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ABONAMENT
miesięczny wynosi w okspedycjl 2,70 it — w adenclacli miejsco
wych Ł80 .1 — k odnoszeniem 2,85 zt — na pocztach Jut z odnoszeniem 
kwartalnie S.UzI, miesięcznie >,06 ił, w agencjach zamlejscowycl. 3,00 zl, 
pod opaską W Polsco 5,50 zL W.razle wypadków, spowodowanych silą 
wyższa, przeszkód w zakładzie, 6‘ra|ków i t. p., wydawnictwo nfo odpo
wiada za dostarczanie ptema, abonenci nlo mają prawa do odszkodowart. 
Drukiem i nakładem Drukarni Kujawskie) Tow. Akcyjne w Inowrocławiu.
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DyreEtor wydawnictwa: Kazimierz ZiętowsKl.
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CENA OGŁOSZEŃ

Miejsce milimetrowe Jednołam. 15 groszy, w dziale reklam, za tekstem 
redakcyjnym - milimetr 40 groszy, w tekście 50 groszy, za ogłoszenia 
na pierwszej stronie mm.75 gr. — Konto czek. P.K.O. Poznart nr. 204 847. 
Konta bankowe: Powiat. Kasę Oszczędności I Bank Ludowy • Inowrocław. 
Telefon administracji nr. IM. — Telefon redakcji nr. 191. 
Za ogłoszenia podane telefonem nie blerze się odpowiedzialności. 
Za Red. odpoW. Cz. Buksakowski, Inowrocław, za ogłoszenia administracja.
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Redaktor i Stanisław Cieślak,

W ciężkiej chwili
Jeszcze dzisiaj’ nie można napisać, jakie 

się utworzę fronty wyborcze w poszczegól 
nycli okręgach. Chodzi już teraz o okręgi, 
bo w całej Rzeczpospolitej rozbicie społe
czeństwa jest niestety faktem dokonanym 
Co do poszczególnych okręgów natomiast 
toczą się jeszcze rozmowy między poszczę- 
gólnemi partjami i bardzo możliwe, że tu i 
owdzie dojdzie w ostatniej chwili do zblo 
kowania się stronnictw umiarkowanych.

Społeczeństwo bierze dziw, że mimo 
Listu Pasterskiego, mimo wyraźnego nawo 
tywania biskupów do połączenia się, jednak 
przyszło do rozbicia. Któż temu winien? —- 
Ci, co kapitał polityczny chcą wybić z roz- 
proszkowania społeczeństwa umiarkowane 
go, obóz sanatorów.

Już od maja 1926 roku szła robota w 
kierunku rozbijania i unicestwienia narodo
wych stronnictw politycznych. Ody zostały 
rozpisane wybory rozpoczęto gwałtowną 
propagandę zmierzającą do tworzenia no
wych ugrupowań politycznych, opartych 
wyłącznie na podłożu interesów gospodar
czych stanowych i klasowych.

Interes gospodarczy ma zastąpić inte
res ogólno-narodowy i katolicki. Walka o 
pełną własną kieszeń ma stanowić główne 
hasło w politycznem życiu.

Przytem obóz sanatorów zachodził o 
utworzenie nowych partyj tylko w jednym 
kierunku, usiłował on zorganizować w no 
we bloki te tylko żywioły, które wchodzą w 
skład stronnictw narodowych, jak ziemian- 
stwo, kupiectwo, rzemiosło, średnią włas
ność wiejską. Najmniej atoli słychać o usi 
lowaniach wtargnięcia w domenę PPS. lub 
Wyzwolenia.

Wiadomo dlaczego: kruk krukowi oka 
nie wykolę.

W propagandzie sanacyjnej jest jesz
cze jedno charakterystyczne dążenie: chodzi 
sanacji o to, aby zatrzeć w szerokich ma
sach społecznych różnicę między stronnic
twami radykalnemi a umiarkowanemu Nic 
ma prawicy ani lewicy — wołają sanatorzy 
— nie może też być bloków narodowych 
katolickich, bo wszystkie partje są państwo 
wotwórcze.

Zasadzie tej hołdują najgłębiej konser
watyści, którzy weszli na listę rządową, 
gdzie ani wyznanie, ani narodowość roli ża 
dnej nie grają. Podobnie zresztą uforino 
wane mają być różne bloki gospodarcze.

Tymczasem należy stawić sobie pyta 
nie: czy w chwilach rozstrzygającej walki o 
katolicki i narodowy charakter naszego 
państwa, żywioły katolickie, rozproszkowa- 
ne w bezbarwnych blokach „bezpartyj
nych" i „gospodarczych", będą się zdobyć 
mogły na energiczny czyn obrony święto 
ści religijnych i narodowych?

Trzeba stawić pytanie: czy oportunizm 
kłasowy i lęk przed represjami gospodar- 
czerni (przykład: sprawa z CTR.), nie przy 
Ihimlą uczuć parljotycznych i religijnych.

A na to liczą ci wszyscy, którym na 
rozbiciu żywiołów umiarkowanych zależa 
lo. Trzeba przecież wiedzieć, że np. Unji 
Gospodarczej inicjatorami i whtściwetni 
twórcami nie byli tacy ludzie: jak Chmielew 
ski, Szuldrzyński i Żółtowski, ani tacy jak 
Hanasz i Syller jeno inni, którzy nadal w u- 
kryciu siedzą, że wspomnimy dzisiaj tylko o 
takim p. pffiz.uble-Brz.egu z „Dziennika 
Poznańskiego", który bardzo „praktycznie"

Odpowiedź na notę Polski
wręczył Waldemaras delegatowi Tarnowskiemu

Kowno. 16. 1. (pat). Prasa tutejsza 
donosi, że pretnjer litewski Waklcmaras do- I 
ręczył dziś wieczorem specjalnemu wysłań 
nikowi rządu polskiego p. Tarnowskiemu 
odpowiedz na notę polską. P. Tarnowski 
wyjeżdża z Kowna jutro, tj. we wtorek o 
godzinie 11 rano przez Rygę do Warsza
wy.

Kowno. 16. 1. (pat). Organ ludow
ców „Lietuvos Zinios" zajmuje się w arty
kule wstępnym propozycją Polski, przyczein 
pisze między innemi:

Jak już wiadomo, przybył do Kowna 
urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych z Warszawy, przywożąc naszemu rzą
dowi notę w sprawie rokowań.

Represje wobec opozycji w Rosji
wręczył zesłany na pogranicze chińsko-turkiestańskie

Berlin, 16. 1. (pat). Moskiewski ko
respondent „Berliner Tageblaftu" Paweł 
Scheffer podaje sensacyjne szczegóły, doty
czące zarządzeń represyjnych rządu sowiec
kiego przeciwko przywódcom opozycji. 
Szczegóły te były dotychczas przemilczane 
przez prasę, aczkolwiek pierwsze zarządze
nie o zesłaniu wydane zostało już przed 10 
dniami.

Według informacji korespondenta „Ber 
liner Tageblattu", Trocki na podstawie art 
58 sowieckiego kodeksu karnego skazany 
został za działalność kontrrewolucyjną na 
zesłanie do miejscowości Wiernyj na pogra 
niczu chińsko-turkiestańskim i ma w dniu 
dzisiejszym opuścić Moskwę. Rakowski ska 
zany został na zesłanie do Astrachania. Ra 
dek, Preobraźeńskij i inni mają wyjechać w 
niedzielę na Ural, gdzie oczekiwać mają da! 
szych decyzji rządu sowieckiego. Serebnia- 
kow zesłany został już w ubiegłym tygod
niu do Scmipalatyńska, Kamjeniewowi wy
znaczono Penzę jako miejsce osiedlenia, a 
Zinowjcwowi Tainbow. Około 50 opozycjo

Nad reorganizacją Rzeszy 
Obradują ministrowie 18 związkowych państw niem.

Berlin 16. 1. (Pat.) Dziś przed po
łudniem o godz. 10 rano w sali konferen
cyjnej pałacu kanclerskiego w którym od
bywał się w roku 1878 kongres berliński, 
rozpoczęła się pod przewodnictwem kancle
rza Rzeszy konferencja rządu Rzeszy z prom 
jerami i ministrami 18 państw związkowych 
Rzeszy Niemieckiej. Jak stwierdza piasa ber 
lińska, w naradach bierze udział 106 mini
strów i wiceministrów. Mowę inauguracyj
ną wygłosił kanclerz Marx, podnosząc do
niosłość obecnej konferencji i wskazując na 
jeden z głównych jej celów, t. j. na sprawę 
przygotowania reorganizacji, która przepro 
wadzić będzie można za pomocą przejęcia 
przez rząd Rzeszy od rządów poszczegól
nych krajów pewnych gałęzi administracji, 
oraz za pomocą zniesienia istniejącego obec > 
nie enclave. Pierwszy referat o stosunku I 
między Rzeszą a państwami wygłosił bur- I 
mistrz wolnego miasta Hamburga dr. Pc- * 1 

nistów zesłanych już zostało z początkiem 
ubiegłego tygodnia na Syberję. Skazano 
również cały szereg osób z prowincji na 
zesłanie.

