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ABONAMENT
miesięczny wynosi w ekspedycji 2,50 zl — W agencjach miejsco
wych 2,60 zł — z odnoszeniem 2,65 zł - na pocztach już z odnoszeniem 
kwartalnie 8,58 zł, miesięcznie 2,86 zł, w agencjach zumicjscowych 2,80 zł, 
pod opaską w Polsce 4,70 zł. W razie wypadków, spowodowanych silą 
wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków I t. p., wydawnictwo nie odpo
wiada za dostarczanie pisma, abonenci nie mają prawa do odszkodowań. 
Drukiem I uakładcm Krukami Kujawskiej Tow Akcyjne w Inowrocławiu 
----------------------------- -------------------------—____________ _______________________ G

DyreKtor wydawnictwa: Kazimierz ZiętowsKL

CENA OGŁOSZEŃ
Miejsce milimetrowe jednolain. 15 groszy, w dziale reklam. — za tekstem 
redakcyjnym — milimetr 40 groszy, w tekście 50 groszy, za ogłoszenia 
nu pierwszej stronie mm. 75 gr. - Konto czek. P.K.O. Poznań nr 204 847 
Konta bankowe: Powiat. Kasa Oszczędności I Bank Ludowy • Inowrocław. 
Telefon administracji nr 124. Telefon redakcji nr. 291. 
Za ogłoszenia podane telefonem nie blerze się odpowiedzialności 
Za Red. odpow. Cz Buksakowskl, Inowrocław, za ogłoszenia adminlsf

RcdaKtor: Stanisław CieilaK.

W środę, dnia 23-go listopada o go 
Wziiip 11,30 przed południem zinarl w Ja
jo,dach STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI.

Śmierć nastąpiła nagle przez udar serca. 
Wielki Zmarły oddawna cierpiał na <-horobę 
se.ca. śp. Przybyszewski na kilka chw l przed 
agonem rozmawiał telefonicznie z Pozna- 
pitni, omawiając termin oraz temat odczytu, 
który zamierzał wygłosić w sobotę 26 bm. 
W Poznaniu utworzył się był specjalny ko
mitet obywatelski dla uczczenia zasług Wiel

Stanisław Przybyszewski urodził się 6 ni.ija 
1868 oku w Łojewie na Kujawach jako syn 
nauczyciela. Smętny krajobraz kujawski głęboko 
napad! w dusze dziecka.

Gcpło w ciągu ubiegłego wieku — czytamy 
w „Moich współczesnych0 — znacznie opadło 
Wskutek pogłębienia Noteci, osuszenia moczarów 
I wycięcia lasów. Miejsce skąd się cofnęło, zna
czyły wysokie parowy, gdzie posadzono srebrne 
topole, które po upływie kilkudziesięciu lat roz
rosły się w królewskie drzewa.

Smętny krajobraz kujawski zrodził u młode
go Przybyszewskiego stale trawiącą go tęsknotę, 
z której powstał jego fatalizm życiowy; taki był 
wpływ krajobrazu na duszę Przybyszewskiego. 
Poza tem działały na niego jeszcze Inne wpływy 
O przedewszystkiern głęboki religijny nastrpj lu
du kujawskiego oraz przedwczesny udział w o- 
brzędach kościelnych. Obok tego wielki wpływ 
wywarła na życie I twórczość Przybyszewskiego 
Jego milka, która sam określa jako osobę drob
na I wątłą, często grająca na klawikordzic I 
Śj-Jcwającą.

Cale otoczenie Przybyszewskiego w dziecię
cych Jego latach w Łojewie przejęły duszę Jego 
na całe życie uczuciami bólu, żalu, smutku I tę
sknoty.

Przybyszewski urodził się poeta. Poezja była 
Jego przeznaczeniem I chociaż wszystko czynił 
abv zostać budowniczym, lekarzem czy też bio
logiem. przeznaczenie spełniło się.

W dwunastym roku życia miody Stanisław 
oddanv został do gimnazjum w Toruniu, gdzie 
przebył ciężka szkolę. W klasie, liczącej 60 ucz
niów, było prócz niego trzech tylko Polaków 
Przybyszewski słabo mówił językiem niemieckim, 
to *eż stale bvl narażany na pośmiewisko I zło 
śliwę kpiny swvcli kolegów niemieckich | nauczy
cieli. Dlatego Przybyszewski stroni! od wspól- 
ticzniów, szukał odosobnienia I samotności.

Wskutek pogorszenia się warunków tnatci- 
jrdnych w domu rodzicielskim przeniesiono chłop
ca do gimnazjum we Wągrowcu, gdzie mieszkał 
przyrodni brat ojca. W Wągrowcu atmosfera 
szkolna bj la pogodniejsza i rówieśnikiem Przyby
szewskiego bvl zmarły niedawno śp. senator Win 
dysław Rabski

Przybyszewski, jak wszyscy urodzeni huma
niści. najmniejsze zdolności wykazywał w mato 

maiyce, co mu znacznie utrudniało zdobyci 
matury. Po maturze wyjechał na studja do Ber
lina I zapisał się na pollt, w Charlottenburg i 
na wydział architektury. Chciał zostać architek 
tem. Idąc za głosem wewnętrznym I ubóstwiali 
gotyk. 7'oczatkl studjów były wspaniałe, jedn tk ■ 
źi kiedy przyszło odrabiać prace techniczne — ma 
tematyczne — poeta Już jej nic podołał Przeniósł 
się przeto na medycynę., pociągnięty urokiem hii 
fogjl.

Nie dużo brakowało do ukończenia studjów 
gdy nagle Przybyszewski mti’hl opuścić unlwcr 
a.ytet, a stało się to w okoliczn!,ch nasię""- 
cych. Przebywali wówczas w Ber! nh- 
lliycy I posłowie Stanisław Grabski 1 Igiii y hu 
Bzyńskl; obaj redagowali socjalistyczna „Gazetę 
Robotnicza'*. W tyni właśnie czasie zostali obal 
'wydaleni z granic Rzeszy. Pewnego dnia Stani

i kiego Pisarza. W dniu 29 bm. Przybyszcw- 
;k. miał zamiar być z odczytem w Krakowie. 

Nagły zgon przekreślił zamiary Pisarza. 
O szczegółach zgonu donoszą nam: Zmarły 
po ukończeniu rozmowy telefonicznej z Poz 
naniem miał wyjechać z gospodarzem domu 
p. Józefem Znanieckim do Inowrocławia. 
Czekaj c na zajechanie powózki, usiadł był 
w fotelu, gdzie zastała go nieubłagana 
śmierć. Przywołany ks. radca Kubski udzielił 
Zmarłemu Olej i świętych. Przy zgonie obec

sław Grabski, mimo surowego zakazu, przyj;, 
clial do Berlina, aby wziąć udzi.ił w kampanii 
wyborczej na Śląsku. Przyb\ - /ewski wynajął 
mu pokryjomu mieszkanie, za co go mi drugi dzi.ń 
już zaaresztowano i osadzono w wię/ienlu moacic 
kłem. Po wypuszczeniu z więzienia Przybyszew
ski otrzymał od rektora uniwersytetu consiljum 
abeundi i musial uniwersytet opuścić.

To właśnie popchnęło Prz.vbyszcw<k ego na 
drogę pracy literackiej: początkowo tylko dla chle 
ba aby z czegoś żyć. Pierwsza rozpr I... I" 
ka Przybyszewskiego była napisana w języku nie 
n lackim prica pt. ..Chopin uiid Nietz-.h Po
wodzenie tej rozprawki było bardzo duże, szczi 
gólnle w kole młodych literatów berlińskich.

Przybyszewski w początkach swej ktrjery ’.l- 
terackiei cierpiał wielką biedę, z nędzą często
kroć graniczącą. W Berlinie obracał się w gronie 
takich pisarzy jak: Piotr llille, Rwani i> lun • 
Arno llolz a tiadewszyslko — skandyiiawczyk.i 
Ola Hanssona.

W przededniu wyjizdu do Norwegii Przyby
szewski otrzymał od Mujama (Zemwa fnv.‘ 
kiego) obszerny list z Krakowa, w którym donou 
mu, że w Polsce istnieje luż przeświidczenle .ja
koby on (Przybyszewski) do krain bal się pr<v 
lecliać. ponieważ wz.systkie swoje dzieła napisał 
w języku niemieckim0

Wiadomość taka Przybyszewskiemu zrołfh 
wielką krzywię, bo - jak pisze w „Moich 
współczesnych", — ,,n'e było wówczas poKk. na
kładcy. któryby się mógł odważyć wv<l:ić jał ie 
kolwlek jego dzieło w polskim lezykn". Kratko po 
tem Przybyszewski wyjechał do Norwegii I ram 
się ożenił Pierwszy list Mirjarna zrobił na n’m 
bardzo wielkie wrażenie; odtąd pisywali do s’eblc 
bardzo serdeczne listy Pobyt Przybyszewskiego 
v' Norwec'11 był bardzo krótki. Dzięki okoliczno 
setom wskutek stosunków rodzinnych nlcrw./el 
lego żony norweski — zmuszony on bvł przez 
nięć >at zamieszkiwać w Skandynawjl. W tym 
właśnie czasie w Polsce na Przybyszewskiego 
rozpoczęto brudne ataki, fatalnie niski ówczesny 
nozioni krytyki literackiej w Polsce zezwalał na 
najdziksze absurda.

