi lub

okiennice i po steroryzowaniu domow
ników groźbą użycia broni, rabowali

co najcenniejsze, po czym znikali jak cie
nie wśród ciemnej nocy. Rozpoznanie
ich było dość trudne, gdyż napadów

restauracyjnych pozycja ,,Krakauer W urst

gekocht" (gotowana), ma się obecnie nazy
wać ,,Oberschlesische Roli gekocht" .

Zarządzenie to wywołało zrozumiałą
sensację nie tylko wśród Polaków na Ślą
sku Niemieckim.

O innym jeszcze zarządzeniu, nie sprzy
jającym specjalnie rozwojowi uczuć przy
jaźni niemiecko-polskiej donosi ,,Munche-
ner Medizinische Wochenschrift", z której
wycinek przysłał nam jeden z naszych Czy-
telników-lekarzy pomorskich.

Chodzi o to, że gazety polskie nieraz ro
bią zarzut polskiej poczcie, że doręcza list
z wyłącznym adresem ,,Bromberg, Thorń,
Posen" itd. Z wycinku wynika, że jest to

zarządzenie władz niemieckich, aby obywa
tele niemieccy zasadniczo używali nie
mieckie nazwy miast poza granicami Rze
szy i tylko wyjątkowo należy dodać w na
wiasach nazwę miasta, w języku kraju, do
którego się list wysyła.

Czy odwrotnie Niemcy doręczyłyby list,
gdybyśmy adresowali Monachium, Lipsk,
Wrocław, Królewiec?

Znając niemiecką butę, należy wątpić. I

dlatego trzebaby chyba wydać zarządzenie
rewanżowe, wymagające adresowania li
stów do Rzeszy wyłącznie w języku pol
skim ...

tegoż biura ze zgłoszeniami wolnych miejsc
pracy, na które skierowani zostaną do ew.

wyboru wykwalifikowani kandydaci z po-
śiód najbardziej potrzebujących pracy.

W miejscowościach poza siedzibą woje
wódzkiego biura Funduszu Pracy i jego
Ekspozytur, mogą współdziałać w tej. spra
wie również Wydziały Powiatowe, jako in
stytucje zastępcze wojewódzkiego biura
Funduszu Pracy, oraz zarządy miejskie
miast niewydzielonych, jako organa po
mocnicze tych instytucyj zastępczych.

Wobec aktualności zagadnienia, w oje
wódzkie biuro Funduszu Pracy, znając wy
soce obywatelskie ustosunkowanie się pp.
pracodawców do akcji walki ze skutkami
bezrobocia, uważa za zbędne przytaczanie
w tym wypadku poszczególnych przepisów
o obowiązku zgłaszania wolnych miejsc
pracy i zwraca się z gorącym apelem o

współpracę na tym ważnym odcinku, jakim
jest dostarczenie pracy istotnie jej Potrze
bującym .

Niezależnie od powyższego urządza Poli
cja Toruńska w salach ,,Dworu Artusa" w

Toruniu, dnia 31 grudnia br. wspaniałą za
bawę sylwestrową, na której przygrywać
będą najlepsze orkiestry wojskowe. Wie
czór przeplatany będzie najrozmaitszymi
niespodziankami, będzie to rzeczywiście
wieczór atrakcyjny, pełen humoru i zaba
wy.

Właściciel Dworu Artusa pan L. Wittek,
doceniając wysiłek naszych granatowych
mundurów, udzielił zupełnie bezpłatnie
wszystkich sal, jak również zaopatrzony
bufet obficie w najlepsze zakąski i trunki,
obniżając przy tym ceny o 50 procent.

Policja Państwowa w Toruniu chce ze
brać fundusze na Gwiazdkę i pomoc zimo
wa dla bezrobotnych, równocześnie zape
w'nić swym gościom na ,,Sylwestra" br.
wieczór naprawdę wesoły i niedrogi.

Policja Państwowa zaprasza wszystkich
obywateli miasta i powiatu toruńskiego
wieczorem do Teatru Ziemi Pomorskiej w

dniach 15. 16 i 17 bm. oraz dnia 31 grudnia
br. wieczorem na zabawę sylwestrową do
,,Dworu Artusa". Wszyscy społem a bied
nym i bezrobotnym pomoc!

dokonywali zawsze w czarnych ma
skach.

Swój niecny proceder uprawiali oko
ło 3 miesiące i dopiero po długich po
szukiwaniach zdołano ich wyśledzić i

ująć. Bandyci mieli swoją siedzibę w

głębi lasów na granicy powiatów wą
brzeskiego i brodnickiego, w nadleśnic
twie Mokre.

Sąd po przeprow'adzeniu rozprawy i

przesłuchaniu szeregu świadków i po
szkodowanych, wydał wyrok, skazujący
Koczura i Charkowskiego po 4 lata wię
zienia i utratę praw obyw'atelskich i

honorowych po 5 lat. Osk. Kilanowski

został skazany na 1 rok więzienia za

udzielanie pomocy oskarżonym oraz pa
serstwo.

Lista dalszych ofiarodawców
na sa m o lot,,Pomorzanin*4.
Firm a Waleska-Czubak 10 zł, personel

firmy Kalamajski 9,40 zl, Jan Wojciechow
ski — księgarnia 50 zl, Julian Michałow
ski 5 zł, dr Lendziński 5 zł, pracownicy f-y
K. Jankowski 10, zl, klasa V szkoły powsz,
nr. 12 — 5 zl, Hieronim Merdas 10 zł (wszy
scy z Torunia), Tow. Samodzieln. Kupców
Więcbork 42 zł, TCL. Grudziądz 10 zl. Do
tychczas wpłynęło zł 3.965,23 w gotówce o-

raz 2.589 zł w papierach wartościowych.

Sensacyjny proces w Toruniu.
Jutro rozpocznie się sensacyjny pro

ces przeciwko b. sekretarzowi Woje
w'ódzkiego Sądu Rozjemczego-dla spraw
m ajątkowych posiadaczy większych go
spodarstw wiejskich w Toruniu, Alek
sandrowi Kobuszewskiemu, oskarżone
m u o dokonanie szeregu sprzeniew'ie
rzeń na około- 23.000 złotych.

Rozprawa ta budzi niezwykłe zainte
resowanie w'śród tutejszej palestry z u-

wagi na dziw'ne koleje protekcji. Poza

tym zaznaczamy, że Kobuszewski nie

może znaleźć swej przynależności par
tyjnej, gdyż po wykryciu nadużyć wszy
scy się go wyparli.

Rozprawa została rozpisana na 3 dni.

Akt oskarżenia zawiera 70 stron pisma
maszynowego. Na rozprawę powołano
47 świadków.

Włodarz Ziemi Pomorskiej
wśród najbiedniejszych.

W dniu 10 grudnia br. pan wojewoda
pomorski Władysław Raczkiewicz w towa
rzystwie O. Redemptorysty Solarza oraz

starosty Bruniewskiego i dyrektora Fun
duszu Pracy inż. Bielskiego udał się na

Dębową Górę, Kozackie Góry i Wrzosy ce
lem zapoznania się na miejscu z warunka
m i bytu osiedli zamieszkałych przez naj
biedniejszą ludność Torunia. Pan w'ojewo
da interesował się specjalnie stanem za
budowy i warunkami zdrowotnymi tych
dzielnic oraz akcją świetlicową, wszczętą
przez O. Solarza, przy czym obiecał pełne
swe poparcie dla tej akcji.

Przy chronicznym zaparciu należy przez
pew'ien czas stosować rano naczczo oraz

wieczorem przed udaniem się na spoczynek
pół szklanki naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa. Zalecana przez lekarza.

Z teki policjanta.
Dnia 11 hm. zgłoszono w Toruniu,

oraz w powiecie toruńskim 5 w'ypadków
różnych drobnych kradzieży, z których
1 wykryto, 1 wypadek zgwałcenia, oraz,

spisano 2 doniesienia za przekroczenie
przepisów policyjno-administracyjnych,
3 doniesienia za zakłócenie spokoju pu
blicznego, 1 doniesienie za nielegalne
posiadanie broni palnej.

Dnia 11 bm. przytrzymano w Toruniu

oraz w powiecie toruńskim 2 osoby za

kradzież, które odstawiono do Sądu
Grodzkiego, 2 osoby za wałęsanie się po
terenach kolejowych, które odstawiono

do Starostwa Grodzkiego, 1 osobę za u-

prawianie nierządu zarobkowego, którą
odstawi się do przymusowego badania

lekarskiego, oraz 3 osoby w podejrzeniu
o kradzież, które osadzono na razie w

areszcie policyjnym.

Ifumoyi.fafara,
JA K OSTROŻNOŚĆ,
TO OSTROŻNOŚĆ.

U państwa radcostwa monter naprawia
elektryczność.

— Proszę zabrać moją biżuterię i zam
knąć ją w szafie, a klucz przynieść mnie,
— mówi głośno do pokojówki wobec mon
tera, niezbyt taktowna pani domu.

Monter wyjmuje spokojnie z kamizelki
zegarek i zwraca się do służącej:

— Może panienka weźmie i mój zegarek.
Zdaje się, że to jakiś niepewny dom.

I TO SIĘ ZDARZA.

Pew'na włoska śpiewaczka operowa w'y
stąpiła w Bostonie w ,,Tosce" Pucciniego.
Podczas namiętnego duetu Cavaradossiego
i Toski zabrzmiał nagle na parterze gło
śny śmiech. Dwóch przeszkadzających w

ten sposób w przedstawieniu wyrzucono na
tychmiast z teatru. Okazało Się, że byli to

dwaj Włosi, których policja aresztow'ała.

Incydent ten wyjaśnił się. Podczas śpie
wu wykonawca roli Cavaradossiego wyko
nał jakiś gwałtowny ruch. Aby ratować sy
tuację. śpiewaczka, grająca Toskę, licząc na

nieznajomość języka przez Amerykanów,
zaśpiew'ała: ,,Nie obracaj się, masz pęknię
te spodnie".

Obu Włochów zwolruptio i przeproszono.

Pamiętajmy o bezrobotnych!
Odezwa wojewódzkiego biura Funduszu Pracy w Toruniu do pracodawców.

Policja Państwowa na Gwiazdkę
dla iBezroltotfmiiclB.

Groźna szajka bandycka przed sądem.
Postrach okolic Wąbrzeźna unieszkodliwiony. - 8 napadów rabunkowych



Str. 8, DZIENNIK BYDGOSKI" wt'orek, 'tfnfa 15 grudnia 1936 r. Nr. 291.

iFofoiosie niedzielne.

Nie trzeba wierzyć w przesądy, nie trze
ba ufać cyfrom kabalistycznym ani uza
leżniać się od jakichś znaków tajemnych,
Te zdrowe zasady zna każdy zrównoważo

ńy i porządny człowiek. Zna i stosuje je
w życiu, ale, gdy wczoraj od samego rana

spojrzał na kalendarz i zobaczył zaczerwie
nioną ze wstydu trzynastkę, ten zwykły
fakt wstrząsnął nim do głębi.

— Brr, trzynastka, oj źle! — mruknął
do siebie i wstał lewę nogą z łóżka. Trzy
nastka w połączeniu z tą lewą nogą powin-
naby właściwie ściągnąć wszystkie plagi
egipskie na biednego człowieka, a samą
niedzielę zamienić w ogród udręczeń. Tak

by wróżyła niezbadana kabalistyka cyfr
i przesądy światło ćmiące.

A jednaj nie trzeba wierzyć z góry cy
from i przesądom, najbardziej nawet zło
śliwym. Kto wczoraj przypadkiem nie spoj
rzał na kalendarz i nie uprzytomnił sobie
obecności trzynastki, ten mógł przeżyć nie
dzielę' nie frasobliwie i miło.