Decyzja w sprawie sposobu traktowa
nia opozycjonistów uległa zwłoce z tego 
powodu, że zesłani według pierwotnego 
planu mieli mieć charakter delegatów do 
sprawowania pewnych funkcji partyjnych 
w oznaczonem miejscu zesłania. Temu jed 
nak opozycjoniści sprzeciwiali się kategory 
cznie, chcąc w ten sposób zmusić partję do 
otwartego wystąpienia przeciwko nim i na 
dania zarządzeniom represyjnym właściwe
go i ostrego charakteru.

W odpowiedzi na to komitet centralny 
wydal rozkaz zaostrzenia pierwotnych za
rządzeń. Zarządzenie to, jak pisze dziennik 
w depeszy swc-go korespondenta z Moskwy, 
najbardziej dotyka Trockiego, który według 
obecnego wyroku skazany został na zesłanie 
do najdalej położonych okolic Rosji azjatyc
kiej.

tersen, który zgłosił wniosek utworzenia 
specjalnej komisji rzeczoznawców, która po 
opracowaniu istniejących projektów będzie 
miała prawo poczynienia projektów włas
nych i przygotuje pod względem prawnym
i politycznym właściwa reorganizację. Ko
misja ta projektowana przez burmistrza 
miałaby się składać z polityków, doświad
czonych urzędników administracyjnych. — 
przedstawicieli kół gospodarczych i obrado
wałaby pod kierownictwem mężów zaufa
nia rządu Rzeszy i rządów krajowych. Bur 
mistrz Petersen w przemówieniu swem wy
powiedział się szczególnie za pozostawie
niem w całych Niemczech jednego tylko par 
lamentu centralnego, mianowicie parlamen
tu Rzeszy Reichstagu, co miało by się przy
czynić do wzmocnienia całości i jednolitoś
ci administracji Rzeszy.

szczersi nawet zwolennicy jego napróżno 
przymawiają się o jakiś program wogóle, 
o „uchylenie przyłbicy". Rząd wytrwale mil 
czy, „przyłbicy" nie uchyla i cały stosunek 
jego zwolenników do niego, przynajmniej 
dotąd... opiera się na zaufaniu natury osobi
stej, na swego rodzaju wierze w osobę".

! Katolicy w walce o doniosłe sprawy 
na wierze w osobę polegać nie mogą.

potrafi wyzyskać prądy polityczne dla sie
bie.

Wreszcie inni znów na swój sposób 
starają się uśpić czujność społeczeństwa. 
Zaufajcie rządowi —- powiadają — on nie 
dopuści do prześladowania Kościoła. A ja
ki jest program rządu, pytają się ludzie? 
Na to odpowiada jezuita ks Jan Urban.

—- „O program wyraźny polityki (ego 
izr.idu leniej nie pytajmy: wiadomo, że naj

Według uzyskanych informacji — pisze 
dziennik — Polska chciałaby rozpocząć ro
kowania w Rydze z końcem bieżącego mie
siąca. Pomijając wszystkie sprawy politycz
ne np. kwestję wileńską, tokowania doty
czyć mają tylko spraw technicznych, związa 
nycli z przywróceniem komunikacji. Taki 
program, jak już kilkakrotnie oświadczył 
Waldemaras, jest dla nas niemożliwym do 
przyjęcia — przedewszyslkiem dlatego, że 
sprawą komunikacji w obecnym stanie na
szego sporu z Polską nie jest już dziś spra 
wa ściśle techniczna.

Sprawa ta bowiem związana jest z 
pierwszorzędnemi zagadnieniami polityczne 
mi.

Zamach morderczy w Toruniu.
Toruń. 16. 1. (AW). Dziś dokonał 

tu zamachu rewolwerowego na właściciela 
hotelu „Pod Trzema Koronami" Sadowskie 
go, dzierżawca tegoż hotelu Szczepanow- 
ski.

Sadowski został ranny w lewą rękę, za{ 
Szczepanowski po oddaniu wystrzału do 
Sadowskiego, popełnił samobójstwo, ginąę 
na miejscu. '

Dochodzenie w toku.
Groźba strajku w Odańsku.

Gdańsk. 16. 1 (A W) W porcie 
gdańskim zanosi się na strajk. Propozycję 
sekretarzy związkowych o przyjęcie ustalo
nych przez 6ąd rozjemczy IG guldenów 60 
fenigów jako wynagrodzenia dziennego, bę 
dą według wszelkiego prawdopodobień
stwa dzięki ożywionej propagandzie komu-, 
nistycznej odrzucone.

Zjazd prezesów Urzędów 
Ziemskich

omówi plan parcelacji na rok 1929.
Warszawa. 16. 1. (AW). W Mini

sterstwie Reform Rolnych odbywa się zjazd 
prezesów Okręgowych Urzędów Ziemskich 
Zjazd zagaił minister reform rolnych Stanie 
wieź, następnie zabrał glos dyr. deparlameif 
tu urządzeń rolnych K. Kasiński, który o 
mówił działalność urzędów ziemskich w ro
ku 1927, w dziedzinie scalenia gruntów, 
zniesienia służebności, parcelacji rządowej 
i prywatnej oraz akcji kredytowej.

Na porządku dziennym zjazdu są mię
dzy innemi: ustalenie ogólnego planu prac 
okręgowych urzędów ziemskich na r. 1928 
oraz, omówienie planu parcelacyjnego na r, 
1929 i sprawa wykazu imiennego majątków 
przeznaczonych do parcelacji na rok 1928 
(Jak wiadomo ogłoszenie tego wykazu zo
stało odłożone dekretem p. Prezydenta Rze 
czypoepoiiicj do dnia 15 lutego br.) Poza 
tem na zjeździć ma być omówiony szereg 
spraw technicznych między innemi sprawa 
reorganizacji pracy i biurowości.

Tylko jednorazowe zasiłki
Warszawa. 17. 1. (AW). Dzisiejszy 

„Robotnik" don, w związku z pogl. o defi
nitywnej podwyżce plac urzędu., iż wbrew 
pogłoskom sprawa ma być załatwiona lvlko 
i rcwizorycznie. Z końcem stycznia I na T 
marca urzędnicy otrzymają jedynie jednora
zowy dodatek w wysokości połowy pensjf.

Ustawa o pracach Komualnych
i statut kas oszczędności.

Warszawa. 16. 1. (pat). Komisja 
międzyministerialna ukończyła prace nad 
rozporządzeniem wykonawczem do ustawy 
o pracach komunalnych oraz nad statutem 
wzorowych kas oszczędności.

Rozporządzenie i statut ogłoszone zo
staną w Dzienniku Ustaw w dniach najblif 
szych.

Wszystkie dezyderaty zjednoczonych 
instytucji oszczędności zostały uwzględnio
ne. W ten sposób kasy oszczędności będą 
mogły przystąpić do wprowadzenia wszyst
kich operacji oszczędnościowych i stosowa
nia wszelkich środków pomocniczych dla 
idei oszczędnościowej.

Wywrotowiec podpalaczem.
Lublin. 16. I. (AW). W związku ą 

częstemi pożarami, jakie często nawiedzała 
osadę Bełżyce powstało podefrzenieo że pór 
żary te są skutkiem podpalenia.

Energiczne dochodzenie w tej sprawie 
wydało sensacyjne rezultaty. Okazało się bó[ 
wiem, że podpalenia dokonał jeden z mięsa 
kańców Bełżyc, który przebierając się za ko*' 
bielę, podpalał zagrody.

Podczas jednego z takich pożarów, 
strażacy zauważyli uciekająca kobietę I poj 
pogoni za nią schwytali ją. Okazało się, że 
jest to mężczyzna, który zajmuje się akcja 
wywrotową i szpiegostwem. W tej sprawi? 
prowadzone jest energiczne dochodzenie, ■ 
klóre jednak trzymane jest w ścisłej tajem
nicy.

DZIENNIK KUJAWSKI



Na froncie wyborczym Otrzeźwienie w stron. Chrz. Nar.
’ Żydii zi Hol leni współpracy.

Kraków, 16. 1. (A.W.) W dniu wczoraj
szym w sali kahalu, odbyło się zgromadzenie 
ortodoksów dla zajęcia stanowiska wobec zbił- 
ttajęcych się wyborów. Po dyskusji w której za
bierali glos działacze ortodoksyjni Walach, 
Łandau, Peiper, Wolft, Borstcin, Zuckert i Inni, 
wyłoniono komitet wyborczy. Komitet ten m. in. 
tna rozpocząć pertraktacje z bezpartyjnym blo- 
kicm współpracy z rzędem. Postanowiono ró
wnież wystać depesz? hołdowniczą do prezy
denta Mościckiego i marszałka Pilspdskiego.