Rozeszła się nawet wieść, że Przybyszewski 
z Skandynawjl zrobił sobie „drugą Ojczyznę" I 
•>c wogóle nie ma zamiaru przyjeżdżać do Pnlsk* 
Takie pogłoski, o których donosił mu Mirtom 
sprawiały Jemu straszny ból, bo iak sam powiada 
- nigdzie tak nic tęsknił za Polską, jak właśnie 

w Skandynawii. W Norwegii Przybyszewski odda 
ląc się literaturze, poznał cały szereg wybitnych 
literatów i myślicieli ówczesnych Największe wra 
żcnle zrobił na nim bardzo słynny wówczas I 
-lęboki powlcściopisarz Knut Hamsun; dłujl czas 
nrzybyszcwskl zajmował się specjalnie dziełami 
fbsena.

Ciężką 1 coraz więcej bolesną tęsknotę za 
Ojczyzna starał się neutralizować usilną pracą. W 
lągu lednego roku powstały trzy części powieści 

ot. „Homo sapiens": Na rozdrożu, Po drodze i 
Malstroem.

Wkrótce Przybyszewski przeniósł się 1 zam.i 
'kał na pewien czas w małej mieścinie (Kongs- 

rlnger) graniczącej między Szwecją a Norwegją. 
W tym czasie mocno go zainteresowała tzw. .Ta

ną była żona Jadwiga. Przybyszewscy p’ze 
bywali u p. Znanieckich kilka tygodni w go
ścinie.

Pogrzeb Wielkiego Pisarza, odbędzie się 
w poniedziałek, dnia 28 bm. o godz. 10-tej; 
7włoki Przybyszewskiego spoczną na ernenta 
rzu w Górze. Zmarły podczas ostał niego 
swego pobytu na Kujawach częstokroć wy- 
i żal życzenie, być pochowanym w Górze, 
zatem życzeniu stanie się zadość.

• •

jemna wiedza" czyli okultyzm, spirytyzm, sdm- 
mimbulizui Ud. Sporo czasu przepędzi! Przyoj 
szewski nad .studiami ,,tajemniczej wiedzy". Owo- 

in lvii po "ii czas bardzo jeszcze pobieżnych 
dcmologicznych studiów, była obszerna broszu 
ra „Synagoga Szatana'*.

W tym czasie w Hiszpan]! w miejscowości 
Playa de-la Mara przebywał Wincenty Lutoslaw 
d-i, któ-dov ;.ii i o.szy się o Przybyszewskim, 
ze znajduje się w Kongsringcr, ściągną! go do sie
bie. J.i‘.’.,c do Hiszpanii, Przybyszewski zatrzymał 
się krótko w Paryżu, gdzie pierwszy raz spotkii 
się z Zenonem Przesmyckim. Pobyt Przybysze v- 
.kie to w Hiszpanii byt krótki, stamtąd przyjechał 
on bezpośi cdnio do Polski.

Po przyjaździe do Krakowa Stanisław PrzyPc
• zewski o! i ii kierownictwo czasopisma literackie 
gr „Zycie4*. Tu nadawał nowy kierunek w litera
turze naszej i stil się czołowym jej przywódci 
W pierwszych latach bieżącego stul cia udał się 
znowu do Monachium, gdzie ponownie bierze u-
• i;:? ł w życiu aria i cznem i litcracklcm tamt”j- 
zej emigracji, lulaj też zastaje Go wojna świa

towa i oswobodzenie ziem pobkicli z pod jarzm i 
wrogów. W pracy na emigracji przy tworzeniu 
całego szeregu dzieł, wybitnie pomocną Mu była 
żona Jego Jadwiga Przybyszewska.

Z chwilą powstania Polski nie może się o- 
;>rzcć znaczeniu (ci doniosłej chwili i wraca do Oj- 
czyzny, tym •azem na zawsze.

Nic maiąc żadnych specjalnych kwalifikacji 
zawodowych jak np, Kasprowicz, który był pro- 
ksorem przy Wolnej Wszechnicy Jana Kazinde 
rza we Lwowie, uzyskuje posadę urzędnika pań
stwowego w Gdańsku i tutaj rozpoczyna sw» 
d 'iahibiość społcczrm-pałrjotycz.iią, będąc duszą 
przygotowań do mającego powstać gimnazjum 
polskiego. Pozatcin bierze czynny udział w pol
skim ruchu oświatowym w Gdańsku. Krótko ')■) 
tem odbywa turnee artystyczno-literackie no więk 
szych miastach Polski, podczas którego wygias’.:i 
odczyty. Z tej okazji składano mu już hołdy, jako 
jednemu z największych pisarzy polskich.

Po wyborze StoiMawa Wojciechowskiego 
na Prezydenta Rz.pllteJ zostaje prywatnym jego 
sekretarzem i zamieszkuje w Zamku Królewskim 
w Warszawie. Tutaj oczywiście pracuje dalej nu 
polu literackicm, pisząc powieść ,.ln rccno dolo*i- 
sa*‘ (W krainie boleści) i inne. Pod koniec żvc'a 
napisał wielki I głęboki dramat pt. . Mściciel" wy
bawiony z wielkiem powodzeniem w roku 1027 
w Warszawie. Równocześnie gromadził inaterjal 
do napisania wielkiej monografjl o Janie Kaspro
wiczu. W tym też czasie nastąpił zasadniczy 
zwrot w jego poglądach religijnych, czego wyni
kiem było głębsze pok dnanie się z Kościołem Ka
tolickim 1 głębsza religijność.

W roku 1926 przybywa Przybyszewski do 
Inowrocławia, gdzie na wielkiej akademjl ku czci 
Jana Kasprowicza, wygłosił odczyt o Janie Ka
sprowiczu. Ostatnio przed samą śmiercią utworzył 
się w Poznaniu komitet, mający za cel uczczenia 
Przybyszewskiego. Z okazji tej Przybyszewski 
miał wygłosić odczyt o Janłe Kasprowiczu.

Śmierć zastała go przy pracy, dnia 23 listo
pada 1927 roku w Jarontach pod Inowrocławiem, 
gdzie przebywał w gościnie u pp. Znanieckich.

Do wspólnego frontu
Uchwały, po-wzięfe w poniedziałek przez 

Hub posłów i senatorów Stronnictwa Chrze
ścijan koNarodowego (Rolniczego), świad
czą o leni, że sanatorzv nie zdeprawowali 
jeszcze wielu stronnictw umiarkowanych i że 
Cli. N. posiada zdrowy zmysł polityczny w 
obecnych burzliwych czasach.

Stron. Chrz Nar. jest bowiem pierw
szem ugrupowaniem politycznem, które śmia
ło wysuwa hasło sformowania wielkiego 
bloku stronnictw umiarkowanych na przy
szłe wybory. Niewątpliwie hasło to znajdzie 
zwolenników we wszystkich ugrupowaniach 
umiarkowanych, a wszystkim ludziom uczci
wym spadnie ciężar obawy z serca, że polski 
obóz umiarkowany nie będzie się kłócił i nie 
będzie potęgował nienawistnych rozdziałów 
w społeczeństwie, oraz, że na prawicy po- 
wsiame potęga, która wspólnym wysiłkiem 
przeciwstawi się wywrotowej lewicy i wro
gim Polsce mniejszościom.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Stron. 
Chrz. Nar. należy do zespołu trzech partyj 
konserwatywnych i że podpisało niedawno 
wspólną deklarację programową obozu za
chowawczego, to takie właśnie śmiałe wy
stąp en ie z hasłem wielkiego frontu narodo
wego zasługuje na szczególne podkreślenie. 
Kiedy bowiem dwa inne odłamy konserwa
tywne na zebraniach i w prasie ostrą wypo
wiadają walkę partjom prawicowym a na 
wybory zamyślają utworzyć osobna listę t. 
zw. gospodarczą — Stron Chrz. Nar rze
czowo zbijając takie tendencje osłabiania 
frontu umiarkowego, stwierdza, „iż wzmo
cnienie ładu i władzy w kraju oprzeć s<ę 
może jedynie na żywiołach, które nie dąż£ 
do przewrotu społecznego** a me na współ
pracy z radykałami obozu sanacyjnego

Poseł Strcński. komentując uchwały 
Stron. Chrz Nar., omawia leż krytycznie 
ową tendencję utworzenia osobnej lisłv wy-i 
borczej konserwatystów pod hasłem skupie
nia się dokoła obecnego rządu i powiada, żfl 
jestto „pomysł niewczesny, który nie wy
trzyma w '"”:li światła dzien
nego"

,.W obccii-,ui i . < poważ;.yeti cza
rach pisze dalej p. Stroński — nie pora n . 
takie krotochwile. ", przyczem ma na mvśl 
niefortunny projekt rozbijania frontu naro 
duwego w \wborach przez tworzenie t. zw. 
I sty gospoda* czej.

Jeżeli całe umiarkowane społeczeństwo 
irewątpliwie z radością przyjęło uchwały 
klubu Chrz. Nar. w sprawie bloku wybor
czego, to jednocześnie z taka samą radości 
przeczytało punkt trzeci tych uchwal, trak
tujący o konieczności zmianv ustroju państ
wowego. Kilka zdań dalej dowiadujemy sf 
d■•kladnie, w jakim kierunku ma iść ta przy
szła zmiana ustroju naszego państwa, mia
nowicie mowa tam jest o tem. że „Polska 
winna oprzeć się na nowych podstawach 
— czyli innemi słowy: „kraiowi potrzebna 
je-.t dokładna świadomość, jaki ma być ustrój 
Polski, jakie jej życie gospodarcze, jakie prze
wodni? myśli polityczne**.