Względnie piękna pogoda nęciła na spa
cery. Było względnie ciepło i względnie
przyjemnie. Co zresztą jest dziś bezwzględ
nego na świecie? Chyba urząd skarbowy
albo komornik...

Taki dzień mógłby trwać jak najdłużej.
'I tak trwał ponoć dłużej niż normalny.
iWiadomo przecież, że ,,święta Łuca dnia

przyrzuca". A właśnie św. Łucja patrono
wała nie tylko licznym paniom i pannom,
lecz także wczorajszej niedzieli.

Oprócz spacerów można było robić z so
bą dużo innych w miarę mądrych i w mia
rę sympatycznych rzeczy. Bydgoszcz jest
przecież miastem tysiąca możliwości. Ty
siąca, nie tysiąca, ale w każdym razie

paru...
Jeśli chodzi o specjalne możliwości wczo

rajszej niedzieli, to była względna obfitość

muzyki (trzy koncerty!). Poza tym tłumy
gromadziły się na wystawie robót ręcznych
Sokoła żeńskiego, której ostatni dzień trwa
nia był dniem pełnego i zasłużonego sukce
su. (hak)

K pracy sokelef.
Zjazd prezesów i naczelników okręgu V

Sokoła.

W dniu wczorajszym przy licznym u-

'dziale delegatów gniazd odbył się w Byd
goszczy w sali Resursy Kupieckiej zjazd
prezesów i naczelników okręgu V Sokoła.
Obrady zagaił i przewodniczył im prezes
okręgowy p. Malczewski. Podczas zjazdu
wygłoszono cały szereg referatów o wiel
kiej doniosłości dla pracy sokolej. Przema

w ia li pp.: naez. Gołębiewski, prof. Albrecht,
Urbański, Gosieniecki i in n i. Szczegółowe
sprawozdanie zamieścimy w jednym z naj
bliższych numerów.

Po loterii fantowe!
Kola Przyjaciół Budowy Kościoła św. W in

centego ó Pa ulo w Bydgoszczy.

Loteria, urządzona staraniem Koła, dała

pomyślne wyniki, dzięki poparciu i życzli
wości władz, jak również miejscowego spo
łeczeństwa i szerokiego grona osób zam iej
scowych.

Czysty zysk wynosił 17.500 zł, którą to

kwotę przekazano' do dyspozycji ks. supe
riora dra Moski, prob. parafii św. W in
centego ó, Paulo, na rzecz dalszej budowy
kościoła. Rozchód wynosił 2.500 zł, w tym
podatek państwowy w wysokości 2.000 zł.

Zarząd Koła składa serdeczne podzięko
'wanie wszystkim, którzy poparli tę impre
zę. Przede wszystkim dziękujemy gorąco
hojnym ofiarodawcom za bezinteresowne u-

dzielenie licznych i cennych fantów, jak
również wszystkim, którzy przyczynili się
do sprzedaży i kupna losów oraz zbierania
fantów. Gorące podziękowanie składamy
także prasie miejscowej i zamiejscowej za

bezinteresowne reklamowanie loterii fanto
wej, Zakładom Graficznym za bezpłatny, ar
tystycznie wykonany druk losów, ,,Dzienni
kowi Bydgoskiemu" i ,,Kurierowi Bydgo
skiemu" za bezpłatnie wykonane druki i a-

fisze.
Ks. dr L. Moska,

proboszcz par. św. Winc. a Paulo w Bydg.
N. Weimann,

prezes Koła Przyjaciół Budowy Kościoła
św. Wincentego a, Paulo.

Dziś rozpoczął się proces
b. starosty świeckiego Krawczyka.

B. starosta Stanisław Krawczyk.

Grudziądz. (Teł. wł.). W cieniu głośnej
w Polsce sprawy dr. Adama Twardowskie
go, która znajdzie w niezadługim czasie
swe ostateczne rozwiązanie w wyroku Są
du Najwyższego, rozpoczął się dziś w Gru
dziądzu drugi nie mniej skandaliczny pro
ces ,,starościński", którego smntnym boha
terem jest p. Stanisław Krawczyk, b. sta
rosta w Świeciu. Jak już donosiliśmy, b.
starosta Krawczyk oskarżony jest o to, że
w ciągu czterech lat swojego urzędowania
na stanowisku starosty świeckiego, prze
kraczał swoją władzę, nie dopełniając obo
wiązków służbowych, a w celu osiągnięcia
dla siebie korzyści majątkowej przywłasz
czył sobie z funduszu wydziału powiato
wego oraz kóżnych innych źródeł około 17

tysięcy złotych. Proces, podczas którego
będzie zeznawało kilkunastu świadków, u-

jawni niewątpliwie szczegóły i kulisy skan
dalicznej afery b. starosty świeckiego.

Szczegółowe sprawozdanie z pierwszego
dnia rozprawy przyniesiemy w numerze ju
trzejszym.

sts^KONMKI
UIINKELHRUSENR

- Dziś, w poniedziałek Krucjata Eucha
rystyczna dzieci przy farze odegra po raz

drugi bardzo pięknie i starannie przygoto
wane pod reżyserią p. Pietrowicza przed
stawienie religijne p. t. ,,B1. Imelda - kwia
tek Eucharistii" . Pośpieszmy koniecznie

zobaczyć je dziś o godz. 19,30 do Domu Ka
tolickiego przy farze.

TUCHOLA. Wielki zjazd b. działaczy
niepodległościowych z okręgu tucholskiego
odbył się tu ub. niedzieli z okazji 10-tej
rocznicy zgonu wielkiego patrioty i działa
cza śp. dra Kazimierza Karasiewicza. P unk
tem kulminacyjnym zjazdu była akade
mia, na której referat o ruchu niepodległo
ściowym wśród Borowiaków mówił p. re
daktor Jan Teska. Szczegółowe sprawo
zdanie z tego naprawdę pięknego zjazdu
podamy ze względów technicznych w na
stępnym numerze naszego pisma.

FałszeJygodniHa itobofniha
U

Socjalistyczny ,,Tydzień Robotnika"
roi się od napaści na Kościół katolicki.
Nawet ofiara Ojca św. na rzecz bezro-'

botnych w Polsce nie daje mu spokoju
i stała się okazję, do wystąpień przeciw
ko Stolicy Apostolskiej.

,,Prasa katolicka — pisze tygodnik
ocjalistyczny — gest Ojca św. nazywa

wielką, ofiarą na rzecz bezrobotnych
w Polsce, a naprawdę jest to bardzo ni
ski procent od ofiar, jakie w jednym
tylko roku wierni i naiwni wysyłają z

Polski. Watykanowi, Dostać w darze 30

milionów, a przysłać... 10 tysięcy, po
trafi każdy... bankier".

Wątpimy, aby znalazł się wśród czy
telników ,,Tygodnia Robotnika" taki

naiwny, któryby wierzył, że ofiary na

świętopietrze wynoszą z Polski nawet

setną część kwoty 30 milionów zł. Aby
uspokoić pismo socjalistyczne stwier
dzamy, że dary Ojca św. na rzecz bied
nych kościołów w Polsce, zwłaszcza na

ziemiach wschodnich, oraz inne ofiary
kilkakrotnie przekraczają sumą święto
pietrza, jaką otrzymuje od wiernych
katolików z Polski Stolica święta.

Komuniści nawsi małopolskiej
Sftącf się tusm

Robotnikom płacił ziemianin Bal (czy nie żyd?) 80 groszy dziennie.
Sambor, 12. 12. W trzecim dniu rozpra

wy o zajścia w Ostrowiu Tuligłowskim roz
poczęło się postępowanie dowodowe. Ko
misarz policji Kalkus oświadczył, że już w

dniu 18 marca rozpoczął się strajk rolny,
który objął li folwarków. Miejscowa lud
ność, dowiedziawszy się, że właściciel ma
jątku Bal sprowadził robotników z innych
okręgów, t. zw . bojków, domagała się ich
wypędzenia. Dnia 29 czerwca ludność oko
licznych wsi w liczbie kilku tysięcy wyru
szyła na folwark ostrowski. Na miejsce
przybył starosta, który po rozmowie z wł-a
ścicielem oświadczył delegatom zgromadzo
nego tłumu, że obcy robotnicy przez dwa
następne dni nie będą pracowali. W dniu
1 łipca tłum, złożony z około 2.000 osób, ze
brał się ponownie w pobliżu folwarku. Z
tłumu padały okrzyki, domagające sie od
prawienia obcych robotników. Na wezwa
nie starosty do rozejścia się, zaczęła padać
na niewielki oddział policji grudy ziemi.
Wezwania do rozejścia, się powtarzane by
ły bez żadnego skutku. W końcu policja
zaczęła rozpraszać iłnm pałkami. W pew
nej chwili jakaś baba. stojąca na lewym
skrzydle tłumu, dała hasło do bicia obcych
robotników. Wówczas lewe skrzydło tłumu
oderwało s:o i zaczęło biec, aby zaatakować

tylną bramę folwarczną i wozownię, w któ
rej znajdowało się zamkniętych 58 bojków.
Wśród zamkniętych w wozowni powstała
panika, m odlili się i drżeli o swe życie. Ko
misarz policji posłet rin zachodniej bramy
kilkunastu posterunkowych celem powstrzy
mania tłumu, sam pozostał po stronie

wschodniej. Po salwie do tłumu, policja
opatrywała rannych.: Na miejscu było trzech
zabitych i kilku ciężko rannych. Tłum u-

zbrojony był w sierpy, kosy i koły.
Obrońca poseł Witwicki pragnie wyjaśnić

kwestie ekonomiczne i pyta o wysokość
plac na folwarku. Według wiadomości
świadka, płacono 80 groszy dziennie, a pó
źniej na interwencję starosty płace wzrosły
do 1.20—1.50 zł. Strajk rolny był początko
wo dziki i niezorganizowany, pod koniec
czerwca akcję całą ujęli w swe ręce komu
niści.

Starszy posterunkowy Julian Dreksler
zeznał, że 1 lipca od samego rana tłumy
chłopstwa ciągnęły do Ostrowia ze śpiewa

mi, przy czym mówiono, że obcych robot
ników nie dopuści się do pracy. W pier
wszych szeregach szły dzieci, potem kobie
ty a następnie dopiero mężczyźni z sierpa
mi, kosami i kołami Hasłem tłumu było:
Wyrżnąć przybyszów. Do tłum u Przyłączy
ła się grupka parobczaków znanych policji
z przekonań komunistycznych. Początko
wo policja użyła bomb gazowych. Tłum
odrzucał je jednak z powrotem w stronę po
licji. Po salwie ostrzegawczej policji padł
z tłumu strzał w stronę policji

Wyrok.
Sambor. (PAT) W sobotę, dnia 12 bm.

zapadł wyrok w procesie o zajścia w Ostro
wiu Tuligłowskim (pow. Rudniki). 8 oskar-

tym dwóch z zawieszeniem kary), jeden
oskarżony skazany został na 5 miesięcy
więzienia, siedmiu na 6 miesięcy, dwaj na

7 miesięcy, dwaj na 8 miesięcy, pięciu na

10 miesięcy więzienia - wszyscy za udział
w zbiegowisku. Dwaj oskarżeni: Mikołaj
Górski i Michał Hrynek skazani zostali na

kary więzienia po jednym roku za opór
władzy. Jedna oskarżona nieletnia skaza
no została na umieszczenie w zakładzie po
prawczym. 17 oskarżonych sąd uwolnił od

winy i kary.

Bilety ulgowe do Francji.
Turyści udający sie w zimie do miejsco

wości położonych na Riwierze oraz Cote

Basąue, korzystać mogą ze specjalnych bi
letów ulgowych, ważnych 40 dni (z prawem
dwukrotnej prolongaty po 20 dni), wydawa
nych od 15 grudnia do 14 maja. Zniżka: w

klasie pierwszej 25 proc., w klasie drugiej
i trzeciej - 20 proc.