Kandydaci PPS w Zagłębiu.
Sosnowiec, 16. 1. (A.W.) Kandydatury 

f>PS w Zagłębiu zostały definitywnie ustalone. 
Pierwsze miejsce otrzymał b. poseł Jan Stań
czyk, drugie b. poseł Franciszek Ciupiał, trzecie 
miejsce wobec kategorycznej odmowy meccna i 
Pawełka oddano reprezentantowi m. Sosnow
ca leksemu Bieniowi. Jak słychać mec. Pawełek 
zażądał pierwszego miejsca, co ze strony okrę
gowego zarządu partji spotkało się z odmowę

Lista nr. 11.
Warszawa, 16. 1. (A.W.) Na złożonej 

dzisiaj do głównej komisji wyborczej, liście 
państwowej Monarchistycznej Organizacji 
Wszcchstanowej znajduję się nazwiska: 1) 
prof. A. Parczewski, 2) ks. Ignacy Charszew- 
ski 3) dr. A. Ćwiakowski, 4) członek redakcji 
,Dnia Polskiego", członek zarządu Prawicy 

Narodowej dr. Jan Bobrzyński. Dalej m. in. na
zwiska 1. Oksza-Orabowski, adw. M. Obiezier- 
ski, Alfred Uznański, członek redakcji „Czasu". 
Ogółem lista zawiera 100 nazwisk. Lista otrzy
mała Nr. 11

Komuniści w Poznaniu.
Poznań 16. 1. (A. W.) Wczoraj odbył 

się tu na Wildzie pod golem niebem wiec 
przedwyborczy PPS lewicy, pod egidą znane
go z procesu komunistycznego, Bema. Z powo
du rzęsistego deszczu wiecownicy musieli się 
jednak rozejść bez powzięcia uchwal./

Min. Składkowski kandyduje.
Warszawa. (A.W.) Minister p. Skład- 

fcowski powrócił z dwudniowej inspekcji wo
jewództwa łódzkiego. W związku z podróżą 
tą „Przegląd Wieczorny" donosi, że podobno 
minister Składkowski kandydować będzie na 
liście bloku rządowego w okręgu kaliskim 
oraz w jednym z okręgów małopolskich.

Odezwa partyj współpracy z rządem.
Warszawa, 17. 1. (A.W.) Jutro ukaże 

się odezwa programowa bloku współpracy z 
rządem. Odezwa jest oczekiwana przez koła 
polityczne z wielkiem zainteresowaniem. Ma 
ona zawierać również listę kandydatów tej 
partji. . , .

Wśród stronnictw umiarkowanych.
Warszawa, 17. 1. (A.W.) Nieporozu

mienia w łonie stronnictw umiarkowanych zo-

Niemcy a imperializm
węgierski

W i c <1 e ń. Przed kilku dniami ukazał 
się w „Sonntagblatt" artykuł profesora pió 
ra uniwersytetu i byłego węgierskiego mi
nistra dr. Bloyera, w którym autor porusza 
kwestję dążenia Węgier do rozszerzenia 
granic, omawiając równocześnie stanowi
sko, jakie zajmą wobec tego dążenia Niem
cy, mieszkający' w krajach, oderwanych od 
Węgier. Uważa, że Niemcy ci zajmą stano
wisko przychylne tylko w tym wypadku, je 
żeli Węgry zmienią gruntownie taktykę w 
stosunku do obecnych mniejszości niemiec
kich na Węgrzech.

Organ austrjackiego stronnictwa wiel- 
koniemieckiego „Wiener Neueste Nachrich 
ten" popiera to zapatrywanie i pisze dalej-

„Taktyka, jaką Węgrzy stosują do pól- 
miljona Niemców, żyjących na Węgrzech, 
nie może nigdy pozyskać dla Węgier Niem
ców w krajach oderwanych; bowiem we 
wszystkich państwach, sąsiadujących z Wę
grami mają Niemcy znacznie więcej wolno 
&i i praw, niż na Węgrzech, które się w 
stosunku do swoich mniejszości niczego nie 
nauczyły".

Strajk metalowców w Niemczech.
Berlin. 16. 1. (pat). W przemyśle me 

talowym w środkowych Niemczech wy
buchł w dniu dzisiejszym strajk. Orzeczenie 
rozjemcze, przyznające robotnikom pod
wyżkę tylko 3 fenigi zostało na niedzielnym 
izjeżdzie przedstawicieli związku zawodo
wego metalowców środkowych Niemiec je
dnomyślnie odrzucone.

Za katolików w Meksyku.
Kraków, 16. 1. (A.W.) W kościele 

Najświętszej Marjl Panny odbyło się wczo
raj uroczyste nabożeństwo za prześladowa
nych w Meksyku katolików. Reprezentowane 
były l-cznie wszystkie organizacje katolickie. 
Przy organach śpiewał chór „Hasia" pod 
batutę dyr. Perka. Kazanie okolicznościowe 
wygłosił ks. F. Kwiatkowski, który przedsta
wił straszliwą martyrologię katolików me
ksykańskich i bohaterską postawę afiar ty
ranii.

stały załatwione. Obecnie marsz. Trąmpczyńskł 
prowadzi pertraktacje z blokiem Ch. D. i Piasta 
w sprawie dalszych porozumień regjonalnych.

Pomorze za Komitetem Kat.-Nar.

Toru ń, 16. 1. (wl.) W niedzielę odbył się 
tu wiec, zwołany przez Komitet Kat.-Narodo- 
wy. Przemawiał prof. Bohdan Winiarski. Na
strój zebrania był niezwykle podniosły, prze
bieg cechowały harmonja i jednomyślność. 
Uchwalono następującą rezolucję:

1. zebrani domagają się jednolitej listy 
wszystkich żywiołów umiarkowanych z marsz. 
Trąmpczyńskim na czele,

2. potępiają wszelkie próby rozbijania 
społeczeństwa przez wysuwanie na plan pierw
szy haseł materjalnych i stanowych.

Zerwanie z zachowawcami
Warszawa. 16. 1. (AW). Prezy- 

djum stronnictwa Chrześcijańsko-Narodo- 
wycłi uchwaliło dziś rezolucje, w której na 
wstępie stwierdza:

„Prezydjum uchwala, że członkowie 
stronnictwa Cli. N. nie mogą kandydować 
do Izb Ustawodawczych na listach, które 
bądź w okręgach, bądź na liście państwo
wej, zawierają nazwiska budzące wątpli
wość pod względem przekonań religijnych 
i społ.ecznych, np. na liście Bezpartyjnego 
Komitetu Współpracy z Rządem.

Wobec niedojścia do skutku jednolitej 
listy katolickiej w całym państwie stronnic
two Ch. N. winno współdziałać w tworze 
niu wszędzie, gdzie to jest możliwe, okrę

gowych lub dzielnicowych porozumień w 
myśl 1 stu pasterskiego, przeciwstawiając 
się walce pomiędzy listami ugrupowań ka
tolickich".

W związku z tą zuchwałą prof. Żół
towski złożył swój mandat do Komitetu Za 
chow a w czego na ręce zarządu stronnictwa 
Ch. N. Uchwała powyższa oznacza, jak to 
stwierdza „Dzień Polski" zwycięstwo w kie 
runku prof. Strońskiego. To samo pismo 
zapewnia, że uchwała ta w niczem wpłynąć 
nie może na linję polityczną pozostałych 
stronictw zachowawczych

... . 

Maty feljeton.

Katastrofy Kolejowe
W a r s z a w a,’ 16. 1. (Pat.) Dn. 15. btn. 

o godz. 1,30 stacja osobowa we Lwowie 
była widownią poważnej katastrofy kolejo
wej, mianowicie przy przetaczaniu na zam
kniętym forze pociągu osobowego, wpadło 
na zaporą siedem wagonów osobowych, 
niszcząc je zupełnie. Wskutek zawalenia się 
barjery odniosło ciężkie obrażenia cielesne 
trzech pracowników, z których jeden zmarł. 
Władze kolejowe wdrożyły śledztwo w tej

Dziesięć lat się ukrywał
Ujęcie groźnego bandyty

Sosnowiec (AW) 16. 1. Policja 
sosnowiecka ujęła groźnego bandytę Jana 
Walczewskiego, który pod przybranem naz
wiskiem ukrywał się od 10 łat. Właściwe 
jego nazwisko brzmi Lewandowski. Przed 
wojną dokonał on w Sosnowcu morderstvva 
za co skazany został przez sądy rosyjskie 
na 8 lat ciężkiego więzienia i zesłany w 
głąb Rosji. W czasie rewolucji Lewandow
ski uzyskał wolność i przybył do Polski, o-

Walne zebranie Inowrocławskiego 
Kółka Rolniczego

O czem radzili nasi gospodarze?