Ten właśnie punkt uchwał Stron. Qirz. 
Nar. jest naszem zdaniem stokroć ważniejszy 
niż nawet wysunięcie hasła bloku wybor
czego. Nawiązuje on bowiem do tego wi* 
docznego już objawu, że w Europie całej 
następuje przełom ustrojowy, że zatem także 
Polska nie może wisieć przy ustroju już prze
żytym a wyrosłym z haseł liberalizmu 19 
wieku.

Patrzy żalem uchwały Stron. Chrz. Nar. 
dale; niż na najbliższą walkę wyborczą i 
słusznie zapowiadają, że z wyborami nie 
kończy się bój o nowy i lepszy porządek rzei 
czy w państwie polskiem.

Na tym punkcie o potrzebie całkowitej 
przebudowy ustroju państwowego Stron 
Chrz. Nar. schodzi się nic z kimś innym jeno 
właśnie z Romanem Dmowskim i jego Obo
zem Wielkiej Polski. Może laki ten nie byś 
uznawany przez pewnych, nielicznych zresz
tą członków Ch. N-u, którzy posuwają sif 
aż do nienawiści w stosunku do OWP, nie 
stety a raczej na szczęście, lak jest a nie ina
czej. Jeżeli bowietn Ch. N. wysuwa hasto 
oparcia państwa na nowych podstawach, to 
musi jednocześnie przyznać, że jedyną orga
nizacja. która owe ..nowe podstawę" przy-

Stanisław Przybyszewski nie żyje



Igotowuje v sposób poważny jest wiośnie 
Obóz Wielkiej Polski, przyczem organizacja 
ta tę już obecnie posiada zaletę i wyższość, 
te obok mocnej i głębokiej ideologji po
szczycić się może karnym ustrojem organ,- 
tacyjnyni Nikt nie zaprzeczy, że do przebu
dowy ustroju Polski Icarna organizacja jest 
niezbędną, bo już uchwały Ch. N-u same 
mówią, że „dotychczasowa budowa stron- 
słctw, takie aa prawicy społeczeństwa, jak 
Ich hasta i działalność nie czynię zadość po- 
trzebom obecnym".

Zatem zgoda we wszystkich punktach, 
bo OWP powstał też tylko dlatego, że do
tychczasowe partje prawicowe uznał za źle 
rbiidowane i ku upadkowi się chylące. Je
dnomyślność ta winna przetrwać poprzez 
wybory, aby można istotnie osiągnąć ten 
główny cel: oparcia ustroju Pol.-ij na no 
wych podstawach.

Kasztanka padła
Warszawa 24. II. (AW) pisma 

donoszą iż stara kasztanka marsz. Pilsud- 
sk ego w d“ u wczorajszym pudla. Podaro 
wa“a ona była Pilsudsk emu przez ziern ań 
kieleckich W dniu 11 I stopada premjer w 
czas e św ęta państwowego siedząc na kasz 
tance przy jmowal dcl ladę.

POMOC WIĘŹNIOM NARODOWYM 

Lwów 
obywatelski 
wym“, który 
fesztowa»yni 
wą O. W 
<ch rodź "om 
c<clami.

•'AW) Zawiązał sę lu komitet 
„Pomocy w<ęż":om ".irod-r 
na n eść pomoc mtiler al"a a- 
ostatnio w zw ązku ze spra- 
•id. dz alaczś in praw cowmi 1 
o .ie aresztowań, byli ich żyw.

tMif/a śnieżna w Polsce
Warszawskie tramwaje stanęły, — Ruch ko 

i'ejowy utrudniony.

Warszawa, 23. II. (A.W.) Dziś od 
rana sroż.Yla się w Warszawie burza śnież
na połączona z silneni wichrem i lekk -n 
•wzrostem ‘emrcrafnrv Miasto cale zasypa
nie z:>s'alo suchym i ziarti <tvni śniegiem, na 
skutek -:zcgo tuż przed południem stanęły w 
inieśc.e tramwaje. Ruch tramwajowy cześ- 
c.cwo pi,'.wrócono popołudniu, jednakże 
do Wie i-ia przez most Poniatowskiego 
•trairwaje nie szh

W a i ■ i w a, 23. II. (A.W.) Pociągi 
ws/>,s;k ( ylv dziś na skutek mrozu i sil
nej wichury opóźnieniu. Kilka pociągów pa- 
ft.iżot. kii n zatrzymano'na stacji w Koltisz- 
Lach i jjOr.-odii konieczności oczyszczeń a 
.htiji ze ś.i tgu. Popołudniu mróz zelżał ; <>• 
’2z.ekup - . .<iv. ilżv. tembardziej, iż od po.
iudma dz,e fala repla. W Zakopanem p,t- 
•luje a .«i i który pml.niósl temperaturę
do 12 stopn powyżej zera.

z <' w a, 23 II. (Pat.) Prawie 
we wszystkich I). K. P. panowały w osim- 
nim ?/;is.e -ie mrozy, które utrudniały w 
znacznym iopinu prace przetokowe, powo
dując n.icz.h- opóźnienia pociągów towa
rowych osobowych. W dyrekcjach wiloń 
ók.cj, < aśo.yskiej i stanisławowskie'! na ca
łym szcegu i.nji wąskotorowych ruch został 
caikow cie wstrzymany, wskutek zasp śn rż- 
nych W niektórych dyrekcjach używano już 
pługa śnieżnego.

Zatoka Packa zamarzła
O dyni a 23. tl. (w)) gjrfzwyczaj 

•Uny uróz ż d" a 21 "a 22 bm. spowodow I 
częściowo azmarznicce /alrk purk ej. Z.ito 
la od Pucka aż do pólwysku I ffii pokryła 
Jrat gruba warstwy Jodu Dojazd do portu 
w Pucku dla lodzi żaglowych jest zamku etv 
i Wielką będą dopłynąć mog;1 kutry moto
rowe ' statki. Oprócz s Inego mrozu, w eie 

wybrzeżu mroźny i gwałtowny wiatr 
wśchodn

Koło Gdyni j wogóle w zatoce gdań 
•Hej pojaw lv s c olbrzymie kiy lodowe. — 
Brzegi kolo półwyspu i wiosk Helu ni k I- 
kuartmetrowei prezstrzeni wgląb morza są 
rńwn eż zamarznęte; tak samo i port hetsk’ 
Jest pokryty lodem.

Marszalek Francji w Krakowie.
Kraków, 23. II. (Pat.) Marszalek 

rraacjl d'Esperey zwiedził w dniu dzis!ej- 
•zym w towarzystwie swej świty muzeum 
las. książąt Czartoryskich, muzeum narodo
we I katedrą. Następnie dostojny gość prze
jechał starerni ulicami miasta dla zapoznania 
»if ae starym Krakowem. O godz. 1 popol. 
marazdek wziął udział w śniadaniu, wyda- 
I**01 "a jego cześć przez prezesu tutejszej dy- 
racji kolejowej inż. Barwicza. Popołudniu 
marazaick rranchet d*Esperey udał się wraz 
ZC swoją świtą do Wieliczki, gdzie zwiedził 
miejscowe saliny, witany serdecznemi słowa- 
rai przez przedstawicieli zarządów kopalń.

Nagły wyjazd premiera do Wilna
Tajemnicze narady polityczne

Wilno (AW) 23. 11. Dzś ra"o do 
Wilna przybył marszałek Piłsudski w towa 
rzysłwię ppłk. Prysłora > adjuła"tów. Rów 
>»ocześn»e wyjechali z Warszawy poseł i mi
ii ster pełnomocny K»*oll, szef wydziału — 
wschodniego Hołówko, radca Szumlakow- 
ski. w Białymstoku ws'adł do pocągu poseł 
polski w Moskw ę Patek. W W lnie oczek* 
wali p. p rem jera poseł polsk w Rydze Lu- 
kas'cw'cz, wojewoda wileńsk Raczldew cz, 
dowódca O. K. gen. L twinow cz, dowódca 
1 ej dywizji gc". Popowicz, i kilka osób cy 
w*l"ych. Kompanji honorowej n e było. — 
Marszakk zanfeszkał u rodź "y. Oficjaln e 
mówi sę. iż marszałek P łsudski przybył do 
W‘lna dla odw edze"'a swej chorej s:oslry 
p Kadenacowej. N>ez:deź" e od tego w ci j 
gu całego dn a dzis*ejszego odbywają s'ę w 
pałacu reprezentacyjnym konferencje osób 
przybyłych do W Ina /. udziałem marszałka.

Koniec rozmów berlińskich
Uzgodniono zasady przyszłych rokowań handlowych

Berlin, 23. 11. (Pat) Rozmowy
przedw.-lępne, prowadzone przez, min. Slró 
-emanna i dyr. .lackow.-kicgo w sprawie ro
kowań polsko-niemieckich o traktat handlo
wy zostały w dniu dzisi ejszym zakończone. 
W czasie tych rozmów doszło do uzgodnie
nia zasad, mających obowiązywać wrokowa- 
n a ch pomiędzy delegacjami, które to roko
wana! zostaną podjęte na nowo. Celem ro
kowań będzie możliwie szybkie osiągnięć e 
porozumienia gospodarczego na uzgodnię- 
nycli zasadach przy rówmoczesiiem zniesie
niu obustronnych zarządzeń bojowych. W 
związku z tenij p erwszemi rokowaniami to
czyć się będą dalsze rokowania o ostatecz
ny traktat handlowy. Gabinet Rzeszy po
wziąć ma w dniu dzisiejszym decyzję co do 
osoby, której powierzone ma być kierown.- 
ctwo w rokowaniach ze strony niemieckiej.