Turyści udający się do francuskich sta-

cyj sportów zimowych korzystać mogą rów
nież z takich samych zniżek kolejowych.

Osoby udające się na święta Bożego Na
rodzenia do Francji korzystać mogą z tych
samych zniżek, jednak z prawem ważności
od 19 grudnia do 6 stycznia i bez prawa
prolongaty.

Informacyj udziela Oficjalne Biuro Kolei
Francuskich w Warszawie, Ossolińsk-ich 4.

Sądowe echo chaotycznej gospodarki
w Spółce Wodnej Muksz-Ostrowite.

Grudziądz. W tutejszym sądzie o-

kręgowym pod przewodnictwem sędzia
go dr. Jurkiewicza i przy udziale pro
kuratora Szpędrowskiego toczyła się
sprawa karna znanego na Pomorzu
Franciszka Esden-Tempskiego z Ostro-

witego, gminy Lniano (pow. świecki).
Jak wykazała rozprawa, oskarżony, bę
dąc przewodniczącym z wyboru spółki
wodnej Muksz-Ostrowite, zorganizowa
nej z udziałem finansowym skarbu pań
stw'a i samorządu, działał na szkodę tej
instytucji, prowadząc od lipca 1927 r. do
marca 1933 r. gospodarkę chaotyczną
wbrew statutowi, uniemożliwiając kon
trolę finansowo-gospodarczą spółki. Sąd
orzekł winę zgodnie z kwalifikacją ak
tu oskarżenia, skazując Esden-Temp
skiego na pół rokn więzienia z zawiesze
niem na 2 łata.

Karabiny maszynowe w skarbcu
socjalistycznego zarządu miejskiego miasta

Piotrkowa.

Piotrków. Na polecenie wojewody łódz
kiego, starosta piotrkowski przeprowadził
wraz z władzami bezpieczeństwa nagłą re
wizję w skarbcu zarządu miejskiego mian
sta Piotrkowa. Rewizja ta dała sensacyjne
rezultaty. Zamiast pieniędzy lub walorów
znaleziono tutaj kilkanaście luf od karabi
nów maszynowych i części tych karabinów,
starannie opakowane i naoliwione dla za
bezpieczenia przed rdzą.

Wyjaśnienia ,,czerwonych" ojców mia
sta, że karabiny te pozostały jeszcze z cza
sów okupacyjnych, nie wytrzymują kryty
k i i są wręcz śmieszne.

Władze bezpieczeństwa prowadzą ener
giczne śledztwo celem wyjaśnienia tej
sprawy. Przypominamy, że niedawno wice
prezydent tego zarządu miejskiego zasiadał
na ław ie oskarżonych, jak o przywódca bo
jówki socjalistycznej, hulającej po ulicach
miasta. Teraz znów odkryto tu karabiny
maszynowe.

Wiadomość starczy za wszelkie komen
tarze o polskim socjaliźmie zaprzedanym
m afii masońsko-żydowskiej.

Wzrost nastrojów opozycyjnych
w Niemczech.

Warszawa. (Teł. wł.) Na naradzie

wyższych funkcjonariuszów partii hit
lerowskiej w Tre wirze stwierdzono spo
tęgowanie się walki podziemnej 'W
Niemczech. Podziemna działalność wro
gów państwa — jak oświadczył jeden
z przywódców — wzrosła w sposób za
straszający. W przededniu narady w

Trewirze aresztowano w mieście i oko
licy 60 osób, w tym większość stanowią
członkowie partii hitlerowskiej.

W Niemczech zachodnich blisko gra
nicy Francji — mówił przywódca hit
lerowski — należałoby unikać takich

niespodzianek.
Jednocześnie w jednej z wielkich fa

bryk przemysłu wojennego w Dreźnie,
aresztowano 40 robotników, członków
oddziałów szturmowych ,,SA" i 20 ro
botników, członków oddziałów ochron
nych ,,SS". Wszyscy oni brali udział w

strajku, jaki ostatnio wybuchł w fabry
ce. Strajk stłumiono, a większość ro
botników, jak donosi agencja Press,
wywieziono do obozu koncentracyjne
go. (r)

Walkazprzemytem na granicy
polsko-sdańsklej.

Warszawa, 14. 12. (Teł. wł.) Pewne

zainteresowanie wywołał projekt usta
wy o kredycie dodatkowym 202.200 zł

na zwiększenie wydatków na straż gra
niczną, w związku ze stwierdzonym
zwiększeniem się przemytu przez teren

W. M . Gdańska, bowiem przemyt ten

czyni poważne szczerby w finansach pol
skich, a przynosi wielkie korzyści Rze
szy niemieckiej. (

Projekt tej ustawy jest charaktery
styczny dla stosunków, jakie się wytwo
rzyły pomiędzy Polską i Gdańskiem
oraz Rzeszą niemiecką.

Stosunek ten nic zawsze znajduje
dokładne odzwierciedlenie w informa
cjach urzędowych ministerstwa spraw

zagranicznych. Tak np. powszechnie
zwraca uwagę fakt, że mowa Schachta,
skierowana ostrzem przeciwko Polsce,
nie znalazła wyrazu ani w agencjach
urzędowych, np. w PAT, ani też żadne
go uółurzędowego oświetlenia. Informa
cje o drażliwych ustępach mowy
Schachta dotarły do Warszawy dzięki
korespondentom dzienników stołecz
nych. (r)
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w imię skomnnizowania Chin.
Tokio, 14. 12, (PAT). Agencja Do

rnęi donosi: Wszystkie dzienniki poran
ne zamieszczają pod sensacyjnymi tytu
łami wiadomości z Nankinu i Szangha
ju

o dokonaniu zamachu stanu przez
marszałka Czang-Sueh-Lianga w

Sian-Fou, stolicy prowincji Szen-Si.

Korespondent, Niszi-Niszi" w depeszy
z Szanghaju twierdzi, iż Czang-Sueh-
Liang zorganizował w sobotę niezależny
rząd, który ma poparcie Rosji Sowiec
kiej. Korespondent dziennika dodaje,
iż marszałek Czang dokonał zamachu
stanu dzięki pomocy ugrupowań poli
tycznych chińskich z południowo-zacho
dnich Chin pozostających w ścisłych
stosunkach z komunistami.

W depeszach z Nankinu dzienniki

podają zarządzenia, wydane przez cen
tralny rząd chiński, nakazujące areszto
wania marszałka Czang-Sueh-Lianga I

pozbawiające go wszelkich zaszczytów
i urzędu, jaki zajmował.

Powstańcy wysunęli trzy żądania: 1)
niezwłoczne wszczęcie działań wojen-
nych i wypowiedzenie wojny przeciw
Japonii, 2) przywrócenie terytorium
Mandżurii, 3) powrót do- polityki Sun-

Yat-Tsena, uznającej komunizm.

Rząd nankiński rzekomo odpowie
dział, iż ocenia całkowicie żądania m ar
szałka Czanga, ale rząd nankiński do
maga się przede wszystkim niezwłocz
nego uwolnienia Czang-Kai-Szeka, Do
piero po tym będą mogły być omówione
i przedyskutowane żądania powstań
ców.

Po otrzymaniu oficjalnych wiadomo
ści o wybuchu rebelii, rząd nankiński

ogłosił stan wojenny. Wszystkie wiado
mości nadchodzące z objętych powsta
niem miejscow'ości podlegają surowej
cenzurze.

Londyn, 14. 12. (PAT), Według infor-

maeyj Reutera z Tokio wraz z Czang-
Kai-Szekiem, aresztowano w' Sian-Fou
5 innych generałów, podległych rządowi
nankińskiemu.

Marszałek Czang-iCai-Szek
został zamordowany.

Tokio, 14. 12. (PAT). Agencja Domei

donosi: Według niepotwierdzonych wia
domości prasowych, pochodzących z

Pekinu, marszałek Czang-Kai-Szek zo-

stał zabilw przez powstańców. Depesze
otrzymane od cudzoziemców, mieszkają
cych w Pekinie zdają się potwierdzać
te pogłoski.

Zamaskowana interwencja
sowiecka!

Tokio, 14. 12. (PAT). Agencja Hava-

sa charakteryzując sytuację polityczną
w Japonii w związku z ostatnimi wy
darzeniami w Chinach donosi; Obser
watorzy japońscy, określający wydarze
nia w Sian-Fou jako ,,zamaskowaną in
terwencję sowiecką w Chinach" wypo
wiadają pogląd, iż była ona oddawna

przygotowywana, a przyśpieszenie jej
nastąpiło z powodu zawarcia paktu ja*
pońsko-niemieckiego.

Mówią o bliskiej dymisji ministra

spraw zagr. A rity, lub nawet gabinetu
Hiroty, którego sytuacja jest rzekomo

poważnie zagrożona. Jak wiadomo, par
tie polityczne, koła parlamentarne i

prasa od szeregu tygodni atakują poli
tykę Arity, a w szczególności zbliżenie
z Niemcami i Włochami, uważając, iż

doprowadziło ono do rozbicia rokowań

nankińskich.

Za dwa dni - pierwsze bitwy.
Pekin, 14. 12. (PAT). Wszelkie połą

czenia telefoniczne i telegraficzne po
między Pekinem a Sian-Fou zostały
przerwane. Według wiadomości ze źró
deł chińskich, bunt rozpoczął się gw ał
towną walką, kiedy wojska Czang-Sueh-
Lianga usiłowały rozbroić gwardię
Czang-Kai-Szeka. Podczas strzelaniny
liczni oficerowie i generałowie armii

chińskiej zostali zabici.

Wojska Czang-Sueh-Lianga panują

nad sytuacją w Sian-Fou, ale wojska
naokińskie rozlokowane w południowej
części prowincji Szang-Si, zaczęły już
marsz na Sing-Fón, W ciągu dwóch,
lub trzech dni nastąpi prawdopodobnie
pierwsze starcie pomiędzy wrogimi
armiami.

Czang-kal-szek fest zdrów.

Szanghaj, 14. 12, (PAT.) Czang-Sueh-
liang wysłał do ministra wojny Hoying-
szing depeszę z zawiadomieniem, że

Ozangg-kai-szek jest zdrowy i nie za
graża mu żadne niebezpieczeństwo, W

depeszy wyrażona jest również zgoda
na wysłanie, celem wszczęcia rokowań

do Sinan-fu, Australijczyka Ronalda,
doradcą Ozang-kal-szeka.

* *

Rewolta Czang-sueh-lianga ma dwa
oblicza. Z jednej strony jasne jest, że

Japonia musi napotykać na opór, a z

drugiej, że opór ten bdą organizowali
jej wrogowie z Sowietami na czele.

Dalszym wnioskiem musi być stwierdze
nie, że sytuacja na Dalekim Wschodzie

ogromnie sję zaostrzyła. Jeżeli Czang-
sueh-liang opanuje Chiny i wzmocni

wpływy sowieekie — kto wie, czy Sowie
ty jego rękami nie rozpoczną wojny z

Japonią. Tak więc Rosja rozpoczęłaby
wojnę z koalicją niemiecko-japańską
przy pomocy Hiszpanów i Chińczyków.
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Polska zachowuje neutralność
w w o (nie laisaEisaińsicief.

(PAT) W ,,Monitorze Polskim11 z dn.
11 bm. ukazało się następujące obwie
szczenie m inistra spraw zagranicznych,
wydane w porozumieniu z ministrem

spraw wojskowych, przemysłu i handlu
oraz komunikacji w przedmiocie prze
wozu materiału wojennego na polskich
statkach handlowych morskich i pol
skich statkach powietrznych do Hiszpa
nii.