W ostatnią niedzielę, dnia 15 bm. od
było się o godzinie 1-ej po polud. w hotelu 
Basta roczne walne zebranie inowrocław
skiego Kółka Rolniczego. Obrady zagaił pre 
zes p. Kuraszkiewicz z Balina, witając 
wszystkich obecnych. Na marszałka dal
szych obrad jednogłośnie powołano preze
sa p. Kuraszkiewicza. Sekretarzował sekre
tarz Kółka p. Józef Czapla z Inowrocławia. 
Po omówieniu kilku mniej ważnych spraw 
przystąpiono do sprawozdania zarządu. — 
Pierwszy złożył sprawozdanie z całorocznej 
działalności Kółka sekretarz p. J. Czapla, z 
którego wynikało, że w roku ubiegłym od
było sie 10 zebrań plenarnych i jedno wal
ne. Kółko obecnie liczy 52 członków. Poza- 
tem sekretarz zakomunikował zebranym, że 
Kółko wydelegowało kilku członków na od 
byta już uroczystość 50 letniego istnienia 
Kółka w Przybyslawiu.

W Inowrocławiu Kółko przyjomawało 
i gościło kilka wycieczek z różnych zakąt
ków Polski. M in. do Inowrocławia przy
jechały szkoła gospodarstwa wiejskiego w 
Cieszynie, szkoła rolnicza w Duboji (Po
lesie).

Ze sprawozdania skarbnika wynikało 
że kasa Kółka w tym roku nie przyniosła 
żadnego deficytu lecz przeciwnie pozostało 
jeszcze na 31 grudnia 27 r. 69 zł i 31 gr. 
Rewizor kasy p. Pluta zgodność kasy po
twierdzi,.

Na wniosek jednego z zebranych za
rządowi za intensywna pracę dla dobra 
Kółka udzielono pokwitowania jednogłośnie 
Dotychczasowy zarząd w myśl statutu Kół
ka został obrany na dalsze dwa lata. Po 
rozdzieleniu funkcji miedzy poszczególnych 
członków wybranych do zarządu zabrał 
glos sekretarz powiatowy Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kółek Rolniczych na powiat 
Inowrocław p. Chwalisz. Następnie prele
gent odczytał komunikaty zarządu powiato
wego i rady głównej W. T. K. R. w Poz
naniu, dalei omówił cały szereg spraw wy
łącznie organizacyjnych. Na końcu zakoinu 
nikował jeszcze że w dniu 5 lutego br. od
będzie się w Poznaniu Walny zjazd delega 
łów Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek 
Rolniczych.

Na zjazd zostali wydelegowani pp.: 
J. Czapla, Łuczak i Imilkowskl. Prócz tych 
na zajzd do Poznania pojadą z zarządu pre 
zes p. Kuraszkiewicz z Balina i sekretarz p. 
Jercha z Batkowa. Z okazji tego zjazdu 
poznańska stacja nadawcza radjowa poświę 
ci cały swój program w tym dniu zadaniom 

sprawie.
Dn. 16. bm. w warszawskiej dyrekcji Ko

luszki na zwrotnicy pociąg osobowy zderzył 
się z parowozem przetokowym, przyczepi 
wykoleiły się 2 wagony osobowe i parowóz 
przetokowy. Skutkiem wypadku lekko ranio
ny został jeden z pasażerów. Na miejsce ka
tastrofy przybyła specjalna komisja i pociąg 
ratowniczy. Po oczyszczeniu toru, ruch zo
stał podjęty na nowo.

siedlając się w okolicach Łodzi. W roku 
1918 dokonał mordu rabunkowego w jednej 
z okolicznych wsi i poszukiwany przez łódź 
ki Sąd Okręgowy zbiegł do Sosnowca. W 
Sosnowcu zaaklimatyzował się, uchodząc 
naogół za porządnego rękodzielnika. Funk
cjonariusze urzędu śledczego wpadli na je
go trop i aresztowali, odstawiając do sądu 
w Łodzi.

rolnictwa w Polsce. Wogóle zjazd delega
tów Kółek Rolniczych z całej Wielkopolski 
będzie wielka i wspaniała manifestacją rzesz 
rolniczych. Rolnicy dzięki staraniom władz 
centralnych otrzymują ulgi kolejowe, na 
przejazd do Poznania.

Następnie wybrano delegatów na wal
ne zebranie powiatowe, które odbędzie się 
10 lutego o godzinie jedenastej przedpołud
niem w hotelu Basta. W skład delegacji 
weszło kilku członków z zarządu a miano
wicie pp.: Jercha, Cięgotura i Łuczak. Na 
walnem zebraniu powiatowem w Inowrocła 
wiu zostaną wybrani delegaci na walne ze
branie wojewódzkie, które odbędzie się 15 
marca br. w Poznaniu.

W dyskusji nad wspomnianemi v żcj 
sprawami przemawiało kilku zebranych, 
przyczem wyjaśnienia i odpowiedzi dawał 
zarzad W końcu obrad powzięto kilka uch
wał. miedzy innemi i takie jak: 1) aby rol
nicy zachęcali swvch synów do brania u- 
działu w zebraniach zawodowo - rolniczych 
przyczem znaznacza sie, że nie bedzie się 
od nich pobierało żadnych składek człon
kowskich 2) Kółko Rolnicze w Inowrocła
wiu zwraca sie do Wielkopolskiego Towa
rzystwa Kółek Rolniczych, abv nie pobiera
ła za analizę produktów rolnych i sztucz
nych nawozów tak wielkich opłat.

Na tem obrady wyczerpano: przewod
niczący zamknął posiedzenie hasłem „Cześć 
Rolnictwu"!

Rokowania z Niemcami a rolnictwo.
W piątek, dnia 12. bm. odbyła się w 

Związku polskich organizacyj rolniczych 
konferencja w sprawie uzgodnienia poglą
dów rolników przed przedwstępnymi roko
waniami polsko-niemieckich organizacyj go
spodarczych, które jak wiadomo będą miały 
miejsce w końcu bieżącego miesiąca. W kon
ferencji brali udział pp. Gościcki, marszałek 
Pluciński, dyrektor Machnicki, dyrektor Po
rowski, prezes Z. Chrzanowski oraz wielu 
innych. (A.W.)

Wielki piec sie zawalił.
Berlin, 16. 1. (Pat.) Prasa berlińska 

donosi o katastrofie, jaka wydarzyła się w 
wielkiej stalowni i walcowni w Brokłingu. 
Wielki piec stalowni i walcowni zawalił sę 
wskutek wybuchu, ywolanego przez samo 
zapalenie się pyłu węglowego. Cala obsługa 
pieca w liczbie 17 osób została zasypana 
gruzami. Dwóch robotników zginęło na 
miejscu, 5 zmarlo wskutek odniesionych ran.

Nieco 
o ludziach powojennych

Słlng wolę, stale kierując<j się jednemi 1 
temi samemi zasadami, nazywamy charakterem. 
Kto nie ma stałej woli, jest człowiekiem chwiej
nym bez charakteru. Gdy zasady, kierujące wo
lą są moralnie dobre, jest charakter 
dobry, gdy te zasady są zle, jest 
i charakter zly. Jeśli ktoś wyrobił w so
bie wolę, rozumową, t. j. wolę, kierującą si$ 
ideami religijno-moralneml, ma chaiakter reli
gijno-moralny. .. ,

Wyrabianie charakteru religijno-moralne
go jest ostatecznym celem życia człowieka, je9t 
ideałem, do którego powinien każdy się zbliżać, 
lecz zarazem najtrudniejszein zadaniem czło
wieka w życiu doczesncm.

Charakter nie jest wrodzony, lecz tworzy 
sie stopniowo z rowojem umysłowym człowie
ka, a to na gruncie jego wrodzonych właści
wości fizycznych i psychicznych, pod wpływem 
własnej obserwacji i panowania nad sobą, jest 
wiec własnem jego dziełem. Wychowanie reli
gijne i moralne ma bardzo wielki wpływ na 
rozwój charakteru. .

Charakter odznacza się: energją, silą, sta
łością woli, konsekwencją woli, a charakter do
bry nadto wolą rozumową.

Nie zna się wcale człowieka, jeśli się nie 
zna go bardzo dobrze; lecz mało jest ludzi, za
sługujących żeby ich studjowano. Stąd po
chodzi, że człowiek prawdziwej wartości me 
kwapi się wogóle. żeby być znanym. Wie o tem. 
że mało ludzi może go ocenić, że Każdy z tej 
małej liczby posiada swoje stosunki, swoje 
interesy, swoja miłość własną, co przeszkadza 
mu udzielać zasłudze takiej uwagi, jakiej trzeba, 
żeby ją umieścić na wlaściwem miejscu.

Kiedy postanowimy sobie widywać się tyl
ko z tymi co obchodzą się z nami w mysi za
sad moralności, cnoty, rozumu, prawdy, nie 
zważając na konwenanse, próżność, etykietę, 
jako na „podwaliny" społeczne — musimy być 
przygotowani na to. że odejdą od nas nawet 
rzekomo najlepsi przyjaciele; będziemy musieli 
wówczas żyć niemal samotnie.

Ludzie powojenni nietyiko. że się nie za- 
stanawiaja, że taki stan w społeczeństwie przy
nieść może fatalne skutki, ale dalej brną bez 
żadnych skrupułów moralnych i staczają się 
coraz niżej, niżej.