1X1

Rathsztaptcr Betle i>rzol sęsicb
Litania przeslępstw 1 oszustw

T
t ni. I zobowiaz ;>ń że ii\ ’• 
go niorolnn pozwię a arivkul* 
liwily mu utrzymanie knnlaldii z zagrani 
u: nsistami., Zczi 
obywateli, ani 
jest polakiem, 
niejeden wygi 
cie na skutek 
książę SleTan 
z.isckwestrow.n 
które włączono do ]

Lwów (AW) 23. II. Wczorajszy dzień roz. 
prawy przeciwko hochMaplerowi Gezie llallo wy 
pełniony był odczytaniem aktu oskarżenia, obej. 
inujflcego 18 stron bitego pisma maszynowego 
zresztą omawi.".jarego tylko część oszusły poph 
iiionych przez Hollo, gdyż, w osiemdziesięciu kil. 
ku wypadkach prokuratura wstrzymała przeciwko 
iń-aiii dochodzenie wobec zrzeczenia sie prclen -ii 
stron. Po odczytaniu aktu oskarżeira przęsie hiua 
no oskarżonego około 4 godzói. Zeznawał on w 
języku nieiipcckitn. Do zarzuyHi mu czynów 
nie przyzuaje r.ię - Twierdzi, że |K>bra| rozmaite 
kwoty, ale ipgdv nie gwar; m-;v.a| oli zymaipn po. 
życzek. przekonywał natomiast, że przez swoje 
wpl\wy i znajonu-śii I ędzie się starał, aby po
życzkę in lytucjom tym udzielono i miał pewność, 
że w rzeczywistości uda mu się lego dokonać. - 

cierdzi że gdyb) go nic aizlowmio, byłby (ki 
■.in; l zobowiązań, że u-. ::/ieiiie go (..-tdtięlo ie 
moralna pozycię a arisl rly p.a- -,.‘.c iinieuioż- 

mymi li- 
■u’;;-, że nie działał ani na szkodę 

ptń ■ tero a aczkolwiek nie
7d/: -l.!| dla Po! Id więcej, aniżeli 

:ói ■> -.-at:v parł: p I i-i. Mi a nowi.
:."--o ji ;'roj'ag;>udowej zagranicy 

z 2 -. . -iijpl ęyr-feg iló’ r
'!iv.h ł r.-.-z r/ady nictir-c«.i i czeski 

•ki. |e.,| to naturalnie nie. j

Z tajemnic podziemnej Warszawy
Uczeń 7. kl. gimn. kasiarzem. - Magnat kochankiem apaszki

Z Warszawy telefonują: Przed miesią
cem donos ly p;sma warszawskie o sensacyj- 
nem okradzeniu rejenta Kaź mierza Kos ń- 
skiego. ZlodzTe otworzył wówczas kasę 
pancerna w gmachu hipoteki skradli 38 
tys ęcy złotych.. Ani jeden zaniek " c byt ze 
psuły, żadnych śladów włamania n'e slwicr 
d7ono. Po m esiecznem poszukiwań u za 
włamywaczami władze słw erdziły, że klucz 
do kasy został podrobiony dz'ęk odbitce z 
plaf.kTny, dostarczonej przez syna pełno-- 
moc" ka rejenta Kosińsk ego, Wacława Ja
nika. Zaznaczyć należy, że Janik jest szwa
grem Kos ńsk'ego. Młody chłopak, uczeń 7 
klasy gimnazjalnej, choty wenerycznie, po
trzebował w ele pten ędzy i zetknął się z 
zawodowem kas>arzem. Władysławem Szpa 
Ińsk m i Stanisławem św'atlowskim.

C dwaj otrzymawszy pasfelinową od- 
b tkę klucza postarali się o klucz i pieniądze 
zabrał Przy podziale Wacław Jank otrzy
mał 10.000 złotych, resztę zatrzymał kasht-

rze. Władze dzięki długim poszukiwań om 
zdołały wpaść "a trop sprawców włamania 
Wacława Jan ka oraz obydwóch zawodo
wych kas'arzy osadzono w w'ęz e" u.

W czasie dochodzeń zaszedł ciekawy in 
cydent. U kochanki jed"ego z włamywaczy 
z"alez ono I sty m łos"e od jednego z wyb't 
“ych magnatów polskich, księcia, z których 
wynika, że ksążę ów kochał się w tej sa
mej kobee e, co włamywacz.

ślizgawica w Berlinie.

Berlin, 23. 11. (Pat.) Wskutek śłiz- 
gawicy, jaka od wczoraj panuje, kilkadziesiąt 
osób uległo poważnym wypadkom. M. in. 
uległ zwichnięciu ręki były kanclerz i wybit
ny pol lyk centrowy dr. Wirlh.

Treść rozmów trzymana jest w ścisłej ta- 
jenin cy.

Warszawa 24 11. (AW) Mn. Za
leski i poseł Knoll powrócili wczoraj we- 
czorem z Wil«a, gdz e odbyli szereg konfe- 
re»cyj z marsz. PJsudsk m. Również poseł 
l ukas‘ew'cz opuścił wczoraj w eczorein 
W |i»o, udając się do Rygi. Premjer odbę- 
dz e dz ś w W ln'e konferencję z wojewodą 
Raczkiewiczem, dowódcą O. K. Grodno — 
ge“. Litwi"ow czem i doradcą 19 dyw. pe- 
choty pułków" k cm Kasprzyckim. Popołud 
"•u w charakterze gen. insp. armji pośw ęci 
Pilsud ki k łka godz n na pracę w dowódz
twie 19 dyw. pech. l>tewsko-baloruskiej. 
Przed wyjazdem odbedze sę jeszcze jed"a 
konferencja z woj. Raczkiewiczem. Premie
rowi towarzyszyć będą w drodze powrotnej 
do Warszawy poseł polsk w Moskwie Pa • 
tek, płk. Przylot- i naczelnik wydz ału w»ch. 
ni n. spraw zagr. Hołówko.

Równocześnie ze sprawą zasadniczego po
rozumienia w sprawie ogólnych rokowań 
gospodarczych zostały również ukończone 
rokowania w sprawie układu drzewnego, n i 
podstawie którego Niemcy przyznają Polsce 
kontyngent przywozowy drzewa tartego. W 
związku z tem zniesiony ma być obecny za
kaz wywozu do Niemiec polskiego drzewa 
tartego. Polska zobowiązuje się do niepod- 
noszenia w tym czasie cla wywozowego na 
drzewo okrągłe w stosunku do Niemiec. 
Pozatem przyznane zostają pewne kontyn
genty na pożądane produkty przemysłu nie
mieckiego, jak samochody, rowery i zegarki 
Układ len oznacza zapoczątkowanie likwi
dacji obustronnych zarządzeń bojowych 
Podpisanie układu drzewnego nastąpi praw
dopodobnie jeszcze w ciągu bieżącego ty 
godrtia w Warszawie.

prawdą.
Po jego zeznaniach jako pierwszy świadek — 

przesłuchiwany by| adwokat dr. Wiluś, burmistrz 
miasta Jada, który zenawazl. iż pewnego dnia gdy 
byt na rozprawie w sądzie przybył do niego oskar 
żony, przedstawił się mu jako delegat trustu finan 
sowego, wszrząl z nim rozmowę na temat pożycz 
ki. Rewzelacją dla Wihisia było, że Hollo, wie o 
tem, że Jasio stara się w Banku Gospodarstwa 
Krajowego o pożyczkę na inwestycje. Dr. Wiluś 
poleci! wypocić llollemu natychmiast 2.600 zl. 
z kasy miejskiej, a eonlo prowizji. Dalszy ciąg roz 
prawy okazuje się, że I folie naciągnął również 
właściciela dóbr Siedlisl a kolo Rawy Ruskiej Pa- 
w|a ks. Sapiehę. Przed--fawiwszy mu się jako nial 
zaufania pewnej grupy kapitalistów amerykański h 
która zamierza ulokować w Polsce największe ka 
pi lały drogą pożyczek i zaoferował mu pożyczkę 
w wysokości 4o lv ęcy dolarów na Rl/, proc, piat 
ną w ciągu 25 lat na warunkach idealnie korzyst
nych. Na I r.- zly wstępne pobrał od ks. Sapiehy 
1'25 dolarów, prócz te o z. Jrzegl sobie osobną 
prowizję. W len sposób od zarządu browarów 
Goetza w Okocimiu jy-braf kwoty przeszło 45 ty 
sięcy złotych i 250 dolarów. U prezydenta miasta 
Sismmca p. Michaela zjawił się z liftami poleca 
jącemi byłego prezydenta miasta Lwowa Nemna.ia 
i byłego ministra i prezydenta miasta Poznania 
Ratajskiego.

Strajk dentystów
wybuchł w Małopolsce i na Śląsku Ciesz,

L w ó w . 23. II. (AW) W dniu wczoraj 
szym wybuchł w całej Małopolsce i na poi. 
skiin Śląsku Cieszyńskim demonstracyjny 
strajk techników dentystycznych proklamówa 
ny w dniu 13 bm. na zjeździe delegatów cen 
halnego związku techników dentystycznych 
we Lwowie. Strajk jest wyrazem protestu 
przeciw ustawie o koncesjach dentystycznych 
wydanej dekretem Prezydenta Rzplitej. Usta 
wa zmierza do wyeliminowania na przysz
łość z zawodu dentystycznego techników 1 
pozostawienia go wyłącznie w rękach leka
rzy. Związek techników domaga sic znowell 
zowania ustawy w tym sensie, by do prowa
dzenia zawodu dentystycznego upoważniała 
przynajmniej 3 letnia praktyka, poczynając od 
dnia wejścia w życie noweli. W celu inter
wencji u czynników miarodajnych, wysiano 
do Warszawy delegację, złożona z dwóch 
przedstawicieli z Krakowa i dwóch ze Lwo 
wa. Strajk trwać będzi do dnia powrotu 
delegacji. W razie ujemnego wyniku interwen 
cji ogłoszony będzie strajk bezterminowy.