Wobec potwierdzenia przez rząd Pol
ski w dniu 22 sierpnia 1936 r. zasady
nieinterwencji (niemieszania się) do

spraw wewnętrznych Hiszpanii i przy
jęcia zakazu wywozu pośredniego i bez
pośredniego, reeksportu i tranzytu do

Hiszpanii posiadłości hiszpańskich i stref
Marokka wszelkiego rodzaju broni,
amunicji, m ateriału wojennego, samo
lotów zmontowanych i demontowanych
i Okrętów wojennych, rząd polski nie

będzie udzielał ochrony ze strony pol
skich okrętów wojennych na pełnym
morzu oraz polskich urzędów dyploma
tycznych i konsularnych zagranicą:

a) statkom handlowym morskim pły
wającym pod banderą polską i

b) statkom powietrznym, wpisanym
do polskiego rejestru państwowego stat
ków powietrznych,
przewożącym do Hiszpanii, posiadłości
hiszpańskich i hiszpańskich stref Ma
rokka: wszelkiego rodzaju broń typu
wojskowego, amunicję do niej, granaty,

bomby, urządzenia wybuchające i ma
teriały wybuchowe oraz inne wojskowe
środki walki, tudzież części i przybory
do nich.

Minister spraw zagranicznych
(-) Beck.

Jednocześnie ogłoszono w ,,Monitorze
Polskim11 co następuje:

,,Z kół miarodajnych przypomina się
osobom, kióreby zamierzały wstąpić
do wojsk stron walczących w Hisz
panii, względnie któro to już usku
teczniły, żo zgodnie z art, ii ustawy
z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatel
stwie państwa Polskiego (Dz. U , R.

P, z 30 stycznia 1920 r. nr, 7 poz 44)
wstąpienie do służby wojskowej w

państwie obcym bez zgody rządn pol
skiego powoduje utratę obywatelstwa
polskiego."

Ofensywa Bada dzień.
Talavera, 14. 11. (PAT. Specjalny wy

słannik Havasa donosi: W dzielnicy
uniwersyteckiej i na krańcach parku
Moncloa żołnierze rządowi rozpoczynają
za najmniejszym podejrzanym hała
sem silny ogień karabinowy. Oddziały
powstańcze pozostawiają ogień ten bez

odpowiedzi. Pierwsze linie wojsk rzą
dowych w Pazeo de Rozales zostały u-

mocnione. W całym szeregu dzielnic M a

drytu zbudowano specjalne schrony be
tonowe, Wszystko to robi wrażenie nie
zwykle starannego przygotowania się
do odparcia mającej wkrótce rozpocząć
się ofensywy powstańczej. Wczoraj ak
cja obu stron zamarła. W Madrycie

i okolicy panuje silny mróz.

Komunikat powstańców.
Salamanka, 14. 12. (PAT.) Główna

kwatera wojsk powstańczych komuni
kuje: Po porażce wojsk rządowych w

Asturii wybuchły rozruchy w Gijno i w

Sama deł Angreo. Na odcinku Vitoria,
samoloty powstańcze strąciły trzym oto-

rowy aeroplan, pilotowany przez An
glika. Dwóch pasażerów, Rosjanin i

Hiszpan zabili się na miejscu.
Umacnianie pozycyf.

Rabat, 14. 12. (PAT.) Komunikat sta
cji radiowej w Sewilli donosi: panują
cy na większości odcinków frontu spo
kój pozw'ala nieprzyjacielowi na umac
nianie zajmowanych pozycyj. Jedynie
na froncie AIava zaznaczyła się pewna
aktywność, gdy milicjanci baskijscy
przy/'Uściu szereg ataków na Ville Real.
Na odcinku Siguenza toczyły się w alki
w okolicy Veguila. Na południowym
froncie doszło do drobnych utarczek na

prawym skrzydle odcinka Estepona,
W prowincji Badajoz przechodzą całe

oddziały rządowe z bronią w ręku na

stronę powstańców.

Storpedowanie łodzi podwodnej.
Walencja, 14. 12. (PAT.) Ministerstwo

marynarki i ministerstwo lotnictwa wy
dały- następujący komunikat: Wczoraj
po południu o godz. 14,30 w pobliżu Ma
lagi łódź podwodna, należąca do floty
rządowej, została storpedowana przez
łódź podwodną cudzoizemską. Do
tychczas stwierdzono, że uratow'ali się
tylko kapitan i dwóch marynarzy. Za
łoga zatopionej łodzi podwodnej ,,C 31*

składała się z 47 marynarzy.

Za strajk do obozów
koncentracyjnych.

W jednym z największych zakładów

przemysłu w'ojennego w Saksonii are
sztowano tymi dniami 60 robotników,
członków Ś. S. oraz S. A ., którzy kie
rowali wybuchłym strajkiem, przewo
żąc ich do obozów koncentracyjnych.

Z SEJMU f SEI%lATU.

Co senat powie rządowi?
Sefim załatwisprawy mnłefszeiaragi*

(Odwłasnegokorespondentaparlamentarnego).
Dziś więc senat rozpocznie dyskusję

nad ekspose rządowym. Natomiast ju
tro odbędzie się plenarne posiedzenie
sejmu. Porządek dzienny zawiera 18

punktów. Odbędzie się pierwsze czyta
nie rządowego projektu ustawy w spra
wie zmiany rozporządzenia Pana Pre
zydenta o nadzwyczajnych komisjach
rozjemczych do załatwienia zatargów
zbiorowych pomiędzy pracodawcami a

pracownikami w przemyśle i handlu.

Dotychczas taka komisja działała na

mocy uchwały rady ministrów. Utrud
niało to w najwyższym stopniu prak
tyczne zastosowanie rozporządzenia. No
wa ustawa ustala zasadę, że w spra
wach polityki płac całkowita inicjaty
wa winna być pozostawiona ministrowi

opieki społecznej. Z kolei praktyka wy
kazała konieczność rozciągnięcia rozpo
rządzenia niniejszego na obszar całego
państwa.

Sejm rozpatrywać będzie nast. pro
jekt ustawy, wniesiony przez posła Mir-

skiego o dodatkach na rzecz związków
samorządowych i innych korporacyj do

państwowych podatków: gruntowego, od

nieruchomości i przemysłowego. Art.
8 tego projektu opiewa: na rzecz izb

rolniczych pobiera się dodatki do pań
stwowego podatku gruntowego w wyso
kości a) na obszarze województwa po
morskiego i poznańskiego 15 % państwo
wego podatku gruntowego. Stawka ta

może być podwyższona na wniosek ra
dy izby rolniczej. Najwyższe obciążenie
łącznie dla poszczególnej jednostki po
datkowej nie może przekraczać 20% po
datku gruntowego.

Projekt ustawy posła Kopecia mówi
o załatwiania zbiorowych zatargów pra
cy. Zgodnie ze swoją zapowiedzią po
seł Dndziński z Bydgoszczy wniósł pro
jekt ustawy w sprawie zmiany dekretu

Pana Prezydenta o państwowym gospo
darstwie leśnym.

Dalsze punkty porządku dziennego

obejmują sprawozdania z pracy usta
wodawczych poszczególnych komisyj
sejmowych oraz wybór wicemarszałka

sejmu. Osobno należy wspomnieć o

wniosku posła Nowaka w sprawie zmia
ny regulaminu sejmu. Zmierza on do
zerwania z indywidualizmem, nakaza
nym przez regulamin obecny przy zgła
szaniu wniosków poselskich i interpe-
lacyj. Projektodawca zgłasza przepis,
że projekt ustawy, wniosek lub interpe
lację może złożyć jeden lub kilku po
słów...

Dalsze wnioski zmierzają do ograni
czenia wszechwładzy marszałka sejmu.
Jeśli jakiś wniosek poselski zakwestio
nuje marszałek sejmu, to nie może on

go odrzucić na mocy własnej decyzji,
jak jest obecnie, a musi sprawę prze
stać do komisji regulaminowej.

Takie oto sprawy znajdą się na po
rządku dziennym w'torkowego posiedze
nia sejmu, (r)
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WIADOMOŚĆ
Nowe wpisy studentów
na uniwersytecie warszawskim.

Warszawa, 14. 12. (Teł. wł.). Minister

oświaty zarządził nowe wpisy na Uni
wersytecie warszawskim, jednak bez
wnoszenia powtórnych opłat wstępnych
przez studentów. Z dniem 1 stycznia
zostaną otwarte na uniwersytecie wszy
stkie wydziały. Nowe zapisy trwać bę
dą do dnia 9 stycznia 1937. (r)

Samobójstwo studenta.
Warszawa, 14.12. (Teł. wł.). Słuchacz

wyższych kursów wieczornych E. Wi -

śniec był posądzony o kradzież futra

jednego z profesorów, wartości 500 zł.

Gdy Wiśniec został zauważony na ułicy
przez poszkodowanego i m iał być are
sztowany w'ydobył nagle rewolwer i

strzelił sobie w skroń. Śmierć nastąpi
ła natychmiast. W ten sposób, posądzo
ny o kradzież student odebrał sobie ży
cie. (r)

350 rocznicę urodzin Batorego
obchodzono uroczyście w Grodnie.

Białystok, 14. 12. W niedzielę odbyły sie
w' Grodnie uroczystości związane z 350-tą
rocznicą zgonu króla Stefana Batorego.
Charakter uroczystości był wybitnie woj
skowy. Na największym placu Grodna im.
króla. Stefana utworzyły czworobok oddzia
ły wojskowe miejscowego garnizonu. Na
maszt wzniesiono w środku placu wciągnię
ty królewski sztandar króla Batorego i wy
stawiono przy nim wartę honorową. Od - 1

działy sprezentowały broń, przv czym na-

siąpiła trzyminutowa cisza. Bezpośrednio
"

po tvm w kościele farnym odprawione zo-;
stało nabożeństwo, po czym odbyła się de
filada wojskowa.

Uroczystości zakończyło przedstawienie
w teatrze miejskim. Odegrano fragm enty
sztuki Bronczyka: ,,Stefan Batory" i ostatni
akt z Samuela Zborowskiego" Goetla.

Zgon wybitnego muzyka.
We Lwowie zmarł śp, prof. Franci

szek Neuhauser, wybitny muzyk i kry
tyk muzyczny.

Urodzony w roku 1871 we Lwowie,
odziedziciwszy po matce, świetnej pia
nistce, talent muzyczny studiuje mu
zykę u prof. Mikolego,, po czym w szko
le jego obejmuje wyższy kurs gry for
tepianowej. Koncertuje następnie jako
solista, a zwłaszcza jako doskonały a-

kompaniator, towarzysząc w tym cha
rakterze po całej Europie, m . in. prof.
Fr. Kre'islerowi. Następnie obejmuje w

konserwatorium Polskiego Towarzystwa
Muzycznego we Lwowie, klasę gry for
tepianowej i przedmiotów teoretycznych.
Przez długie lata przewodniczył pań-

stowej komisji egzaminacyjnej dla nau
czycieli m uzyki. Osobną kartę jego
działalności zajmuje praca krytyczno-
dziennikarska. Jego recenzje były zaw
sze wydarzeniami w życiu kulturalnym
Lwowa. Odznaczony był złotym krzy
żem zasługi.

Nieudały występ bojówki
socjalistycznej na zgromadzeniu rodziców

katolickich w Świeciu.

Świecie, n. W . W niedzielę, 13 bm. od
było się w sali p. Popławskiego w ielkie

zgromadzenie rodziców katolickich ŚwieCia
zwołane przez zarząd Parafialnej Akcji Ka
tolickiej, by powziąć energiczne uchwały
przeciw szerzącemu się w naszym kraju
komunizmowi i bezbożnictwu i Przeciwko

perfidnej robocie Związku Nauczycielstwa ?