Zawsze utrzymywałem, że jedną z naj
większych rozkoszy na tym padole zgryzot jest 
spędzenie godzinki w towarzystwie prawdzi
wych gentlemanów, a teraz, po wojnie, jeśli 
można jeszcze tak powiedzieć, aż się roi od 
„gentlemanów". Czar obcowania z prawdzi
wym gentlemanem polega na tem, że ze sporu 
na jakikolwiek temat gentleman przechodzi na
gle do scharakteryzowania swojego rozmówcy. 
Byłem niegdyś mimowolnym świadkiem nastę
pującej wymiany zdań w tramwaju:

Dlaczego nan uważa, że Sienkiewicz nie 
dorasta do pięt Barbussowi? — mówił jeden 
gentleman.

Na to odpowiedział drugi.
— Jesteś pan skończony bałwan, jeśh .egc 

nie rozumiesz, i nic odzywaj się pan do mnie 
więcej, bo jak pana lunę!..

Moja przypadkowa sąsiadka, kobieta już 
starsza o silnych jeszcze barach, otworzyła usta 
ze zdumienia jak szeroko, przybladła i. pochy
liwszy się ku mnie, szepnęła do ucha: •

— Czy pan słyszał?
— Słyszałem.
— Co... co to jest, proszę pana?
— Dyskusja literacka.
— Jakto?
— Nowoczesna dyskusja.
— Ależ ten pan powiedział tamtemu panu, 

że go „lunie" i powiedział mu, że jest bałwan!
— Metoda argumentowania, łaskawa pani.
— Przed wojną nigdyby...
— Ano tak. Ale jest już po wojnie, proszę 

pani. Budujemy nową cywilizację. Nowy duch 
czasu posługuje się nową logiką, używa no
wego jeżyka i tworzy nowy sovoir — vivre.

Zresztą cóż im się dziwić. Proszę pani, my 
wszyscy powojenni ludzie mamy spaczony cha
rakter, nie jesteśmy ani za grosz podobni do 
ludzi przedwojennych; każdy w pogoni za 
chlebcm, który w dzisiejszych stosunkach bar
dzo trudno zdobyć, zapomina o kardynalnych 
obowiązkach moralnych względem siebie i ota
czających go.

Dziś człowiek, który z wytrwałością nie 
pozwala się uginać ani swemu rozumowi, ani 
iwej uczciwości, ani nawet swei sumienności 
pod ciężarem żadnego z bezmyślnych lub nie
moralnych konwenansów społecznych, który 
me ustępuje nigdy w wypadkach kiedy interes 
nakazuje mu ustąpić, kończy niechybnie na 
tem że zostaje bez poparcia i przyjaciół, 
oprocz istoty abstrakcyjnej, którą nazywają 
cnotą, i która pozwala mu umrzeć z głodu.

Dama pokiwała smutnie głową, wstała i 
skierowała się szybko ku przedniej platformie. 

Leonidas.
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Kalendarzyk rzym. katol.
Dziś Kat. św. Piotra
Jutro Henryka b. W.

Kalendarzyk słowiafitki:
Dziś Jaropelka 
lutro Ratymlra

Słońce: wschód 8,04 zachód 10,1B 
Księżyc: wschód 6,64 zachód 9,10

Dyżurna apteKa
Od dzisiaj soboty do przyszłego piątku włą

cznie polni dyżur apteczny APTEKA pod 
ORŁEM.

Dużur lekarski
— Nocny dyżur lekarski pełni z dnia 17 na 

.18 bm, dr. Simon; nocy .następne] dr. Trusz
czyński.

Temperatura
Dzisiaj o godzinie 8 rano termometr wskazy 

wał 3 stopnie Celsjusza powyżej zera.

Komunikatu
— Zebranie Tow. Pań Miłosierdzia św. Win 

conłego a Paulo odbędzie się w środę, dnia 18 
lun. o godzinie 6 po południu na probostwie pa- 
rafji Serca Pana Jezusa. Na porządku obrad waż 
no sprawy.

— Zebranie Sodalicji Pań odbędzie się Jutro 
w środę o godz. 4 i pół po poi w szkole Wydzia 
lowej żeńskiej. Zebranie zarządu pó| godziny 
przedtem.

Kino Pałac Dziś premiera
W roli gl.

Mady
Christians

— Kino PAŁAC wyświetla dziś po raz pier
wszy dawno zapowiedziany film pod tytułem 
„ŁZY I ŚMIECH WIEDNIA” (Jak kocha wie
denka?) Wiedenka potrafi kochać swawolnie 
namiętnie, sentymentalnie zarazem. 10 aktów te
go filmu daje prawdziwy obraz życia Wiednia, 
który pod tym względem zdaje się, zajmuje picr 
wszo miejsce wśród wszystkich miast świata. 
W roli głównej: czarująca MADY CHRISTIANS 
i IMOGENA ROBERTSON. Następny film p. t. 
„ M E T R O P O L I 8 **, największy wysiłek 
genjuszu ludzkiego i techniki. Początek seansów 
o godzinie 6,45 i 8,45 wieczorem.

— Kino SALON wyświetla dziś nieodwołal
nie po raz ostatni wesoły dramat pod tytułem 
„CZŁOWIEK na KOMECIE”. W roli tytułowej 
LUCYANO ALBERT1NI. Prócz tego nadprogram. 
Od jutra EDDIE POLO w filmie pod tytułem 
„BOHATER CHIŃSKIEJ SPELUNKI". Początek 
seansów o godzinie 6,45 1 8,45 wieczorem.

Z miasta i okolicy
— W kolekturze Jana Heinricfita w Inowrocja 

wiu padly w ciągnieniu III. klasy 16ej Loterji 
Państw, wygrane na następujące nr 16 596 20 414 
26691, 57 019, 109 984, 116 764, 116 765.’ ’

— Sprzeniewierzenie. Cl). K. z Inowrocławia 
zgłosiła sprzeniewierzenie 1 maszyny do szycia 
wartości 200 zl.

— Włóczęgostwo. Za włóczęgostwo I żebrać 
two oraz podejrzenie o kradzież doprowadzono 
do Komendy Policji Państwowej na miasto K. S.

idzleże. K. A. z Inowrocławia zgłosiła 
kradzież narzędzi stolarskich wartości 80 zl.

W. I. z Inowrocławia zgłosiła kradzież po
stumentu do wirówki wartości 100 zl.

— W areszcie pollcylnym przytrzymano B. 
WL podejrzanego o kradzież ołowiu.

Chaos i dezorientacja
W poniedziałek odbyło się w Inowro

cławiu zebranie, zwołane przez p. Harendę 
z Szydłowie celem zajęcia stanowiska wo
bec rozłamu w organizacji powiatowej P. 
S. L. Piasta. Przybyli na zebranie nietylko 
secesjoniści ale także piastowcy i również 
zwolennicy Stronictwa Rolniczego. Dysku
towano długo aż wreszcie zebranie zakoń
czono bez powzięcia jakichkolwiek uchwal: 
jedni bowiem chcieli utworzyć specjalny ko 
mltet secesjonistów, inni byli temu prze
ciwni i radzili odczekać dalszego rozwoju 
sprawy. Słowem, wieś nasza jest zupełnie 
zdezorjentowana w sprawach wyborczych.

Dzieci dla dzieci
W piętek, dnia 13 bm. o godz. 4 i pól 

po południu, odbyła się gwiazdka dla bied
nych dzieci, w gimnazjum żeńskiem im. 
Marji Konopnickiej, urządzona staraniem 
uczenie tegoż zakładu. Obdarowano prze
szło 40 najbiedniejszych dzieci, które z 
swych okręgów przyprowadziły Panie z 
Tow. św. Winc. a Paulo, odzieżą, bieliznę,

Apel do społeczeństwo
z prośbą o zainteresowanie sic dolą bezrobotnych

Opłakane stosunki wśród rzesz robotni
czych tych, które nie maję pracy, nie mogę 
znaleść żadnej pomocy, sytuacja jest napraw
dę przykra. Są wypadki, gdzie rodziny bez
robotnych calemi dniami nie widzę kawałka 
chleba.

W tej chwili mamy w Inowrocławiu 
1200 bezrobotnych, z których to 950 jest bez 
żadnego zaopatrzenia, a zaledwie 250, któ
rym przysługuje zapomoga z P. F. B., czy 
renta inwalidzka, czy to jakiś inny środek, 
z którego się jako tako jeszcze utrzymuję. 
Prawda, że istnieje Opieka Społeczna przy 
Magistracie, która ma za zadanie, nieść po
moc biednym bezrobotnym, pozbawionym, 
nie ze swej winy pracy, lecz cyfry mówię, 
że Opieka Społeczna wydala już w obecnej 
zimie blisko 4 000 ctr. węgla, 4 100 funtów 
męki, 1 400 funtów słoniny i blisko 3 000 
złotych gotówki, tak, że obecnie fundusze 
Opieki Społecznej sę na wyczerpaniu, a tym* 
czasem 950 rodzin bezrobotnych znajduje 
się wprost w opiekunem położeniu i znikęd 
nie widać żadnej pomocy.