Pogrzeb komunisty w Stryju
Sryj (AW) 23. II. O"egdaj zmarł tu 

taj jede" z tamtejszych przywódców komu’ 
n’zmu Jan Majenia, zarejestrowany jako po 
1'tycznie podejrzany, Ze względu "a możli* 
wość rozruchów poi cja przeprowadź la od 
powednie zgrupowan e « rozdzielen:e kon
duktu pogrzebowego, który bez k 'ędza I 
oznak rei gijnych posuwał sie przez ul‘cł 
111'aMa. Na czele n es:ono sztandary komu- 
nizujących związków zawodowych, poczeii 
postępował olbrzymi tłum złożony z okołc 
800 osób w czwrókach. Na cmentarzu wj 
korzystano sposobność do propagandy pal 
lyjnej, ptzywód y wygłosili przemów enia w 
ięzyku polsk m, ruskim i żydowskim, nawo 
lując do łacze”ia s ę "a gru»c:e międzynarc 
dówk komunistycznej, oraz walki z wszedł 
światowym kapitał zniem. Zresztą spokoju 
tle zakłócono j tłum rozszedł s’ę ze cmen
tarza spokojnie do domów.

51) MH.J. DOL. W SPADKU.
Bytom (AW) N elada spadek dostał 

sę górnośląskiej rodzin e Wylezolów. Za 
mieszkały w Ameryce gór«oślązak Jan Wy 
leżol pochodzący ze Stanowic (pow;at By- 
trk) zostawi 50 m Ijonów dolarów w roki 
1918. Suma ta przvpadn‘e krewnym w Kh 
kulczycach i Zabrzu.

KATASTROFA TRAMWAJOWA.

Berlin 23 II. (PAT) W miejscowo
ści Cassel wydarzyła sę przed pcludnen 
straszna katastrofa tramwajowa. M anowi- 
cie zderzyły s'ę dwa tramwaje, przyczem zc 
stało rannych 14 dzieci.

Epidemia ospu w AisjO
Londyn (AW) 22. II. Zna”y lekan 

ep demjolopji Roland Roggers ogłasza w 
..Morntig Post“ alarmujący artykuł w zwia 
zim z groźbą rozwoju ep'demji ospy w U 
glj . Z da"ych statystycznych wyn’ka, «1 
ilość zachorowań w Anglii wzrasta w spo 
sób zastraszający. Przed sedmiu laty zano 
towano w cągu roku 226 zaslab" ęć. Od 
tej chw>li ilość zachorowań wzrasia w tem* 
P e gwalfnw"em. Od pierwszego I pca ub 
roku do 30 czerwca br zanotowano 15.094 
zachorowań. Roggers domaga się przywrd 
ce" a ustawy o obow ązkowem szczep eniu 
ospy, która odwołana została w roku 1907. 
W chvyi|i obec"e; jest w Anglji przeszło 30 
ndljonów osób, którym ospy n e szczepiono.

Radiostacja katowicka
rozpoczęta próbne nariawania.

K a t o w i c e. 22 II. (Pat). Wczoraj o. 
ciezwala sic poraź pierwszy kałowicka stacja 
nadawcza Polskiego Radfa przez własna antę 
nę. O Rodzinie 18,30 rozległy się na fail 422 
m. sygnał, a bezpośrednio potem glos spea- 
kerki, oznajmiający o rozpoczęciu próbnej 
audycji.

Stacja katowicka zagłuszyła wszystkie 
inne stacje w miejscowych odbiornikach i 
była słyszana w całej Polsce.

Jeszcze do 25. listopada
przylinum wszyscy listowi na 
Wsiach oraz Urzędy pocztowe 
przedpłatę na Dziennik Kujawski

na miesiąc grudzień



KRONIKA
Kalendarz yK rzym. katol.

Dziś Katarzyny p. i m. 
Jutro Sylwestra op.

Kalendarzyk słowiański:
Dziś Chwalimira
Jutro Lechosław

Slo/ice: WRchrtd 7,41 zachód 3,53 
Księżyc: wschód 8,3'1 zachód 4,34

DuZurnn apteka
Od 19 do 25 bm. włącznie APTEKA pod

LWEM

IlU/nr lekarski
— Nocny dyżur lekarski polni z dnia 24 na 2* 

łm. dr. Kubiak. Nocy następne) dr. Mierosławski,

Temperatura
Dzisiaj o Rodzinie 8 rano termometr wskazy

wał 1 i pól stopnia mrozu.

(1293)

KomuniKatu
— Zebranie Sodalicji pań odbędzie się jutro 

w piętek o godz. 4.30 po poi. w szkole wydzia- 
lowcj dla dziewcząt. Przypomina się ankietę.

— Kolo pclek przypomina o Miśkiem otwarciu 
wystawy robót kobiecych. Eksponaty będą parne 
przyjmowały już od poniedziałku 28 listopada do 
czwartku 1 go grudnia włącznie u p. dr. Sikorskiej 
ul. Toruńska 24. przed|x>ł. od II —1 i |x>pol. od 
3—5 godz Większe przedmioty, jak obrazy dy. 
wany itp. prosimy przysłać w piątek, wprost na 
aalę hotelu Basta. Zcchęcamy d<> jaknajliczniejsze 
go udziału w wystawie, która zapowiada się oka
zale.

Kina Salon! Dziś Premjera!

„ZIGANO" 
film dla wszystkich! nwle serje razem 1 

_________HA11RY PEEL ____________ 2876

— Kino PAŁAC wyświetla dziś po raz osta'nl 
łiim pt. „KOBIETY, KTÓRYM SIĘ NIE KŁA
NIAMY*1. W roli p'ównej urocza LYA MARA va 
Istępny program od piątku „PAT I PATACHf»x 
lako PODPORY TRONU”. Wkrótce na ekranie 
Srebrzystym tutejszego kina ukaże się film wy
twórni polskiej pt. „UŚMIECH L O S U “ z 
tJADWIGĄ SMOSARSKĄ I WĘGRZYNEM w roli 
Jdówne). Sala dobrze ogrzana.

I ntfasta 1 okolleii
— Koh'ety lekkich obyczajów. W dniu wczo

rajszym doprowadzono do Komendy policji ko 
Mety lekkich obyczajów P. S. z Włocławka i M. 
1L z Grudziądza za wałęsanie się w mieście.

— Ukradł wcgle. Doprowadzono do aresztu 
młodocianego W. K. z Inowrocławia za kradzież 
,uęRla na tutejszym dworcu kolejowym.

— Nieuczciwa służąca. Kupiec G. przy ulicy 
furae) zgłosił systematyczne okradanie go przez 
slt-żąca.

Pożaiy w Jffljiówrn
B y <1 K o s z c z (AW) 23 11. W c'agu 

ostatn ch duł wybuchło w Janowcu k'lka 
pożarów. 7. n cw adomych przyczyn pożar 
ogarną) zabudowania gospodarcze gospoda 
rza Mazura, któremu spłonęła stodoła ze 
zbożem i inwentarzem, Neco później temu 
samemu gospodarzowi spłonął stóg żyta. 
W nb egłym tygodn u pastwą pożaru padł 
dom Sw talsk'ego oraz stajnia wraz z ko
niem. własność Banku I udowego w Janow
cu. Ostatnio spłonęły budynk gospodarcze 
•J. Kurowskiego. Straty wynikłe skutkiem po 
M*rów są duże.

Zjazd kuchmistrzów
I W dn u 8 gnidn a br. odbędzie s'ę w 

Warszaw e pierwszy Zjazd kuchni strzów 
całej Polski. Jak wiadomo, zawód Icuchmi- 
strzowsfci pierwotn e m ai być wyel minowa 
fiy ze spisu rzem osł zawartych w ustaw ę 
przemysłowej; na skutek jednak wytężo
nych starań zainteresowanych • przy wydaj 

pomocy Zjednoczeń a Zw. Cechów w 
Poznanu, kuchm strzo«lwo zostało w rezu! 
lacie uznane za rzemiosło narówni z innym1 
zawodami. W związku z tem na zjeźdze 
warszawek m zostan ę założony ogólno-pol- 
sk: Związek Ktichm<łrzów, oraz zostaną 
orzyjete formy organizacyjne.

Zjazd zapowiada sę bardzo uroczyście 
— obrady toczyć się będą przez dwa dni. 
Obecność swa "a Zjeźdze zapow’cdziel‘ już 
przedstawiciele władz, rządowych j szeregu 
<>rga«izacyj zawodowych.

Z życia młodzieży inowrocławskiej
Z plenarnego zebrania Stowarzyszenia Młodzieży Polsko - Katolickiej.

Miejscowe Stów. Młodzieży Polsko 
Kałolickiej odbyło w tych dniach swoje ple
narne posiedzenie w zakrystji kościoła N. M. 
Panny

Zagaił je patron Stowarzyszenia, ks. 
Gałecki, a po odczytaniu protokółu przez 
sekretarza p. Celberga, przemówił ks. Patron 
oraz sekretarz okręgowy p. K. Borowski, 
który im.eniem zarządu okręgowego wrę
czył sekretarzowi Stowarzyszenia p. Józefo
wi Cclbergowi dyplom za gorliwy i sumien
ną prace w stowarzyszeniu.