I
Polskiego, bo przecież dosyć było wyraź
nych ich poczynań, czv to w Grudziądzu,
czy Święcianach itd. Treściwe referaty wy

'głosili pp. red. Stanisław Kunz senior i St.
Kunz młodszy z Grudziądza, jak i piękne by
ły słowa ks. radcy Konitzera. W rezultacie
tych Przemówień było uchwalenie bardzo
ostrych rezolucyj; treść tychże, jak i szcze
gółowe sprawozdanie Podamy później.

Nadmienić wypada, iż na sali znalazła
się grupa socjalistów, którzy usiłowali

przeszkodzić zebraniu, lecz zostali oni ry
chło przez policją usunięci i porządek zo
stał natychmiast przywrócony.

Włochy i Anglia pogodziły sie.
W ied eń , 14. 12. Gentleman agreernent

między Londynem a Rzymem w spra
wie którego toczyły się rokowania na
tychmiast po mowie mediolańskiej Mus-

soliniego, należy już uważać za zawar
ty.

Układ składać się będzie, wedle infor-

macyj z Londynu, z dwóch zasadniczych
punktów: 1) Anglia i Wło-chy oświad
czają w tym układzie, że interesy obu

mocarstw nie są rozbieżne, lecz prze-

ciwnie uzupełniają się w każdej dzie
dzinie, 2) oba państwa zobowiązują się
do uszanowania i utrzymania status

quo.

Londyn wita z szczególnym zadowole
niem ten zasadniczy zwrot w stosunkach

angielsko-włoskich, uważając go za

likwidację niebezpiecznego naprężenia
stosunków pomiędzy obu mocarstwami.

Porozumienie angielsko-włoskie po
siadać będzie niezwykle doniosłe zna
czenie dla przyszłego ustosunkowania

się Wioch do mocarstw zachodnich.

Jednocześnie mówi się o uznaniu

przez Anglię zdobycia Abisynii. Razem

byłby to walny przyczynek do utrzyma
nia pokoju.

8 warunków.

Szanghaj, 14. 12. (PAT). Donoszą z

Nankinu, że Czang-Sueh-Liang miał

przedstawić rządowi centralnemu 8 wa
runków: Zaprzestanie w alki przeciwko
,,czerwonym", dopuszczenie k om u ni
stów do kuomintangu, jak to było przed
rokiem 27, zawarcie przymierza z So

wietami, sławienie oporu Japonii, utwo
rzenie rządu obrony narodowej, zwoła
nie konferencji narodowego zbawienia,
wolność prasy i amnestia dla więźniów
politycznych.

okazał się groźnym bandytą*
B*oticja warszawska schwągciła ągrubą rijbf*.
Warszawa, 14. 12. (Teł. wł.) W hotelu

europejskim w Warszawie zamieszkał
przed kilku tygodniami książę Romanow,
który przybył do Polski z Pragi czeskiej.
Ten książę, z wyglądu lOO% semita, rzuca
jący pieniędzmi w pierwszorzędnych loka
lach rozrywkowych zwrócił na siebie uwa
gę policji. Dowiedziano się, że rzekomy
książę iest byłym sekretarzem bandy ame
rykańskich gangsterów Al Capona, a praw
dziwe jego nazwisko brzmi: Abram Sycow-
ski, który jest od dawna poszukiwany
przez policję amerykańską, ..........

Na tej zasadzie został ów rzekomy ksią
żę aresztowany, chociaż na gruncie war
szawskim udawał właściciela kopalni złota
z Nikaragua. Bliższe jego dane personalne
ujawniły, że to jest żydek z Polski, który
urodził się w Radomsku. Swego czasu u-

kradł on swej siostrze 120 rubli i wyjechał
do Ameryki. Za oceanem dostał się av ręce
tamtejszych mętów i z czasem znalazł się
w bandzie Ai Capone. jako sekretarz i szef
bojówek, który urządzał w'yprawy na kon
kurenta bandy Dillingera i w jednej z

walk został ranny pięciokrotnie. Prędko
jednak się wyleczył. Nast. przerzucił się
on ha Przemyt. Organizow'ał wielkie wy
praw'y przemytnicze, posiadając własne sa-

mochody i lódż podwodną. Za ukrywanie
swoich dochodów został skazany na grzy
wnę'w sumie 80 milionów dolarów. Bvło to
w okresie prohibicji w Ameryce. Ale Sy-
cowski spienięży! caly swój majątek i u-

ciekl do Europy.
Podczas rewizji, dokonanej w Warsza

wie, znaleziono pozostały jego skarb, u k ry
ty w szerokim pasie, który nosił na sobie.

Była tam wielka ilość biżuterii i drogich
kamieni.

Po przeprowadzeniu dochodzenia Sy-
cowski będzie deportowany do Ameryki.

.. (' --)

Aresztowanie syna prez. Argentyny.
Buenos Aires, 14. 12. W czasie uro

czystości otwarcia panamerykańskiej
konferencji w Buenos Aires znajdujący
się między publicznością syn prezydenta
Argentyny — Justo Liborio, wzniósł

okrzyk: ,,Precz z imperializmem!'1. Mia
ło to miejsce w chwili przemówienia
Roosevelta. Został on na sali areszto
wany.

Tragiczny zgon chemiczki
w Bydźoszczii.

Podczas kąpieli w wannie znalazła śmierć
Niezwykły tragiczny wypadek wydarzył

się wczorajszej niedzieli późnym wieczorem
w mieszkaniu p. prof. inż. W . Podgórskiego
przy placu Weyssenhoffa nr. 9. Podczas
kąpieli w wannie znalazła śmierć zamiesz
kała u państwa inż. Podgórskich subloka-
torka 26-lelnia magister chemii Selma Że
lazna, córka emerytowanego inspektora
szkolnego z Torunia, a zatrudniona w Pań
stwowym Instytucie Naukowym Gospodar
stwa W iejskiego przy placu Weyssenhoffa
Szczegóły tragicznej śmierci młodej che
miczki przedstawiają się następująo:

Właściciel mieszkania p. inż. Podgórski

UDĘP

powróciwszy około godz. U wieczorem do
domu, słyszał, jak w łazience woda spływa
do wanny. Kąpała się tam przed położe
niem do snu - w tym wypadku do snu

wiecznego — sublokatorka, chemiczka Sel
ma Żelazna. Inżynier Podgórski zaniepo
koił się, gdy woda leciała zbyt długo, a w

mieszkaniu dał się odczuć silny zapach ga
zu. Po kwacUansi * właściciel mieszkania,
przypuszczając, że stało sie coś złego, zapu
kał do drzwi łazienki, lecz odpowiedzi mi
mo ostrego pukania nie otrzymał. Tymcza
sem woda leciała w dalszym ciągu, a za
pach gazu był coraz silniejszy. W końcu

aaniepokojny gospodarz po zaalarmowaniu
sąsiadów, zdecydował się wyważyć drzwi
prowadzące do łazienki.

Po otwarciu przemocą drzwi, przedsta
wił się wszystkim straszny widok. W wan
nie leżała z głową zanurzoną w wodzie

panna Żelazna bez oznak życia. Łazienka
tonęła w wodzie Pozr tym łazienka wy
pełniona była gazem świetlnym. Natych
miast zabrano się energicznie do ratowa
nia młodej kobiety i otwarto okno w ła
zience. Przywołano tak*e trzech lekarzy,
lecz mimo zastosowania wszelkich zabie
gów sztucznego o łdychania i innych, nie
udało się nieszczęśliwej przywrócić do ży
cia.

Przyczyną tragicznego wypadku było
wadliwe działanie piecyka gazowego w ła
zience, służącego do ogrzewania wody. Ką
piąc się, młoda chemiczka nie zauważyła
ulatnianie się gazu, straciła przytomność

I utonęła w wannie. Straszny ten wypa
dek wywołał wstrząsające wrażenie.
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w posiadaniu od 120 lat istniejących
ZAKŁADÓW ZAMKOWYCH.
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Przedstawiciele Państwowych Zamkowych
Zakładów Przemysłowych w Cieszynie:
K. Lenartowicz I M. Mltraszewskl

Warszawa, NowyŚwiat 46. (23734

Przegrupowanie w kolejnictwie.
Warszawa, 14.12. (Teł. wł.) W dy-

rekcji krakowskiej dokonano 40 przenie
sień lub zwolnień wyższych urzędników
dyrekcji kolejowej. Do Bydgoszczy prze
niesiony został dr S. Patkowski, kierow
nik działu. Do Torunia: S. Dymek, kie
rownik działu i radny miejski oraz inż.

Turek. Do Poznania przeniesieni zo
stali: W . Gorzecki, naczelnik biura fi
nansów, K. Jawłarz, naczelnik służby
handlowej i Zacharjasiewicz, starszy
kontroler, (r)

Parylewicz spłaca to,
co żona ukradła.

Kraków, 14. 12. (Teł. wł.) Były prezes a-

pelacji krakowskiej i mąż bohaterki gło
śnej afery łapówkowej, nadesłał do Krako
wa 5.500 złotych na pokrycie szkód, wyrzą
dzonych przez Wandę Parylewiczową w

różnych stowarzyszeniach społecznych, w

których Parylewiczowa zajmowała stano
wisko bądź prezesa, bądź skarbnika..

Należv przypomnieć, Ze przed paru mie
siącami p. Parylewicz wpłacił 6 tys. zł na

Pokrycie defraudacyj, popełnionych przez

żonę w Związku Pracy Obywatelskiej Ko
biet. Razem zatym zapłacił za żonę 11.500

złotych, przyczyna m iał wyrazić gotowość
wyrównania jej dalszych szkód, któreby
ewentualnie wyszły na jaw. W yrównanie
szkód przed szkód przed zapadnięciem w y
roku jest brane przez sądy za. okoliczność
łagodzącą. Sądzić wtedy należy, że P a ryle
wicz będzie się starał przed procesem swej
żony uregulować te zobowiązania, któreby
ją obciążały i wpływały na zwiększenie
kary.

Sowiecki profesor.
Moskwa, 14. 12. (PAT.) ,,Komsomol-

skaja Prawda" donosi z Saratowa, że

katedrę biologii w Saratow'skim instytu
cie medycznym zajmuje niejaki Tiumia-

kow, zupełny ignorant i nieuk, który
w wykładach rozwija takie teorie, jak:
,,ziemia opiera się na trzech wielory
bach' i że ,,słońce, zachodząc zanurza

się w rzece-oceanie", zaś w 10 wykła
dach Tiumiakow zajmował się zagad
nieniem, jaki może mieć wzrost 18-Ietnia

dziewczyna na planecie Jupiter. Dzien
nik wini za to dyrektora instytutu, o-

skarżając go jednocześnie o trockizm.

Jasnowidz Ossowiecki wskazał miejsce
zakopania zwłok dziecka.

Poznań, 13. 12. (Tek wł.). Pod koniec
czerwca r. b. zaginął w Wielichowie pod
Poznaniem 5-letni synek miejscowego ślu
sarza Dalaszyńskiego. Dziecko posłano do

sklepiku po bułki i od tego czasu słuch o

nim zaginął. Wszelkie próby odszukania
dziecka pozostały bez skutku. Ostatnio
zwrócono się do znanego jasnowidza inż.