Z braku odpowiednich środków na dal- 
szę pomoc uruchomiła Opieka Społeczna 
kuchnię ludową, w której się wydaje 1 600 
litrów strawy, a jest przewidziane, że i to 
nie starczy, gdyż liczba bezrobotnych stale 
się zwiększa.

Fundusze, z których utrzymuje się kuch
nia, maleją z dnia na dzień. W tej chwili fun
dusze w gotówce wynoszą zaledwie 3 000 
zł., a gdy się zważy, że miesięczne wydatki, 
poza kartoflami wynoszą blisko 4 000 zl., to 
jest obawa, że kuchnia ludowa może być 
uruchomiona zaledwie tylko do końca stycz
nia. Chcąc więc kuchnię ludową utrzymać, 
potrzebaby jeszcze nie 3 000 zł., lecz około

Wieli pożar w Markowicach
Spaliła się szopa wartości 8.800 mk. w zlocie. — Przyczyna pożaru nieznana.

Komenda policji powiatowej w Inowro 
clawiu donosi nam telefonicznie;

W dniu wczorajszym (poniedziałek) o 
godzinie 18-ej z niewiadomych narazie przv 
czyn zapaliła się na polu wielka szopa, na
leżąca do majętności Markowice powiat 
Strzelno. Alarm wszczęto za późno. Ogień 
objął całą stodole i mimo energicznej akcji 
ratunkowej spłonęła ona doszczętnie wraz 

słodyczami i rozmaitemi zabawkami. Po od 
śpiewaniu kilku kolend i przemówieniu jed
nej z starszych wychowanek zakładu, uczen
nice rozdały dzieciom przez siebie przygoto 
wane paczki.

Rozradowane twarzyczki dziatwy, były 
podziękowaniem dla młodych dobrodziejek.

Przełożonej zakładu JWP. Koinpf za 
inicjatywę urządzenia „gwiazdki” i za przy 
gotowanie wychowanek swych w młodym 
wieku do szczytnego spełnienia przykazania 
miłości bliźniego czynem, składa Tow. Pań 
Miłosierdzia w imieniu biednej dziatwy ser
deczne „Bóg zapiać**!

Nowy kurs rzemieślniczy
Tow. Zjednoczonych Przemysłowców 

w Inowrocławiu urządza 3-miesięcznv kurs 
księgowości i kalkulacji. Absolwenci kursu 
tegorocznego będą mieli pierwszeństwo do 
uczęszczania na podobny kurs w roku przy
szłym, który da prawo czeladnikom przy e- 
gzaminie mistrzowskim do zwolnienia od 
egzaminu ustnego.

Wpisy przyjmuje sekretarjat kursów rze
mieślniczych w szkole powszechnej im. Pan 
ny Marji w dni powszednie między godziną 
8 — 1 przed południem.

Zgłoszenia można jeszcze uskutecznić 
do dnia 22. b. m. Leży przeto w interes e 
naszej młodzieży rzemieślniczej, ażeby jak- 
najliczniej z nadającej się sposobności sko- 
'zys’ala.

Zarząd Towarzystwa Przemysłowców 
w Inowrocławiu.

Szkoła dokształcająca 
do pracodawców

W ostatnim czasie zdarzają się liczne 
wypadki, że pp. mistrzowie, szefowie i inni 
pracodawcy przyjmują młodzież pozaszkol
ną bądźto w naukę bądźto do posyłek lub 
prac domowych i podwórzowych ale w 
przepisanym czasie nie zgłaszają ich do 
szkoły dokształcającej.

Wobec tego spotykają się często z man 
datami karnemi — z czego powstają niepo
trzebne nieprzyjemności i może nawet przy 
k rość i.

Przeważnie przypisuje się w takich wy 
padkach winę szkole wzgl. kierownictwu, 

a nie sobie.

25 000, lub zamiast pieniędzy odpowiednią 
ilość produktów, jak grochu, kaszy, fasoli i 
tłuszczów.

Skąd wzięść tę sumę, powstaje pytanie? 
Z tem, że trzeba ratować głodnych, 

zgodzę się wszyscy, jasna i zrozumiałą jest 
rzeczą, że pieniądze znaleść się muszą, by 
ratować głodnych.

Opieka Społeczna raz jeszcze podnosi 
apel, do wszystkich, którzy rozumieją cięż
kie położenie głodnych i potrzebujących rzesz, 
bezrobotnych, aby jak w roku zeszłym tak 
i obecnie zechcieli przyjść z wydatną pomocą.

Apelujemy wiec do ziemiaństwa, które 
tyle razy dało dowody swej ofiarności, by i 
w tym roku okazało zrozumienie dla tak 
palącej sprawy. Apelujemy do wielkiego 
przemysłu i fabryk, gdzie ten robotnik był 
w sezonie zatrudniony, a obecnie stal się 
ciężarem gminy, która fen ciężar opieki nad 
bezrobotnymi ponosić musi, a nie ma na to 
dostatecznych środków. Apelujemy do całego 
obywatelstwa miasta i wogóle do ludzi, któ
rym dana jest możność ulżenia doli bezrobot
nym i doli swoim bliźnim, by zechcieli 
przyjść z pomocą, ofiarują na ten cel bądź 
to natura! ja bądź gotówkę. Ofiary w naturze 
jak groch, kaszę, mąkę, cukier, fasolę, mar
chew i tłuszcze składać można w firmie 
„Plon" przy ul. Dworcowej, gotówkę w 
Miejskiej Kasie Oszczędności i Powiatowej 
Kasie Oszczędności w Inowrocławiu.

Opieka Społeczna w Inowrocławiu 
Lisiecki, Radca miejski.

Towarzystwo Pań św. Winc. a Paulo 
w Inowrocławiu

dyr. Tokarska.

z znajdującemi się w niej kilku furami sło
my. —

Natychmiastowe dochodzenia policyjne 
nie ustaliły konkretnej przyczyny pożaru. 
Są tylko przypuszczenia, jakoby ktoś miał 
podpalić. Śledztwo w dalszym ciągu prowa 
dzi policja strzelińska.

Straty wvrządzone przez ogień sięgają 
sumy blisko 8 tyś. mk. z. Szopa wraz ze sło 
mą były ubezpieczone w Ubeznieczałni na 

1 8.800 mk. zl.

Ażeby raz na zawsze położyć kres te
mu uprasza się poraź ostatni tych, którzy w 
naukę lub do pracy przyjęli młodzieńców, 
ażeby natychmiast ich do szkoły zgłosili — 
gdyż, jak szkole doniesiono, bardzo wielu 
nie uczęszcza jeszcze na lekcje, a takie po
stępowanie jest wdlug par. 120 ord. Poz. 
karygodne. 

Wieczór kolend
W szkole Wydziałowej dla dziewcząt.

Żaden naród nie posiada takich prze
pięknych melodyjnych i licznych kolend, jak 
my, Polacy. Włosi, ten naród niezwykle mu 

zykalny, przysłuchiwali się z zachwytem i 
podziwem gdy polska kolonia w Rzymie 
śpiewała w ostatnie święta Bożego Naro
dzenia swoje kolendy. Nawet naród niemiec 
ki, który wydał cały szereg wielkich myślicie 
li a na polu muzyki genjuszów,nie umie tak 
pięknie śpiewać nad żłobkiem Dzieciątka Je 
zus, jak my.

Każdy z nas śpiewa chętnie kolendy; 
lecz to nie wystarcza. Powinniśmy rozumieć 
ich treść nietylko pod względem tell tu ale 

‘ też pod względem muzycznem i’ poznać 
piękno tych pereł muzyki.

W tym celu urządza Szkoła Wydz. 
dziewcząt w środę, 18 bm o godz. 4 popol. 
k» ncert w auli Szkoły Wydz. chłopców 
przy ul. Pak oskiej. Punktem kulminacyjnym 
koncertu będzie wykład, połączony z koleń 
admi wykonanemi przez chór szkoły. Wy
kład wygłosi ks. Gałecki, który uprzystępni 
nam nasze kolendy. Mamy nadzieję, że pu
bliczność a szczególnie młodzież szkolna 
podąży tłumnie na koncert. Wstęp dla doro 
slych 20 gr., dla młodzieży 20 gr.

A la Baden!
Byl taki minister Galicji za czasów nie 

boszczki Austrji, który wtrącanie się czynni 
ków rzędowych do walki wyborczej spro
wadził do absurdu, co się później oczywi
ście strasznie pomściło, bo ludność prze
konała się, źe ję oszukiwano a wyborcy po 
prostu fałszowano.