Przy wolnych glosach omawiano szereg 
spraw, między in. sprawę umundurowania

Straszny wypadek katastrofy morskiej włoskiego okrętu 

„Księżniczki Mafaldy“ 
przedstawia w sposób wiarogodny malarz angielski. Reprodukcję tego obrazu, 
p Inego wstr ąsających scen, oraz kilku aktualnych zdięć z tego me>z< zęścia, 
przyniesie, jako pierwsza w Polsce, w następnym (9) numerze "Wielkopolska 

Ilustracja".
(Najw ększe i naitu'szn pism" ilustrowane dla szerolde) publiczności. Co tydzień tysiące 
nowych abonentów Egzempl. rze okazowe bezpłatnie należy żądać wprost od administracji: 

Poznań, św, Marcin <Uj,

Z Barcina
— Wentę z przedstawieniem amatorsklcm m 

g ylazdkę dla biednych urządziło Tow. Samopo 
mi.cy Naukowej żem ki I w dniu 20 bm. Odegrali' 
tlv ic sztuki ,,Glos zlcini" 1 ,.OSS czyli wyprawa 
ślubna’ Obydwie sztuki odegrano bardzo dobrze.

Reżyserował p. Orcliowski Kazimierz. Po 
przedstawieniu bawiono się zgodnie i harmonijnie 
cli, rana.

■ - Krzyż, na drogę. Handel zboża „Agrarjmn*1 
oiaz domostwo. którego właścicielem był żyd Wic 
liski pizf zly drogą kupna na własność Mlv rów 
Labiszy ń-.kicli Żyd widocznie nie czul się tutaj 
zt yt dobrze, I dlatego Barcin opuszcza.

Domostwo przy ul. św. Wojciecha p. Wasllcw 
skiego nabył od wymienionego posiedzlcicl ziem 
ski p. Czeszewskl z Złotowa Nowego.

y/lellrt symfoniczni] Koncert
orkiestry bydgoskiego konserw aterjum 

Wintcrfclda,

Meszkańców Inowrocławia czeka w 
najblższych dn ach grudifa (4 go) wspa’ń't 
la b<es’ada muzyczna. Oto chlubne znani 
orkiestra filharmo” czna bydgoskiego ko" 
serwatorjum dyr. Wi»terfelda z/eżdża tu z 
koncertem symfon cznym. św et”e /grany 
ten zespół w s’le 50 pierwszorzędnych mu 
zyków, wykona szereg znakom tych utwo
rów z zakresu najwyższego repertuaru kon
certowego j. np. uwerturę cło op ,Furia”- 
tłia", slv"ny poemat symfoniczny Fr. Sme
tany: „Wełtawa*, Beethovena: III symfonja , 
„Eroica" oraz mało znany . ta” ec cvgańsk * 
z op. ,.Jaw«uta", Moniuszki. SoFstką tego 
koncertu będz e p. Ja”kcwska. która odegr > 
koncert skrzypcowy Tarłi»'ego z tow. ork c 
stry smyczkowej.

Wyrażamy nadzieję, ’ż tak wspaniały 
koncert, należący w Inowrocław u do rzeczy 
nader rzadk ch śc ągn»e jak najszersze za' te 
py publiczność1: y.arto bowiem skorzystać 
z okazji usłyszenia tak cli oarcydz'eł j’k wy 
żej wym e«o«'e, dostęp”e tylko dla miast 
stołecznych.

Koncert ten cdbędz e się 5 grudnia w 
n edz.ielę popołudniu o godz. 5. tn. 30 naj
prawdopodobniej w sal Basta, co zresztą 
def nifywnie jeszcze ogłoś my.

Komunikat Zarządu CUorągwa 
Pomorskie]

Nadzwyczajne zebranie we wszystkich placówkach 
pomorskich,

W niedzielę, dnia 27 listopada 1027 roku od
będą się Nadzwyczajne zebrania członków niżej 
wmienionych placówek Związku Hallerczyków w 
czasie i miejscu oznaczonym w dalszym ciągu ni 
niejszego komunikatu. (

Placówka Grudzi.jdz.W lokalu p. Arendta, ul. 
Lipowa 19 o godzinie 4 ej jx> południu. Na zebra 
nie przybędzie delegat Chorągwi dli, W. Malinow 
ski. Obecność wszystkich członków konieczną.

placówka Nakło. W sali p. Bawarskiego (Po 
lonja) o godz. 12.30 w południe. Na zebranie przy 
będzie delegat Chorągwi, prezes Zarządu St. Pa- 
laszewski. Prosimy wszystkich członków i byłych 
hallerczyków nienaleźących do placówki o liczne 
przybycie.

Placówka Mogilno. W lokalu p. Krusieńskie 
go o godz. 2 ej po południu. Na zebranie przybę. 
dzie delegat Chorągwi dli. St. Kamassa. Obecność 
wszystkich członków konieczna.

Placówka Strzelno. W sali zwykłych zebrań 
o godzinie oznaczonej w zaproszeniach. Na zebra 
nie przybędzie delegat Chorągwi dli J. Czuba. 
Prosimy o liczne przylocie członków i sympały. 
Iłów. — 

członków, co uskutecznionem już jest do po
łowy, a ks Patron czyni starania o zdobycie 
środków pieniężnych (szczególnie u człon
ków Patronatu) na dalsze umundurowanie. 
— Posiedzenie zakończono o godzinie 9-tej, 
poczem wyświetlono szereg obrazków, któ
re objaśniał ks. Gałecki.

Stowarzyszenie Młodzieży w Inowro
cławiu rozwija się pomyślnie, liczba człon
ków w ostatnim czasie wzrosła . Główną 
sprężyna tego rozwoju jest niewątpliwie ks. 
patron Gałecki, zawsze ruchliwy, energiczny 
t troskliwy opiekun Stowarzyszenia.

Placówka Gniewkowo. W sali Parku Miej, 
skiego o godzinie 2.30 po południu. Na zebranie 
przybędzie delegat Chorągwi dh. M. Gościński. 
Obecność wszystkich członków konieczna.

Placówka Kruszwica. W sali Hotelu pod bia 
tym Gilem p. Kucińskiego o godz. 5. po po|. 
Na zebranie przybędzie delegat Chorągwi dh. Cz. 
Degler. Prosimy o liczne stawienie się członków 
placówki.

Swsacyjne opozycje
Wyjęcie skrzepu serca.

Sztokholm. 22. 11. (Pal) W jed
nym ze szpitali, mieszczących się tu w pobli 
żu miasta dokonano dwóch sensacyjnych o- 
cpracyj wyjęcia skrzepu serca. W cbu wypad 
Icch u pacjentów objawił się skrzep i spo
wodował zartzymanie działalności serca. Jak 
kolwick lekarze stwierdzili śmierć, dokonano 
w obecności naczelnego lekarza szpitala ope 
racji wydobycia skrzepu serca, po której ser 
ca zaczęły funkcjonować, a pacjenci wróci
li do życia.

Obaj pacjenci mają znajdować się w do 
brym stanie.

Zgrzyty
Cu bono?

Mbdęłorstwo Wyznań Religijnych i Oświecę, 
nia Publicznego rozesłało w tych dniach okólnik 
w którym zarządza, że we wszystkich klasach 
wszystkich szkól na terenie całej Rzplitej umiesz 
czone być mają na widocznych miejscach portrety 
z widokiem Prezydenta Rzplitej..

Zarządzenie powyższe, z punktu widzenia wy 
chowania młodzieży w duchu szacunku dla Maje
statu Władzy, słuszne ma w -obie, przynajmniej 
na czas przejściowy, pewne ale. Zyjemy przecież 
w okresie, kiedy oszczędność w życiu niefylko 
rodziny ale nawet i państwa je t naczelnym has. 
łcm. A proszę się zastanowić, ile to kosztów po. 
ciągnie za sol ą wykonanie okólnika, jeśli się zwa 
ży, że każdy taki portret kosztować będzie naj. 
mniej kilka złotych. Przecież wydatek ten pójdzie 
w krocie tysięcy złotych. Rozumiemy już, gdyby 
Ministerstwo samo na swoją rękę |xxlję|o się wy. 
konania portretów, wtedy bowiem, caia ta impreza 
nie bv|aby lak koszt'wną. a straty tak wielkie.

Wykonanie okólnika w takich okolicznoścach 
jak obecnie nasuwa pytanie: Qui bono?

Herbata "Czajnik"
Czy ..Czajnik" znasz?
Ten rzadki cud herbaty,
Której aromat, Jak szlachetne kwiaty, 
A której smak - na zawsze w ustach masz? 
Z tęczowycu barw osnuta jest Jej szata. 
Czerwony, Żółty, Niebieski Jako zdrój. 
Brunatny, Czarny, Zloty, znów przeolata.

Herbata „CZAJNIK*1!

Oto Jest jej strójl

za w smaku — wykwintna, wyszukana, 
Niebieska — to dh part, a Czarna — to dla patia, 
Żółty — dobry, choć tani, Czerwony Indocejlortskl, 
Brunatny — to codzienny, a zloty — to bajońskll 
Szlachetne I wydajne, wykwitna na nich szata 
Mistrzowskie to mieszanki

Wiwat ,,CZAJNIK" — HerbataI

Ruch w towarzustwach
Kolo Polek. Dzisiaj, w czwartek, o godzinie 

8 wieczorem w hotelu p. Lwem wieczór listopa
dowy. Oprócz tego ważne konmnlkaty. Liczne 
pizybycio członków bardzo pożądane. (2879)

A wrócę - wrócę!
Wyjątek z ,,Moich współczesnych" 

Stanisława Przybyszewskiego.