Ossowieckiego w Warszawie, który miał
wskazać miejsce, gdzie zakopano zwłoki
chłopca. Jest to miejsce nad brzegiem sa
dzawki w okolicy Wielichowa, przy czym
inż. Oossowiecki określił dokładnie położe
nie sadzawki. Od kilku dni rozkopywana
jest ziemnia naokoło wspomnianego stawu
w poszukiwaniu zwłok dziecka.
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0 przyczynach przedwczesnej starości.
Zachowanie świeżego i młodzieńczego

wyglądu, który jest widomym objawem
zdrowia, stanowi troską nie tylko naszej
piękniejszej połowy rodu ludzkiego, ale
winno być również troską wszystkich tych,
którym zależy na powodzeniu w życiu.
Świeżość cery, młodzieńczy wygląd, jest
wyrazem dobrego samopoczucia, a te z ko
le i prozaicznego dobrego traw ien ia. Dlatego
też win niśmy zwracać baczną uwagę na

dobór pokarmów i zawartość w nich wszel
kich koniecznych dla- organizmu odpowie
dnich substandyj i witam in , gdyż fcrak ich
powoduje niedomagania zdrowia i w kon
sekwencji starzenia się. Najsmaczniejsze
potrawy z przewagą jednych, a ze zbyt ma
łą ilością drugich, nie spełniają swego za
dania należytego i równomiernego zaopa
trywania organizmu ludzkiego w to wszy
stko, co jest mu potrzebne do normalnego
1 prawidłowego funkcjonowania. Roz
maitość jadłospisu bogatego we wszelkie
witaminy, zapewni każdemu słynna Ka
w iarn ia Ziemiańska, Pomorska 5. C23713

Płonący motocykl.
'W wczorajszą niedzielą wieczorem około

godz. 7-ej na Wełnianym Rynku z niewia
domej przyczyny zapalił sią stojący przy

krawędzi chodnika motocykl. W mgnieniu
oka płomień doszedł do tanku benzynowe
go, a łu n a palącej sią benzyny osiągnęła
wysokość pierwszego piętra. I znowu moż
na było podziwiać sprawność naszej straży
pożarnej. W kilka minut po zaalarmowa
niu strażacy byli na miejscu, a ugaszenie
płonącej benzyny nie trwało ani jednej mi
nuty. Publiczność głośno wyrażała swój
zachwyt z sprawności naszej straży pożar
nej. Motocykl był własnością elektrotechni
ka p. M ariana Piechockiego, zam. przy
Wełnianym Rynku nr. 10.

Kursy ogrodniczo w Bydgoszczy roz
poczęły się w środę 9 grudnia i potrwąią
do 15 stycznia. Wykłady odbywają się w

Liceum Rolniczym. Wykłada się botanikę,
uprawa roli i nawożenie (inż. Karczewski),
warzywnictwo (p. Bosiacki), sadownictwo
(p. Pietrzak), szkólkarstwo (dyr. Giintzel),
kwiaciarstwo (p. Lendzion), geometrię o-

grodniczą (techn. Dombek), zwalczanie
szkodników (inż. Kurylło), botanikę prof.
Gertner.

- Dyrekcja Publicznej Szkoły Dokształ
cającej nr. 3 (Jagiellońska 11) zawiadamia(
że ferie świąteczne dla młodzieży rozpoczy
nają się z dniem 21 brn.

mowKawiarni.
Przy dźwiękach melodii ,,Rose Marie" wystrzelił z rewolweru w skroń.

Poznań, 13. 12 (Teł. w!.). Podobnie jak
przed kilku dniami w Bydgoszczy w lokalu
publicznym, również i w Poznaniu w ub.
sobotę mial miejsce przykry wypadek w

znanej cukierni ,,Cafć George". Pewien o-

sobnik zja wił się około godz. 22,30 w prze
pełnionej cukierni i usiadł przy jednym ze

stolików niedaleko orkiestry. P rzybyły gość
był ubrany w smoking i zachow'ywał się
pozornie spokojnie, nie zwracając na sie
bie szczególniejszej uwagi otoczenia. Zamó
w'ił kaw'ę. Usługującemu kelnerowi poda!
kartkę, na. której wyraził prośbę (jo orkie
stry, aby zagrała fragment z operetki nRose

Marie" — ,,Nawoływ'anie Indian'1, a jedno
cześnie wyraził życzenie o przytłumienie

światła. Prośbie jego uczyniono zadość.
Gdy rozbrzmiewały pierwsze akordy orkie
stry, nieznajomy dobył rewolweru i strzelił
do siebie w lewą skroń. Słaniającemu się
i fotelu pośpieszono z pomocą. Strzał je
dnak okazał się śmiertelny i spow'dowęł
natychmiastowy zgoń. .

W płaszczu znaleziono legitymację, wy
stawioną przez szefostwo intendentury wr

Poznaniu, dla urzędnika cyw'ilnego admini
stracji kontroli Włodzimierza Adamczyka.
Liczył on 27 lat i był Studentem prawa U.
P. Według obiegającej wersji, Adamczyk
przepaść m ia ł wczoraj podczas egzaminu
z magisterium prawa.

SęsraitMJti softo/e*

Sokół żeński.

Jutro w'torek ćwiczenia młodzieży od
działu II o godz. 18, oddziału I o godz. 19,
drużyny o godz. 20 w sali gimnazjum k u
pieckiego.

Sokół V, sekcja żeńska.

Dnia 15 bm. o godz. 19 odbędzie się lekcja
śpiewu w salce p. Dzierżyńskiego, ćwicze
nia gimnastyczne nie odbędą się.

Sokół L

Zebranie plenarne w środę o godz, 19,30
w sali Resursy Kupieckiej. Referat wy
głosi p. kpt. K ulw ie ć n a temat: ,,Znaczenie
powstania listopadowego". Ze względu na

aktualny referat jak i sprawy organizacyj
ne (obchód gwiazdkowy itp.), obecność
wszystkich członków konieczna. Goście i
członkowie rodzin, wprowadzeni przez
członków, mile widziani. Prezes.

Uwaga, przedpoobrowi Sokola X.

Uprasza się o przybycie na dzisiejszą
gimnastykę o godz. 20 w sali przy ul. Ko
narskiego w bardzo ważnej sprawie, prze
de ;w'sżystkiem pozostających bez pracy.

T.G.SokółUL

Zebranie plenarne we w'torek 15 bm. o

godz. 19,30 w mniej salce nPod Lwem", ul.
Marsz. Focha. Ważne sprawy; obecność
wszystkich konieczna.

Z życ ia tommzĘjsttrp'
Poniedziałek Ił grudnia,

Godz. 19,00: Katolickie Stów. Kobiet - od

dział ,,handel i konfekcja". Zebranie ple
narne w biurze parafialnym przy ko
ściele św. Trójcy.

Godz. 19,30: Baczność, marynarze! Zebranie
w lokalu przy ul. Marsz. Focha 39 par
ter, lewo,

- Koło absolwentów szkoły im. H . Dąbrów
skłego . Schadzka w świetlicy koła.

M ' 80,00: Klub maadolłnistów nLntnla" .

Lekcja kursu gitarowego w hotelu Lets-

gning, ul. Dł'uga 37.

tak piękna
Nawet najbardziej zrujnowaną cera

dćprowadzić można do pięknego wy
glądu. Trzeba jej tylko dostarczyć ,,la-
cyny*', ktćrej brak spowodował znisz.
cienie. Należy co rano I wieczór wcie,
rać w skórę odżywczy krem ,,Sekret
Piękności" Anida Zawierający właśnie

,,ląeynę". Wnika on głęboko w tkanki,
odbudowuje je ! czyni cero miękką
świeżą-i powabny

fr%SnagT5^-.

SEKRET PIĘKNOŚCI

Wtorek 13 grudnia.
Godz. 17,30: Związek Oficerów w st. sp. R .

P., koło Bydgoszcz, Zebranie w sali
Polsk. Zw. Legion., ul. Słowackiego 3.
Ze względu na bardzo ważne i aktualne
sprawy, obecność wszystkich członków
koła konieczna.

BYDfOIKA GIEIDA

ZBOŻOWO-TOWAROWA z dnia 12. X II . 36 *.

Żyto nowe 19.80: 19,75; 20.00 pezen. ełandart. 25.00 -25.25; jęcz*
browarowy 24.00 -25,00: lecz. 661-867 g/T 21.25-21 75
jęcz 643-640 g/l 21.00 - 21 25; jęcz. 620,5-626,1 g/l 20,00 -

20,25; owies 1650-16.75; mąka żytnia wyciągowa
00-30o/* w? w 00CO-'O00 unt I 0-B0";o wl. w. 30.75-31 23
gat, 10-6oftz0 wł. w. 59,26-29.75cat. IT 50- 65*/. wl w. 24 .25-
25,00; mąka Żytn'a razowa O—95*/, wł. w . 2100- 24,75;mąk*
poś'ednia ponad 657000.00 -00,00; mąka pszenna gat, 1.

wyciągową O-20”/. wł. w. 41.25-42,75; eat IA 0-45”;. wł.
w. 40.25-4075; gat IB 0-55 ”;, wł. w 3950-40,00; gat. I C
32-60”/, wł. w . 83,75-39.25; gai. ID 0-65”;, wł. w. 33 .00 -

33,50; . (IA 50-55% wl. w . 34,25-35.25; gat. IIB 20-65*5,
gat. - 3373- 34,75; gat IIC 45-55”;, wł. w 32.76-33 .75
SŁ1 nn 45- 66”/. wł. w . 32,00 33.00; gat. HE 55-60";, wł.

5?;” !'075-31.75;gat. TTF5 -650;. wl. w. 27,75-2825gat.I! G
3^65 ”) wł. w 26,75-27,25; mąka rszenna razowa

?Jc8”/ Wł. w. 29 ,75 - 3025; Otręby żytnie wymiął stand.
J *V -*1 3 75. otręby pszenne miałkie 13.00-1350; Otrę-

Acrenne' ttrednie 12 75-13 25; Otręby pszenne grił-
1375-14 .00' Otręby ięczmienne 1475-15.2a; rzepak

Bowy bez worka 44,50-45,50; rzepik zimowy bez wor-

41 50-43 50: mak niebieski 60.00 -63 .00; gorczyca
fon(), siemię 'niane 40,00-48,00; peiuszka 19.50 -

ćnÓO- wyka 1800-1903; seradea 16,00 -18(0; groch
Mnużb('O -2100: groch Wiklor(a 2t00-26,00; groch Fol-

S2ia 2100-24 00: łnbin niebieski 10,00 - 11,00; łubin żółty
Kult 3 50 konicryna biała 100-135; koniczyna czerw, surowa

. t *ifcl0-ko n te m
*

czyszczona 97”/ . 120,00-135.1,0; ztęmnla-
nomorskie 3,50 -4,00 ziemniaki nadnoteckie 3.00 -

3 50- Hemniakl fabryczne za kg. X 18. zięmn s*.
a ńtsfct 0 0 0 -0 00 1'ia'ki ziemniaczane 16,00-18,50 mą*

2100-21 .60; makuch rzepakowy 17,0J -17,50
słonecznikowy 40;42% 21,50-22,50 makuch koko-

'

wytłoki suszone 0,00 000;stoma żytnia
or^owana 275-3 .00; siano naunoteckie iuzem 400 - 5,00
4rat soja 00,00-09,00. Ogólne usposobienie; spokojne.

Bank Polski płacił w dniu 14.12. 1936 r,

dolary arnerykańskie 5,28
dolary kanadyjskie 5,28
funty szterlingów 25,93
franki szwajcarskie 121,45
franki francuskie 24,98
belgi belgijskie 89,40
liry włoskie 24,70
floreny holenderskie 287,90
korony czeskie 17,40
szylingi austriackie 93,-
marki niemieckie 125,-
guldeny gdańskie 99.80

PROGRAMY RADIOWE

Krowffltiirradiowa.

Ważniejsze audycje Rozgłośni Pomorskiej.
We wtorek o godzinie 16-ej nadany zo

stanie felieton M ariana Magdańskiego na

temat najstarszego Dworu Artusa w Toru
niu. Pogadanka ta zainteresuje wszystkich
miłośników architektury i dziejów miasta
Torunia.