Niezwykle przykrem zjawiskiem byłaby 
podobna rzecz w Polsce, gdzie dotąd rząd 
stal ponad parljami a urzędy żadnej parlji 
nie popierały. Dziś niestety rzecz ma się

inaczej. Sygnalizuję z całej Polski, że urzj 
dy administracji państwowej przeprowa
dzają agitację za pewnemi listami partyjne- 
ml. I nasze Kujawy nie sę od tego wolne, 
W ubiegłym tygodniu na rozkaz z góry tt» 
rzędnicy administracyjni przeprowadzali i- 
gitację na rzecz Bojki 1 zbierali podpisy od
powiednio pod deklarację. Ludziska oczywl 
ścle podpisywali, bo cóż to komu szkodzi... 
Glosować będzie tak każdy według swego 
sumienia a nic według rozkazu urzędów.

Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę, że 
taka agitacja prowadzi do demoralizacji w 
polityce, czego doświadczono już w Gali
cji za czasów Badeniego.

Spiesz się!
z zapisaniem „Dziennika 
Kujawskiego“ na luty.

Tramwaj stanął w płomieniach
Wpadek w Poznaniu.

W ubiegłą niedzielę, o godzinie 2,50 
tramwaj linji 2, zdążający z Jeżyc uległ na 
Kaponierze wypadkowi, który cudem nie 
wywołaj katastrofalnych następstw.

Przy mijaniu zwrotnicy ześlizgnęło się 
z drutu kółko, wypadek nader częsty, i ra
mię tramwaju zerwało przewodnik elektry
czny. Koniec urwanego drutu spadł na 
dach wozu przyczepnego, wywołując krót
kie spięcie.

Głuchy trzask elektrycznych iskier i sii 
ny płomień, rzucający snopy iskier dopro
wadził do paniki wśród pasażerów, opusz
czających w ogromnym popłochu obydwa 
wozy.

Gdy dzielni pracownicy tramwajowi 
poczęli robić niesłychanie niebezpieczne usi 
iowania zdjęcia drutu z wagonu, dach tego 
ostatniego stanął w pewnym momencie w 
oślepiających płomieniach, powodując prze
rażenie wśród widzów zaniepokojonych 
możnością utraty życia przez pełnych po
święcenia ratowników.

Na szczęście odbyło się bez wypadków 
w ludziach i bez poważniejszego uszkodze
nia wagonu.

Port w Gdyni
« jego urządzenia rozbudowują się stale.

Gdynia (A W) Ciepła pogoda ostat
nich dni dziesięciu sprzyjała robotom pro
wadzonym w porcie, zwłaszcza przy zakła 
daniu wodociągów ku dużemu magazyno
wi na nowem nabrzeżu ' ku przewozowi do 
Oksywia, gdzie prom parowy „Oksywie** bę 
dzie wygodnie otrzymywać wodę. Firma bu 
dowlana uTri“ rozpoczęła budowę funda
mentów dla pięciu dźwigów porfalonych 
dla f'rmy „Polsko - Skandynawskie Tow. 
Transportov/“, założonej przez koncern 
węglowy „Robur”.
Duisburgu, pierwszy dźwig ma być urucho 
miony 23 kwietnia. Po przedłużeniu molo 
południowego Polsko - Skandynawskie 
Tow. ustawić ma jeszcze wywrotnicę mo
stową dla węgla, również systemu Demaga 
Wywrotnica ma stanąć na końcu molo w 
październiku br. Urządzenia te pozwolą 
przeładowywać w Gdyni z łatwością, łącz
nie z isfniejącemi dźwigami do 3.000-000 
tonn węgla rocznie, a oprócz tego 'mporio 
wać poważne ilości rudy. Również przy ba 
senie wewnętrznym projektowane jest mon 
towanie dalszych dźwigów, przeznaczonych 
w pierwszym rzędzie dla towarów importo
wych. Jeden hangar Urzędu Maryn. Han
dlowej już okazuje s’e niewystarczającym, 
bowiem wylania się potrzeba oddzielnych 
magazynów dla towarów eksportowych, dla 
towarć \ celnych, wolnych od cła, oraz 
podlegających akcyzie, jak cukier i sól. Na 
razie ma się zaradzić temu przez podziele
nie magazynu na kilka przedziałów. Właści 
wie prace przy budowie portu, również 
przy wykonywaniu kesonów, sa jeszcze w 
zawieszeniu, lecz prawdopodobnie zostaną 
wznowione jeszcze przed 1-ym lutego. Pra 
ce w wojennym porcie przy budowie na
brzeża prowadzą s'ę bez przerwy. Prace do 
koła podniesienia dragi „Normaliseering** 
jeszcze nie dały pomyślnego wyniku. Mimo 
szeroko zakrojonego planu portu ł inwesty* 
cyj portowych potrzeby portu szybko rosną 
wobec czego z wiosną oczekiwane jest zna 
czne ożywienie robót budowlanych w por
cie. Przeprowadzone będzie oświetlenie e- 
lektryczne w głąb linji nabrzeżu basenu wew 
nętrznego, budowana będzie kolonia robot
nicza dla robotników Pol. Skand. Towarzy
stwa, kolej doda jeszcze dwa tory pod dżwł 
gami na molo południowe i ustawi wagę 
wagonową przy wylocie z dworca przeto
kowego do portu itp. Prócz tego projektu
je się rozszerzenie portu w kierunku połud
niowym, ku pomostowi domu kuracyjnego, 
czego w pierwotnym planie budowy portu 
nie było. Będzie tu prócz portu ryb. przy
stań żeglugi przybrzeżnej, przystanie klubu 
yachfowycn, przystań łodziowa, stacja ra
tunkowa itp.



Sąd doraźny na Litwie.

Kowno, 16. 1. (Pat.) Urzędowa ,,Lie- 
hiva" donosi, że sąd wojenny w witkomlerzu 
rozważał w dn. 12. do 14. bm. sprawę 7 
osób, oskarżonych oszpiegostwo na rzecz 
Polski. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd 
wojenny skazał oskarżonego Domajdę na 
karę śmierci. Oskarżonego Witkiewicza na 
dożywotnie ciężkie więzienie oraz jednego 
oskarżonego na 15 lat ciężkiego więzienia, 
iesztę oskarżonych sąd uwolnił od winy.

Wilhelm chce opuścić Holandję.
Berlin, 16. 1. (Pat.) Pewne dzienniki 

niemieckie zamieszczają wiadomość, jakoby 
w ostatnim czasie do różnych wybitnych o- 
sobistości angielskich i do różnych urzędów 
angielskich zwracali się przedstawiciele b. ce
sarza Wilhelma w sprawie zmiany przez 
niego dotychczasowego miejsca zamieszka
nia. Podobno w tej spiawie przedstawiciele 
b. cesarza prowadza pewnego rodzaju an
kietę w Niemczech. Mają się odbyć pertrak- 
tacie celem uzyskania zezwolenia na wyjazd 
b. cesarza z Holandji i na osiedlenie się w 
jakimś innym kraju.

ulód w Rosji.
Moskwa, 16. 1. (A.W.) Kryzys apro- 

wizacyjny przybiera rozmiary nader poważ
ne. Włościanie z nieurodzajnych okolic Ro
sji Środkowej jeżdżą grupami na Południe 

dla nabycia zapasów Chleba, umożliwiają
cych im przerwanie do nowego urodzaju. 
Włościanie en ścigani przez władze ostrenu 
represjami jako spekulanci. Mimo to zakupy 
zboża przeprowadzone w ten sposób konty
nuowane są przez włościan na szerszą skalę.

Otwarcie kongresu wszechamerykańskiego.
Hawan a, 16. 1. (Pat.) Otwarcie kon

ferencji pan-amerykańskicj nastąpiło dziś o 
godz. 10. 30. Ponieważ na posiedzeniu inau- 
guracyjnem mają być wygłoszone tylko dwa 
przemówienia prezydenta Maliada 1 Coolid- 
ge‘a, posiedzenie zakończy się prawdopodo
bnie przed południem. Pierwsze posiedzenie 
plenarne konferencji rozpocznie się we śro
dę rano.

Bilans zdrowotny w Polsce
za rok ubiegły.

Stan zdrowotny w Polsce w roku 1927 
uległ naogół dalszej poprawie. Przejdźmy 
kolejno wszystkie choroby.

Tyfus plamisty zmniejszył się o 642 
przypadki w stosunku do roku 1926, kiedy 
to było jeszcze 3568 zachorzeli.

Zmalała również ospa, dając w calem 
państwie 35 wypadków, gdy w roku 1926 
było ich jeszcze 69.

W pewnym stopniu przycichła również 
szkarlatyna, spadając z 37693 do niespełna 
36.000.

Natomiast wzrosła nieco dysenterja z 
4805 przypadków do 5000 rocznic. Na pod 
niesienie choroby wpłynęła powódź w Ma
łopolsce, w wyniku której desynterja sze
rzyła się przez czas dłuższy i w znacznych 
rozmiarach w powiecie kossowskim.

Nieco więcej wzmógł się tyfus brzusz
ny, częściowo również, na skutek klęski po
wodzi, częściowo zaś z powodu silniejsze
go natężenia tej choroby w roku ubiegłym 
w calem państwie, w ten sposób zamiast 
15,953 przypadków, jak w roku 1926, mie
liśmy prawie 19,000.