Wiecie, co Bóg powiedział: „A zaiste, 
mówię wam, że jeżeli nie staniecie się, jak któ
reś z nich, nic wejdziecie do Królestwa niebies
kiego!"

Bo przecież nie jesteśmy w stanie rozpo
znawać absolutnie i nigdy dowieść nie 
możemy, że istotnie istniejemy, i nikt mi nie 
dowiedzie, czy życie moje jest tylko jakimś po
twornym snem, który może być, lub też nie?

Ilume dowiódł, że w rzeczywistości niema 
żadnego związku między przyczyną a skutkiem
— bo między przyczyną, a skutkiem tkwi złu
dzenie — cóż więc stoi na przeszkodzie uwa
żać życie za sen i naodwrót?

Módlmy się w ciężkiej pokorze — bo nic 
nie wiemy, ani wiedzieć nie możemy.

Myślenie jest naszą wiedzą — wiedza 
może być tylko wiedzą o inaterji — przecież na
wet Spinoza, boskością pijany filozof, dowo
dził, że Bóg sam musi być w jakiś sposób ma- 
terjalny, ulatnia się wyczerpuje i t. d. — ma- 
terja zaś jest czcnis bezwzględnie nie istnieją- 
cem poza nami — materja jest negacją — a ne
gacją jest Szatan.

Cala nasza przez najgęstsze sito przesiana 
metafizyka staje się peremptoryczną. jeżeli wy
chylimy się poza granicę „drugich" przyczyn. 
Wszystko wtedy staje się zawrotnem przypusz
czeniem, wszystko jest ciemnym obłokiem, w 
którym się wszelka ścieżyna myślenia kończy, 
wszystko jedno, jakąkolwiek drogę wybierze- 
my. Cokolwiek człowiek podniesie i w ramio
nach utrzymać zdoła to już przyczyny, wyni
kające z mirjadów przyczyn

Módlmy się w ciężkiej pokorze, bo nic 
wiedzieć nie możemy, ani nigdy nie poznamy 
granic między snem a jawą.

Kto zna świętą prawdę o śnie?
Sen, który jest myślą człowieka, a raczej 

sny są tem, co w człowieka spaniu istnieje, to 
kamień zawady, o które wszystkie teorje ludz
kie się wywracają i absurdem się zdają — boć 
któż mi dowiedzie, że nie zosta’ stworzony 
w śnie podczas mego spania i w tem śnie tylko 
istnieje?

Teraz pewno zrozumieć nicżna, czem jest 
Bythos gnostyków, a Maja Hindusów?

Ale już nie będę się zapuszczał w odmęty 
mistycznej, jedynej objawionej wiedzy -- wtedy 
nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pokor
ne bicie się w piersi „Oremus"! — bo tre nie 
wiemy, ani wiedzieć nie możemy, dopóki mózg 
i zmysły mają prawdę świadczyć.

A przecież nato tylko mózg i zmysły ~ 
złośliwe, przytem bardzo liche narządy, okla 
mujące i okpiwające nas narządy, bo i s t o t n a 
prawda musialaby nas rozsadzić.

I nato tylko istnieją zmysły i mózg, aby 
szlowieka ustosunkować do jego „zewnątrz", 
i aby go „prawda" rozsadzić nie zdołała, 
dusza — „naga dusza" — dozwala człowieko
wi ii tylko na wyjątkowe momenty, w których 
mu istotę i prawdę ujawnia — chwilę, momen
ty, które człowiek nazywa n a_t c h n i e n I e ni
— a źródłem lego natchniemT to właśnie to, 
co nagą duszą nazwałem, duszą, która nic 
potrzebuje ani zmysłów, ani mózgu, by móc 
się przejawić.

Ukończyłem wędrówkę po obcym świecie, 
a i nic więcej nie mam do powiedzenia o dro
dze, któ«ą dusza moja kroczyła

A kończąc tą cześć drogi, którą odbyłem, 
zaczem do Polski przywędrowałem, cgż mi 
więcej na to powiedzieć, com już powiedział 
w wslepie do mego „Krzyku"?

Posłuchajcie:
Jestem tylko meteorem, który na chwilę 

zabłyśnie, na chwilo ludzkość straszy i przera, 
ża, a potem nagle niknie — a szczęśliwy jestem, 
że tem przeświadczeniem żyję.

Droga meteorom wyznaczona, jest miljard 
razy dłuższą, aniżeli zwykłym gwiazdom. Te 
ostatnie jawią się w ściśle obliczonych czasach
— nie chcialbym bvć gwiazdą! Być meteorem 
to istotna moja tęsknota: zniszczyć na swej 
drodze kilka światów, roztopić je w sobie, 
wzbogacić sic niemi i po miliardach łat znowu 
powrócić, stokroć razy gorętszym blaskiem 
rozptonąć, wieścić nowe przemiany i wywody 
i znowu zniknąć -- to to, co w moich najko
sztowniejszych snach przeżywam...

Niech zgasnę — czemprędzej zgasnę, bym. 
mógł tylko w wzmożonej potędze powrócić .

A wrócę — wrócę!

Bank Polski

Giełda zbożowa m Poznaniu.
N«t»waala *flch aa « dnia 23 11. 27.

Warunki 1 handel hurtowny, franko atneja znlad

płacił w dniu 24 listopada 1927 roku
1 dolar am. 8 84
1 funt aug. 43 27

100 fr. frmic. 34 80
100 fr szwajo. 17138
100 nik. niem. 211.58
100 guld. gdańskich 172.65

ładunki wag., dost. naraz za 100 kg.
Zvto nowo , , , 38.26-39.25
1’az.onlca nowa . , . 4fi.23-47.25
Jęczmień targowy . . 33 (i0-35 00
dęczm eń biow.trowy, , . H9 50-4? 50
Ow o8 nowy «2.75 84,50
Mąka żytnia 65 proc. wl. w Blond, no 00—58 25

„ .. 70 ,, „ 56 75 • 0.00
Mąka pszoTi. 65 ,, „ „ 70.01) 72 00
Oi.ęby żytnio , , , , 26.50- 27.50

.. pszenne , . , . 20.50 26.50
Rzepak , , , . 59.00 05,03
Groch poluj' , , . 4*00 -6.3,00
Groch Wiklor|n , , 63 00-87,1,0
,Z'»'mn,8kl |'trthlno . 6,45 6.73
Z Oinn nl.1 f.bijczno IG puc. 5,70-5,00
U* g : Usposobieni© ogólno.apokojno
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W dniu dzisiejszym rozstał się nagle z tym światem. zaopatrzony Olejami 
Świętem!, najukochańszy mąż mój, ojciec nasz i brat najlepszy ś. p.

w 60 roku życia.
Na umiłowanej Ziemi Kujawskiej, gdzie spędzi! lata swego dzieciństwa 

i mlod ścl, dokonał też żywota.
Prochy Jego zostaną złożone dnia 28. listopada o godzinie 10-tej po na- 

bożeństwie żalobnem. w myśl życzeń Zmarłego na cmentarzu w Górze, parafji 
wsi Łojowa, miejscu Jego urodzenia.

O czem donosi w głębokim żalu nieutulona

ŻONA I RODZINA.
Jaronty, dnia 23. 11. 1927 r.

i i

ŚTMISIW
jako gość i przyjaciel domu naszego.

Bóg spełnił gorące życzenie Jego, zesyłając Mu śmierć nn Zic 1 i Kujaw
skiej, w której pragnął zawsze spocząć po znojnem życiu.

Eksport ar ja zwłok z Jaront, nabożeństwo żałobne I tymczasowe złożenie 
w grobowcu naszym w Górze odbędzie się dnia 28-go bm. o godzinie 10-tej.

JÓZEFOSTWO ZNANIECCY.

2-Ul RS

Jaronty.

W Inowrocławiu biuro informacyjne na Dworcu ułatwi przyjazd do R
1 ' Gófy- 2877 R jj%§

—iiia.ii i

Kr ’ I®®

O

We wtorek, dnia 22. listopada Ifl 7 r. o dodz. 10.15 przed południem znsnal 
w Bogu, po długich ciężkich cierpieniach, opntrzony św. Sakramentalni nasz nai 
ukochuńszy brat i wujek ś p.

Józef Kempski
przeżywszy lat 68.

Ekfiportacja zwłok z kostnicy Szpil da Powiatowego do kościoła N. Serca 
Pana Jezusa odbędzie się w sobotę, dnia -26 bm. o godz. 9-tej rano, tamże nabo
żeństwo żałobne poczem spuszczenie zwłok do grobu.

O czem donot-i w ciężkim smutku pogrążona

r O (I Z 128 d
Rzepiszyn, Pławki, Modzerowo, dnia 22. XI. 1927.

(Osobnych zawiadomień nie wysyła się) 2A71

W-
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WyWOlflRlC
Kupiec Stefan Grajek w Inowrocławiu, wła

ściciel nieruchomości zapisanych w Księdze wie 
czystej Inowrocław karta 1296, 1297 1658 wniósł 
o wykluczenie w drodze postępowania wywo
ławczego wierzyciela długów gruntów zapisanych 
na nieruchomościach, wkw. Inowrocław 1296 dział 
III nr. 8 w kwocie 20.060 nurek dla żony ml 
strza piekarskiego Ottilie Regel z domu Kummer 
feld zapisanego dnia 3 lutego 1913 r. wkw. Ino
wrocław 1297 dział III nr. 2 w kwocie 3.000 marek 
dla żony mistrza piekarskiego Ottilie Regel z do 
mu Kummerlcld zapisanego dnia 3 lutego 1913 r. 
wkw. Inowrocław 1658 dział III nr. 1 w kwocie 
2000 marek dla żony mistrza piekarskiego Ottilie 
Regel z domu Kuinmerfeld zapisanego dnia 3 
lutego 1913 roku.