W środę o godzinie 16-ej nada Toruń
pogadankę Emilii Sukiertowej-Biedrawiny
o ,,kaflach mazurskich". Kolorowe kafle

glazurowane i. pokryte barwnymi malowi
dłami, noszącymi napisy polskie — to wy
twór ludu mazurskiego, stanowiący dziś o-

sóbliwość muzeum mazurskiego w Działdo
wie. Dowiemy się z pogadanki ciekawych
szczegółów, dotyczących domowej wytwór
czości słynnych k afli na Mazurach. Poga
danka rzuci ciekawe światło na upodoba
nia, zwyczaje i ducha czasu, w jakim po
wstały, jako wytwór regionalnej sztuki,
rier" dziwactwa i osobliwości talm udu, b i-i

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI.
8,30 : Pieśń ,,Kiedy ranne wstają zorze

6,33 : Gimnastyka. 8 ,50: Muzyką (płyty).
7,15: Dziennik poranny. 7,25: Programy lo
kalne. 8,00: Audycja dla szkół. 8,10—11 ,30;
Przerwa. 11 ,30: Audycja dla szkół (dla dzie
ci młodszych): obrazek p. t . ,,Kożuszek św.
Mikołaja" - K. Konarskiego. 11 ,57: Sygnał
czasu i hejnał z Krakowa. 12,03; Programy
lokalne. 12,40: Dziennik południowy. 12,50;
Programy lokalne. 13,00 : Programy lokalne.
15,00: Wiadomości gospodarcze. 15,15; Pro
gramy lokalne. 16,15: Skrzynka P. K. O.
18,30: Pół godziny pogodnej muzyki w wyk.
orkiestry T. Seredyńskiego (ze Lwowa).
17,00: ,,Dni powszednie państwa Kowal
skich" - powieść mówiona w oprać. M arii
Kuncewiczowej 17 ,1 5 : Recital śpiewaczy
Vaiborgi Landborg. Przy fortep. prof. L.
Urstein. 17 ,50: ,,W wypożyczalni książek",
monolog T. Bujnickiego (z Wilna). 18,00:
Pogadanka aktualna. 18,10: ,,Sport w Cho
rzowie" — pogadanka wygł. Edvy. Ludwi-
czak (z Katowic). 18,20: Programy lokalne.
18,50: Pogadanka aktualna. 10,00 : Dyskutu
jemy: ,,Czy roboty publiczne opłacają, się
gospodarczo i społecznie?" - dialog prze
prowadzą Władysław Bagiński i Jerzy M i
chałowski 19,20: Koncert malej orkiestry
P. R. pod dyr. Z . Górzyńskiego z udziałem
czwórki radiowej. 20,00 : Rozmowa muzyka
ze słuchaczem r ad ia — audycję poprowadzi
prof. Br. Rutkowski. 20,15: Koncert symf.

Wtforeft,IS ęwidiiie.
(z Poznania 1 Lwowa). Wyk.: lwowska erk.
symf. pod dyr. H e nr i Pensis'a oraz poznań
ska ork. symf. po'd dyr."'dr. Zygm. Lato-
szewskiego i Zygmunt Lisicki — fortepian,
W przerwie ok. godz. 21 dziennik wiećzorf
ny i pogadanka aktualna. 22 ,30 : Pisarze
zapomniani" — szkic literacki St. Kaliszew
skiego. 22 ,45: Muzyka z ,,Cafe-Ciub" w

Warszawie.
PROGRAM LOKALNY.

TORUŃ. 7,25: Parę informacyj 7,30: Mu
zyka (płyty). 12,03: Lekka muzyką fortep.
i chóry rewellersów (płyty). 12,50: Pomor
ską gazetką rolnicza. 13,00 : Wszystkiego po
trochu (płyty). 15,15: Koncert reklamowy.
15,35: Życie kulturalne Pomorza. 15,40: U-
twory wiolonczelowe w wyk. Pablo Cąsal-
sa (płyty). 16,00; Najstarszy Dwpr Artusa
w Toruniu - felieton wygł. Marian Magdań-
ski. 18,20: Toti dal Monte i Amelita Gallu
Curci (płyty). 18,45: Program na jutro.

ZAGRANICA.

19,00: Anglia (Reg. FrogrJ. Koncert ork.
dętej. 20,10: K o lo n ia . Koncert rozrywkowy.
20,15: B ukareszt. Koncert z Ateneum. 20,40:
Rzym. Koncertsymf. 21,00: Stockhohn. Kon
cert orkiestrowy. 21,30: P a ris P TT . Koncert
symf. 22,15; Budapeszt Muzyka cygańska.
22,30: Muzyka lekka i ludowa. 23,10: B u d a
peszt. Muzyka salonowa. 23,15: A nglia (Nat.
Progr,). Koncert ork. 24,00: Radio Paris.

Koncert nocny.

Odpowiedzi redakcjiBI

Roman S. Lniano. Czasokres dla rolni
ków na oddłużenie nie został przedłużony
i istnieje mało widoków na prz e dłużeni ę-

ZanieFokojunemu. Cofnięcie ulg podat
kowych dła budujących nowe domy miesz
kalne nie jest przewidziane w żadnym z

przedłożonych sejmowi projektów ustaw.
3. M . Obywatelom polskim nie wolno

wstępować w szeregi obcych a rm ii. — Adres
ambasady francuskiej w Warszawie: Aleja
Róż 2.

Obwieszczenie o licytacji ruchomość?. Komor
nik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy, 111. rewiru Stefan
Czarnecki mający kancelarię w Bydgoszczy, ul. Matejki
nr. 8, na podstawie arb 602 k. p. c. podaje do publi
cznej wiadomości, że dnia 17 grudnia 1936 r. o godz. 10,30
w Bydgoszczy, ul. Poznańska nr. 6 odbędzie się 1-sza
licytacja ruchomości, należących do Brunona Sperko-
wskiego, składających się z maszyny do pisania, 2 pla
nów nieprzemakalnych, 100 kg liii konopnych, 200 szt
kił bambusowych i 10 żaków, oszacowanych na łączną
sumę zł 16u0. Ruchomości można oglądać w dniu li
cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 26 listopada 1936 r.

23759) Komornik StefanCzarnecki.

REPREZENTACJE
z składnicą w większym powiatowym mieście z stałą
klientelą dzielnemu sprzedawcy z gwarancją odda

AntoniSPitiński
Fabryka Octu, Musztardy i Konserw, (23762

Radło 123726
3 łampkowe, bateryjne,
Philipsa sprzedam. Ło
kietka 37, kolonialka.

Gospodarstwo
187 mórg pszennej, bura-
czanoj, masywne budyn
ki, 65 tys. 125 mórg, zie
mia dobra, 24 tys. powiat
Mogilno, sprzedam- , By
stra* Bydgoszcz, Kujaw'
ska 28-5 . (13316

Na sprzedaż
od 1. 1 . 1937, zaprowadzo
ny skład kawy, czekola
dy, cukierków. Potrzebna
gotówka ca 1000. Do skła
du mieszkanie 3 pokojo
we z kuchnią, komorne
65 zł miesięcznie. , Skład
kawy” Dziennik. (23749

Trio
koncert — dane. potrzeb
ne zaraz. .,Cristał" Brod
nica. (23623

Fryzjerka
na stałe i pomocnik fry
zjerski na wypomóżkę po
trzebni. Dolski, Gdańska
nr. 132. (13309

Buchaltarka
od zaraz. Zduny 1/5. (13284

Maszyna
Singera 45, patefon waliz
kowy 40, palto 18. Pomor
ska 21-13 podw. (23748

Rządca 423751

dzielny góspod i organi
zator, energiczny i obo
wiązkowy, na 800 mórg
na Pomorzu, od 1. 4. 87.
wzgl. wcześniej potrzebny.
Zgłosz. wraz z odpisami
świadectw i podaniem wa
runków skierować należy
do adm. Dziennika Byd
goskiego pod nr. .2760*.

M l poszukują

100 Złotych
dam za wskazanie mi po
sady portiera, administra
tora domu, woźnego, m a
gazyniera, stróża. Zgło
szenia Gdynia, Morska
158B, m. 5. (23737

Restauracją
urządzeniem, zajazdem,
pełnym biegu okazyjnie
od zaraz sprzedam. Czar
nowska, Czersk (Pomorze)
Starogardzka 15. (23752

Trio
mieszane pierwszorzędne,
akordion, śpiew, wolne.

,Espłanada” Nakło n/N

Kapelmistrz. (23754

Czeladnik
krawiecki potrzebny za
raz. Adres wskaże Dzien
nik. 123761Aparat

do trwalej, parowej ondu
lacji sprzedam. Pomocnik
fryzjerski potrzebny.
Klinger, Sępólno. (23756

Monter
radiowy zaraz potrzebny.
Radiolavox, ul. Dworco
wa 64, (23753

Pani
z towarzystwa, język nie
miecki, rosyjski przyjmie
posadę w charakterze to

warzyszki, lub zastępczy
ni pani domu Oferty filia
Dziennika ,B . S.* (13318

Kupią

młócarnię używaną, 60

calową bez iokoinobili.
Grochowski, Bydgoszcz.
Najdelska 6—4 (13279

Uczennica
potrzebna zaraz. Księgar
nia. St. Jankow'ski, w e ł
niany Rynek 6, (23700

deria w taj rubryce 1 wiersz 50 gr

3 pokojowe;
piętro. Jagiellońska 7.

5 pokojowe;
odremontow. Gdańska 86.

6i4
pokojowe wolne. Ciesz
kowskiego U, m. 3. (133!i

Rseżntctwo G330Ć
z urządzeniem do wydzier
żawienia. Oferty filia
Dziennika ,Rzeźnietwo\

Skład
rzeźnicki z warsztatem, 2

ookojami i kuchnią do
wydzierżawienia. Jasna 16,
m. 4, gospodarz. (23732

Oberża
bezkonkurencyjna, duża
wieś kościelna do wy
dzierżawienia. Zgł. K ie li
szek, Bydgoszcz, F I , Pia
stowski 15, znaczek od-
uowiedż. (t3300

Poszukuje
się piekarni w Poznań
skim lub Pomorzu, wprost
oci właściciela. Oferty JL.
O.” 123742

POKOJE
WOk-NE

Pokój
ładny, ciepły. Podolska I,
m. 6. (23757

ZCEED1
Szpic

biały przybłąkał, odebrać

Jackowskiego 12-1,(23755
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zdziałają dla piękna cery, zawierające RAD i TOR
ożywcze dła tkanek skóry i upiększające
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w/g przepisów D-ra Alfreda CURIE

SOCIETE SECOR. PARiS

iii mm
Obwieszczenie o licytacji ruchomości. Komornik
Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy re wiru IV. Anton
Bączyński mający kancelarię w Bydgoszczy ul. Pomor
ska nr. 11, Da podstawie art. 602 k. p. c. podaje do
publicznej wiadomości, że dnia 16 grudnia 1936 r.

o godz. ll -tej w Bydgoszczy, ul. Pomorska 43,
odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do
Anny Józefo wieżowej, składających się z szafy biblio
tecznej, kanapy krytej gobeliną, fotelu, lustra, stołu
okrągłego, kanapy z obud. i lustrem, bufetu, kredensu,
zegara stojącego i dywanu rozm. 472X3 m., oszacowa
nych na łączną sutnę zł 1240,-, Ruchomości można
oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej
oznaczonym. Bydgoszcz, dnia 23 listopada 1936 r.

23746) Komornik (A. Bączyński).

w ilości ca 4000 sztuk
sprzeda (23736

Zarzqd Miejski
w Chełmnie.

f( iimnuuit.jl

Panowie 23594
pragnący nawiązać zna
jomość z paniami zamo
żnymi, którym solidnie i

dyskretnie ułatwia Biuro
. Partia", Gdynia, Zyg
munta Augusta 6, m. 66 .