Wlerzyclelka Ottilie Regel zamieszkiwała 
w Inowrocławiu, później rzekomo w Oliwie pod 
Gdańskiem.

Po myśli par. 1170 k. c. wzywa się obecnego 
wierzyciela do zgłoszenia swych praw najpóźniej 
w terminie wywoławczym, który wyznacza się 
ra dz’eń 22 marca 1928 roku godzinę 9 09 pokój 
36 w podpisanym Sadzie, gdyż w razie niezgło 
szenla nastapl wykluczenie jego praw. (2862)

INOWROCŁAW, dnia 12 listopada 1927 r.
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^pianina]
K 
n 

w Centrali Pianin K
K

))
))
>1 
))

przez artystów uznane, premiowane 

złotym uinlalem 
kupuje się najkorzystniej 2047

Bydgoszcz
Pomorska 10. - Telefon nr 1738^^

Okazyjnie! 2847

leń 5 Mi 1 (ila nil i W 
gotową do wyjazdu w-zystko w dobry m st młe 
<orz stnie na sprzedaż. Gd/ e — wskżea 

Owsianny, JnomotM ulica Jakóba nr. 10.

W środę, dnia 23. o godz. 8 , rAno zasnęła w Bogu, 
po krótkich cierpieniach, opatrzona Sakramentami św. nas/a 
najdroższa matka, teściowa, babka i prababka śp. 

Marianin 1 tttiww nitra
przeżywszy lat 81.

EkspoHacja z domu żałoby odbędzie się w sobotę, 
dniu 26. o godz. 10-tej rano do kości li p. r; fjalm go w 
Chlewi kach, poczem nabożeństwo żałobne i spus..czcn>e 
zWiuk do grobu.

O czem donosi stroskana

r o (8% Inn.
2882Przybyslaw, Duszno.

(Osobnych uwiadomleń się nie Wysyła)
i

Dodatek
do statutu o poborze opłat targowych w mleśc'e 

Inowrocławiu.

Na zasadzie ustawy z dnia 26 kwietnia 1872 
r. (Zbiór Ustaw strona 513). artykułu 27 ustawy 
7. dnia U sierpnia 1923 roku (Dziennik Ustaw 
Rz. P. nr. 94 pozycja 47) artykułu 3 punkt 1 2 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitcj z dnia 31 
sierpnia 1026 roku (Dziennik Us»r.w nr 91 pozycj i 
527) ’ uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 paź
dziernika 1927 roku zmienia się par. 2 punkt Sa 
■wyżej powołanego statutu z dnia 20 grudni ■ 
1926 roku jak następuje.

§ *•
Za Jednego konia 50 gr
za bydło rogate (wolu, krowę) 35 gr

§2.
Dodatek nlnlnlejszy wchodzi w życic po za

twierdzeniu przez władzę nadzorczą 1 ogłoszeniu 
przez Magistrat w sposób w danej miejscowości 
przyjęty.

INOWROCŁAW, dnia 19 października 1927 r. 
(2869)

L. Kapelą

(L. S.)
MAGISTRAT: 
(—) Głowacki, 
Radca Miejski.

Powyższe 
mości

INOWROCŁAW, dnia 22 listopada 1927 r,

podajc się do publicznej triado-

Kapelusze 
filcowe I aksamitne, swe
try, trykotaże meskie, . 
damskie i dla dzieci, I 
pończoch), skarpety, 
Wcina na pończochy, 

[szale wełniane, chustki, 
getry, bielizna, kołnierzy
ki, mnteijaly meskie i 
damskie, aksamity do 
prania, mnnszestry, bar
chany, poleca no eonach 
fabr. W. C. Biegański, 
Inowrocław Król. Jadwigi 
15 .Hotel Basta) 28«0

( ) Głowacki, 
Radca Miejski

5 — 10000 Zł 
poszukuje na hipotekę 
majątku ziemskiego. Pro
cent’ i termin podług 11- 
!»dy. Zgłusz do cksp.

Dzień. httj. Dod nr. *!Ki2

SAD POWIATOWY.

mik L

ffiH
W .> wiośnie żyd ). 
Pogrzeb odbędzie 
się w sobotę, Unia 
26. bm. o g. 2-icj 
po pul. z d.-inu 'ża
łoby przy ul. Po
znańskiej ni. 5.

Stiapieni 2b70

JtofOSlM)
OtzathOKKji synkiem
Inowrocław d. 23 li
stopada 1927 r.

I

pMIII BROOliEl
R W tym dziale ogłoszeń gi 
| obliczamy milimetr gi
I ty Ufo 8 groszy. |

Kto wydzierżawi 
wilę z umeblowaniem 
iO - J2 pokoi ? w po
bliżu Solanek. Płacę 
dzierżawę z góry. Z;.'ł. 
piśmienne do ekspedycji 
Dzień. Kuj pod nr. 28,4

nim
(miecornię do honiezgnu) 

wgMtza 
Majętność Głębokie 

Telefon Ktuszwica 16. 2855

Osiedliłem
się jako krawcowa sn- 
modz:elna i wykonuję 
Wszelką garderobę dam
ską i dziecięcą oraz bie
liznę w dom’i poza do
mem po cenach przy
stępnych. W. Kawcz.) li
ska, ulica Poznańska 60. 
I. ptr. 2856

W sprawie 
spornej będzie sprzeda
wana w piątek, gniada 
klacz. Maliszewski, ko- 
mornik sądowy. u«-t

Ogrodnictwo
57, morgi drzew owo
cowych jest na sprzedaż. 
Zgl. p Rogal, Młyńska 30. 
Inowrocław. 2815

Futro
ładne męskie, korzystnie 

) na sprzedaż. Zgłoszenia: 
. ul ŚW. Mikołaja nr. 3«>, 

I piętro. 2h;>7

Nowy
bufet i kredens, ko^zy- 

■ stnie na sprzedaż. Ulica .. ..... 2S78

Pokut uję od 1. IV. 1928 r.

mechanika
nko kierown bn wmsztatu, na ordynatję do 

iiia- itkti na Kni.wadi ca 400 ha, z koninie- 
. ni in .szMi rolniczych, traki )ieni. samocho- 
leni i kol. jką polną. Tylko pit rwszoizędni 
andylaci będą uw ględnitH'. O.erty wv- 

'ąc/me piśmienne d ) Ey p-d. Dzień. Kujaw.
2820.Ś W. bucha' 31

'-andyłaci bi dą uw ględnitm. O.erty 
'ącdiie piśmienne d > Ew p >d. Dzień. Ki 
w Inowrocławiu dla L. W. M.

Unieważniam i
6 Weksli na kwotę 3O'iOzh 
p>a(ne 15. II. 1928 r. 5(0 
zł 5. III. l»2H r. 5<)O zł 
12. III. III 8 r. fti 0 zl 1».| 
III. 1928 r fiOo zl 26. Il.j 
1028 r. 5 0 zł i 2. IV.l 
1928 r I5on zl z akceptem 
Garbarnia Kujawska Ino
wrocław. 2bo2

Kożuch w6 
sprzedam za 35 zł. Szu- 
kolski, św. Ducha 102.

Koni
parę einrsych nu Spm- 
dat. Sucharski, Siei a- 
kowo, p. WłostoWo, te
lefon nr. 5. 2859

Czeladnik assa
młynarski młodszy po
trzebny zaraz. Inowro
cław, św Wojciecha 52.

PnK6:
umeblowany, po zukuję 
od 1. XII. 2927. (Jferty 
do cksp Dziennika Kuj. 
pod 500 K- 2875

Wielki los;
wygrjWa każdy kupiec, 

msorojąoy wszędzie 
znanym Dzienniku 

Kujawskim. Tak 
stale twierdzą 

otrlacza|ący

Kwit miesięczny
na zamówienie gazety.

Niżej podpisany zamawia na urzędzie oocztow\m w miejscu

Tytuł gazety Miejsce Wyd. Czas przedpłaty Abon.

2,50

l

Uprocent. 
i mnnip. Razem

0,36 2.86
Gazetę proszę dostarczyć ml do domu, o przedpłatę ściągnąć przez listonosza.

I? ncauosko znmnu<'cii<jcft(io........................................................................................ .. .............
Pohwltouwnk poczty. Z odebrania powyższej sumy kwitujemy,

dnia ---------------------- . 

14 w 11 miesięczny
na zamówienie gazety.

Nlźei podpisany zamawia na urzędzie pocztowym w mleisco

Kto 
zgodziłby się udzielać

1 ytul gazety Mleisce wvd. Cza# przedpłaty Abon. oprocoui. 
i manln.

Rnzeni

Dziennik Kujawski Inowrocław mieilgt pM 2,50 0,36 2,86
początków nauki języ
ków nlcn.i '."kiego, an
gielskiego i włoskiego, 
zechce podać' adres swój 
i warunki plśm. do cksp.l 
Dzień. Kuj, 2873’

gielsklego i wlokiego.

Gazetę proszę dostarczyć ml do domi. a przedpłatę ściągnąć prvt listonosza 
mię tMwmio ,«m«w»e)a«ł»o

FoJttrltowanlc oocet Z odebraniu powyższej sumv kwitujemy

_________dnia---------  .. -