Tlteclrtcięruofui urjakości

mwraMi

J)obrol|h
23738

Akwizytorów ogłoszeniowych
dobrze zaprowadzonych w firmach przemysf. -handl. do przyjmowania
ogłoszeń do wydawnictw oficjalnych Mięlzynarodowych Targów
Poznańskich, za dobrym wynagrodzeniem poszukują slQ w eafiej
Polsce. Oferty: Poznań, skrzynka poczt. 107. (23465

Hf damskie - m ęskie laskowe i laski

Cstatnia norrośt:

składany parasol damski

99 SE% W 66 (237^
jedyny fabrykant w Polsce
wyżej wymienionego parasola

Specjalna oferta: pewna ilość

Parasoli damskich jedwabnych
z małymi skazami w solidnych
gatunkach i ładnych deseniach jjsgj
poceniezł7,50,8 ,50,9 ,50 itp. lig
BYDGOSKA FABRYKA PARASOLI g | |

i RudolfWEISSIG i
PU ul. Gduńsica 13. Ul

MMMMMBMNMmnM

Napisowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde dalsze
słowo 15 groszy, 5 cyfr jedno słowo
i,w,z,a każde stanowi jedno słowo.

Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.
Drobne ogłoszenia

Większe ogłoszenia wśród drobnych 50 % drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeń.

DI. pottikiltifik oo.ady Wl, sn11ki.

Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 9.
O m y łk i, które zasadniczo nie zmieniają treioi ogłoszenia
n ie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia

ogłoszenia, ani do zwrotu pieniędzy.

Dykty
sucho i mokro klejone
poleca Suligowski, Gdań
ska 128. (21592

Trwała-Ondulacja
Fęglerski, Sobieskiego.

(22838)

Likwidując
skład sprzedaję obuwie
niżej cen kosztu Magdziń-
skiego 10. (23236

Leżanki
tapczany, bogaty wybór,
pierwszorzędne wykona
nie tylko Janowicza. Weł
niany Rynek 10. (22606

Pocztówki
świąteczne 5 gr sztuka.
Nowy Konsum Szkolny,
Długa 72. (23346

Zabawki
likwidując, wysprzedaję
najniższej cenie. Nowy
Konsum Szkolny, Długa
nr. 72. (23347

Szkło taflowe
butelki zielone i białe,
balony, zamknięcia do bu
telek poleca Wielkopolska
Huta Szkła Tel. 1325.(23335

Precz z drożyzną!
Specjalista szlifowania
brzytew, maszyn do wło
sów, nożyc, instrumenty
lekarskie, fryzjerskie, łyż
wy z rowkiem tanio pod
gwarancją. G rodzka 5,
wejście z Mostowej, Szli-
fiernia Zajsta. (2U66

Przenośny piec
garnitur koszykowy
inne rzeczy korzystnie
na sprzedaż. Śniadec
kich 4, m. 5.

Fortepian
tanio sprzedam Łokietka
4,m.4.9-11,4-6 .(13294

36 mórg
prywatne przy Bydgo
szczy, cena 5.500, wpłata
3.000 Zgłoszenia O rla 36,
Zielińska. (23708

Dom

narożnikowy, w dobrym
położeniu Grudziądza, -

dobre oprocentowanie,
dochód 6.600 zł sprze
dam okazyjnie. Zgłosze
nia do Dz. Bydg. oddz.
w Toruniu, ul. Mostowa
pod ,,66 ". (l3282

Rolwóz
na sprzedaż. Hetmańska
nr. 25. (l 3312

Maszyną
do pisania .Adler", dy
wan, tapczan, leżankę, bia
łą sypialkę, dębo'wą ja-
dalkę i różne inne meble
ze spadku tanio poleca
,Sala Licytacyjna", Gdań
ska 42. (23747

Maszyna
do szycia tanio. Długa 68

4a, podwórze. (13307

Pianino
Pfitzenreuter. Pomorska
nr. 27. (13310

R ' SPBZEPftŹlTj l f

Toruń.
Skład radio i elektrotech
niczny, dobrze zaprowa
dzony z urządzeniem i to
warem z powodu wyjazdu
okazyjnie sprzedam. Wia
domość w Dzień. (23502

Repertuar kinMosin
KRISTAL: ^Generał Sut-

ter" i nadprogram. Po
raz ostatni.

ADRIA: ,Barbara Radzi
wiłłówna" z Jadwigą
Smosarską i nadprogr.

APOLLO --Dziś w ; - j
premiera .Pan Twar
dowski** film polski i

nadprogram.
REWIA: ,Bunt zwierząt"

poraź ostatni. Na
scenie nowy program.

BAŁfYK: ^Niewidzialny
promień" i . Przygody
podróżników* .

Sypialnią
sprzedam tanio. Pomorska
36, stolarnia. (23739

Sprzedam
męskie futro tanio. Nie
golewskiego 8, m. 4. (23725

ECHD1
Fryzjerską

toaletę dębową sprzeda
Stolarnia, Jezuicka 4.

23724

Fryzjer
damski lub fryzjerka po
trzebni zaraz lub później.
Kuntz, Tuchola. (23735

Potrzebny (23729
portier domowy, samotny
z kaucją 100 zł. Hotel
. Polonia", Warszawska 17,
Zgłoszenia restauracja.

Fryzjerka
dobra sila od zaraz lub
później potrzebna na stałe.
Henryka Dietza 4. (2374l

Dziewczyna
przychodnia potrzebna.
Jagiellońska 45. (23717

Potrzebny
czeladnik rzeźnicki, polier
od zaraz. K Różkowski,
Toruń, Szeroka 19. (23591

Retuszer(ka)
potrzebny (na). Foto Śli
wiński, Wąbrzeźno. 123677

do warzywa i korzeni

^FS(reski
Gdańska 9

Piekarz
cukiernik potrzebny. Ja
giellońska 45. (23716

Kucharka
potrzebna. Długa 52. 23729

Pielęgniarka
wykwalifikowana do nie
mowlęcia poszukiwana za
raz. Zgłoszenia pod ,,Pie
lęgniarka'* do filii Dziennika
ul. Dworcowa. (23663

Akwizytorzy
energiczni do sprzedaży
maszyn do szycia, radio
aparatów i rowerów za

Pożyczki Państwowe, po
szukiwani na całą Polskę.
Wysoka prowizja. Olbrzy
mie możliwości. Zjedno
czone Składy Techniczne,
Warszawa, Waliców 6.

23694

Dziewczyna
gotowaniem, własną po
ścielą zaraz potrzebna. Re
stauracja Patzera. (23721

Ekspedientka
potrzebna. Dworcowa 39,
Kolonialka. (13304

Służącą
z gotowaniem od zaraz.

Gdańska 146. (13302

Dziewczyna
z dobrymi świadectwami
może się zgłosić. Adres
Dziennik Bydgoski. (23715

Poszukiwany
agent, z dolny sprzedawca
na obwód Bydgoszcz,
Toruń i Grudziądz. Kaucja
gotówkowa na przejęcie
składu podręcznego
wymagana. Oferty ^Arty-
kuł spożywczy", Dziennik
Bydgoski. (23750

IŁO f^ NIEDZIELA
PEIZIO DRZWIAMI!

Panów Kupców, którzy pragną, aby niedziela
ta stała sią dla nich

PRAWDZIWĄ KOPALNIĄ ZŁOTA

przypominamy zamieszczenie jeszcze w tym
tygodniu ogłoszeń w ,,Dzlenniku Bydgoskim".

Wysoki nakład i poczytność naszego pisma
gwarantują bezwzględną skuteczność ogłoszeń!

Pomocnik
do mego składu kolonial
nego — sprzętów kuchen
nych i porcelany potrze
bnyoddnia1.I.37.Zgł.
z odpisami świadectw z

podaniem pensji przy wol
nym utrzymaniu kierować
należy do administracji
pod ,,Pomocnik” . (23469

Duet
lub trio potrzebne zaraz.

Kawiarnia, Bloch, Luba
wa. (23468

Fryzjerka
potrzebna od zaraz. Gdań
s ka 144. (2373l

Pan enka 123722
fachu restauracyjnego po
trzebna. Grunwaldzka 73.

Fryzjer (23745
i fryzjerka potrzebni za
raz. Grunwaldzka 81.

Służąca
potrzebna do wszelkich
prac domowych, od 15 XII.

Wojtynowska, Śniadec
kich 51. (237l)9

Posługaczka(13237
młodsza Sw. Jańska 3 - 14

Ksgsra
Ekspedientka

branży kolonialnej poszu
kuje posady od zaraz. W y
uczona również w rzeź-
nictwie, świadectwa do
dyspozycji. Oferty proszę
pod .Ekspedientka” dó
Dziennika Bydg. (23402

KEEEE)1
Do wydzierżawienia

skład drogeryjny z mie
szkaniem, w dużej wsi
kościelnej, dobrze prospe
rujący jedyny w miejscu
istniejący od 10-ciu lat,
oddnia1.I.1637r. Zgł.
do właściciela Fr. Kro
mer, Sierakowice, pow.
Kartuzy. (23680

K
P O K o7s~ljjSS

wSlhs m

Pokój (23448
komfortowy do wynaję
cia. Marszałka Focha 2/4.

Pokój
Podwale 9. (23723

Umeblowany
pokój dla pana. Cieszkow
skiego 1, ni. 7. (23718

1 stycznia (23719
pokój. Kordeckiego 12/7.

Pokój
umeblowany. Toruńska 1,
m. 5. (23714

Niekrąpujący
Cieszkowskiego 4-7.(13317

Pokoje
ładne, osobne, utrzyma
niem - bez. także przy
jezdnym. Cieszkowskiego
4-3 . ( 13301

Pokój
Podwale 9. (23720

Umeblowany
dwie osoby. Mostowa 3 -5

23743

Pokój
komfortowy utrzymaniem
Gdańska 55-4 . (J 3305

Duży
ładnie umeblowany po
kój do wynajęcia. W ar
szawska 11, m . 6 . (23740

Umeblowany
centralne ogrzewanie. 20

Stycznia 22-7 . (13308

Umeblowany
osobnym wejściem, dla
lepszego pana. Gdańska
129-6 . (13313

CE3EDI
Zaręczyny (13306

z p. Stefanem Dunajskim
zrywam. Irena Siernicka.

Kto (23503
dopomoże m i do ukończe
nia studiów wyższych
(półtora roku) Zgłoszenia
do Dziennika Bydgoskie
go pod ^Pomoc na studia".

Za długi (23730
żony, Praksedy Dobrzyń
skiej z domu Bąk nie od
powiadam. Stefan Do
brzyński, Promenada 33.

Przybłąkał
się pies, duży, czarno-bia
ły. można odebrać. L u
belska 17-11 . (23727

Zgubiono (133U
w piątek kołnierz foko
wy w kinie Adria lub
między kinem a ul. Gdań
ską 10. Uczciwego zna
lazcę upraszam o zwrot
za wynagrodzeniem w fir
mie Ujma, Gdańska 5.

MŁODY ADWOKAT!

— Świetnie! Świetnie! Nareszcie mam

Pierwszy proces. Mój krawiec mnie zaskar
żył...

Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz m ilimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 120 zł.
na dalszych stronach 1.00 zł. za m ilim . 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 200/, zniżki.

Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych, 50 % drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym. Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rabatu.
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają. - Ogłoszenia zagraniczne 25% dopłaty. - Ogłoszenia skom plikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 2 0 0łn drożej.
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada. - Miejsce płatności: Bydgoszcz. - Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Ludowy.

Konto czekowe: P. K . O. 203713 Poznań.

Wydawca, nakładem i czcionkami: Drukarnia Bydgoska Sp. Akc. w Bydgoszczy. - Za redakcję odpowiedzialny: Stanisław Nowakowski w Bydgoszczy.