Rozszerzyła się również dyfterja z. 6826 
przypadków do 8500, nie występując jednak 
nigdzie w formie większych epidemji.

Ruch w towarzystwach
— Chór męski „Echo**. Przypominamy, żo 

lekcja odbędzio się we wtorek, 17 bm. o godz. 
9 wieczorem zamiast w środę, a to z powodu 
zajęcia lokalu. (3865) Zarząd.

— Klub Sportowy „Zdrój**. Doroczne Walne 
Zebranie Klubu Sportowego ,,Zdrój" odbędzie 
się w piątek, dnia 20 bm. w lokalu p. Oolaszew- 
skiego (dawniej p. Cliałaslak) o godzinie 8 wie 
czorem. O liczny udział członków, gości i sym
patyków prosi (3867) Zarząd.

Bank Polski
płacił w dniu 17-go stycznia 1928 roku żal

1 dolar nm. 8 84
1 funt ang. 43.29

100 fr. franc. 34.91
100 fr. szwajc 171-01
100 mk. niem. 211.17
100 guld. gd. 172.68

Giełda zbożowa w Poznaniu
notowania oflcfalno l dnia 10 1. 28.C. ,

Warunki t handel hurtowny, franko stacja zatai 
ładunki wag., dost. zaraz za 100 kg,

Zyto nowo ,
Pszenica nowa 
Jęczmień targowy . 
Jęczmień browarowy. 
Owies nowyMaku żytnia 05 proc. wf. w stand. 00,00—57 2fj

.. ,, 70 „ „ „ 00.00-56,76UH '« ■> >.
Mąka pszen. 05 „ „
Otręby żytnio , . .

., pszenno , « ■
Rzepak . « .
Groch polny , ,
Groch Wiktorja •
Ziemniaki jadalne .
Ziemniaki fabryczno 10 proc.

Standarty: a) na żyto poznańskie I pomorskie 
waga 693,5 gr. (117,5 f. w li.); na pszenicę poz
nańska I pomorska waga 747 gr. (126,3 f. w h.J; 
c) na jęczmień browarowy poznański 1 pomorski 
waga 671 gr. (113,3 I, w li.); d) na Jęczmień prze 
mialowy poznański 1 pomorski waga 640 gr 
(108,1 f. w h.); e) notowania mąki żytniej na pod

Poszukuje się

Kom. zastępcy
na materiał opalowy, hurtownie, na Inowrocław 
i po wint Warunek znajomość języka polskiego 
I niemieckiego. Zgłoszenia pod O. 5984 do Biura 
ogłoszeń WaIlis, Toruń, _
SóFpotasową 22 iw/^kaintH tomałówKę 
Superfosfat amoniak, azotniak, saletrą 

chilijską saletrę norwejską 
dostarcza tak najtanlel ze składu przy Dworcu 

Kolejowym. 3793
■HF* Kredyt według umowy.

Spółka Rolnicza 
(Landw. Eln & Verkaufsgonossenschaft) 

Gniewkowo. T«l. 27.

Samochód o-osohowu
(limuzyna) marki Opel — oraz 

samochód sanitarnu “ 
komplelneni wewnętrznein urządzeniem na 2 łóżku z umy- 
ilniu, apteczkami itp., marki Stoewer korzystnie do nabycia.

L Kasa Chorych w Inowrocławiu

HEMORDIbY

(3622)

p. p.-
Kupcom i Kolonialistom

polecamy z własnej składnicyTOREBKI
(tytki) każdej wielkości I to:

TOREBKI do Dlcllznu i Kapeluszu 
TOREBKI dla składów kolonialnych 
TOREBKI dla piekarzu i cukierników 
TOREBKI dla hranży konickcujnej

Polecam Szanownej Publiczności 

jianiBUlraif ralkiw raduiii i waw 
Ni ofiUiityk. taiiot i HiMw 
F. KAisti. Kruszwica 
Agencja Dziennika Kujawskiego przyjmuje ogłoszenia 

druki I prenumeratę

Zdolna

Sleiioijiislii inteligentna pani
plsząca biegle po polsku znaiąca dobrze również język nlemieck’

RCen.iń’otS;:'SZ>j"ubl francuski potrzebna od 1-go lutego lub 
.Oriei". potrzebiia 1," - późnie. jako KoreKtorUa i do tłumaczeń 
tychmiast. 3874 g niemieckiego i francuskiego.

Mielcarek
adwokat i notariusz 

Inowrocław, ul Król 
Jadwigi 22,-25

wagi dccymolnc
do ważenin bydła 3400

I wagi wozowe reperujemy? flotowe! 
do legalizowania l fachowo.

Brada Leltrcltcr, ul. Dworcowa 56

PAPIER pergainlnowu 
PAPIER gazetową

w arkuszach i rolkach

PAPIER pakowy
w arkuszach i rolkach

PAPIER w rolkach
do aparatów od
25-70 ctm. szerokości

OGŁOSZENIA DROBNE 
W tym dziale ogłoszeń 
obliczamy; Najmniej
sze ogłoszenie 2 tl 
ponad 20 m/in 8 gr 

za in/m.

Zgłoszenia piśmienne, z podaniem żyelo* 
rysu, referencji oraz wymaganej pensji, upra
sza się pod „Korektorka" do „Dziennika 
Kujawskiego".

5® Zł.
nagrody I otrzyma Jen,

Dziś
o godz. 6-tej Wieczór 
świeżo kiszki z kaszy 
i bul. Fr. Benedykciński 
Inowrocław ul. K. Jadw. 

,9. 3872

Piekarnia
nuuruuy : inrzyiuti ten, , , , ,
który ...i WSkożo słodzie- " pel-.y ni 0".
u, który skroili ml kury do odstąpieniu wmieść e 

z mojego podwórku, by powiatowem. Adres wsk. 
móc loflo sądowne eksp. Dz. Ku) p. .nr. 58,0móc jego sądowa e u- 
karać. Teodor Oriówsl-i, 
Solankowa 5. 3858

Panowie
mogą osiągnąć duże zy« 
6ki przez przyjmowanie 
zamówień na bardzo po- 
kupny art. Iiygieniczny 
dln pań. Zysk dzienny 
minimum 25 zł. Prowizję 
wypłacamy z póry. Zgło
szenia osobiste do firmy 
„Helios" Wiedeń, fil ja M 
w Inowrocławiu ul. Dwór. 
19 1. p. od godz. 16--19, 

8865

Pozatem ofiarujemy jako najlepsze zabezpie
czenie przeciw włamaniu tajne tresory iclenne do 
Wmurowania.

S--------------------------®
■■ fluentura % 

„Dziennika Kujawskiego1' 
w składzie obrazów i papieru 

K.Męclewskiego 
w Gniewkowie, ol. Sobieskiego 8

■F przyjmuje W®
I8fl przedpłatę na Dziennik Ku-

gn jawskl i wszolkio ogłoszenia

ES-

Oddajemy torebki nie niżej jak 25 funtów

la tyczenie dcstarczamy torebki z Unikiem ud 50 ks. począwszy
Ceny fabryczne I — Dostawa w dom

Druhorala kujawsko
Tow. Akc.

Telefon 121. W lilOWi’OtłfiWłll Telefon 121 •

»O 50» Zł. 
miesięcznie zarobić mo
gą osoby prywatę i han
dlarze domokrążni przez 
sprzedaż praktycznego 
artykułu, potrzebnego w 
każdym domu. Zgłosze
nia z dolączenFin znacz
ka na odpowiedź, proszę 
nadesłać do Eksp. Dzień. 
Kuj. pod 1- vor“ 3870 

ricgamcim' 
sypialnia dębowa nowa 
tanio na sprzedaż bw 
Ducha 31. 3860

Pokój 
słoneczny umeblowany 
z osobnem wejściem od 
1-go lutego dln samotnej 
osoby do Wynajęcia. Z 
utrzymaniem lub bez. 
Dubienka nr. 11 2 p. 3862

Dzielnych 
zastępców za Wysoką 
prowizją do sprzedaży 
maszyn poszukuję od za
raz na poszczególne po
wiaty. Of, pod „maszy
ny" do Dz en. Kuj. 3861

Kucharz 
emeryt, wojskowy, po
szukuje pracy w znkre* 
sle swego zawodu obra
bianie wesel, zabaw po
lowań. Adres J. Janusz, 
Koszary nrtylcrji, dom 
fami.ijny li. p. 3761

Potrzebna
porządna uczennica od 
zaraz, do składu. Wiedeń* 
ska piekarnia i cukien 
nia. Ignacy Grygiel, 5869

DRUKI dfa handlu, przemysłu I rolnictwa
wykonuje gustownie z szybką dostawą

Drukarnia Kujawska Inowrocław

Szufram
pracy dla 17-letn ej cór
ki do posługi. Wdowa 
Fr. Głazowska głucho
niema
Ul. Średnia 5/6 111. p.

Polowy
Strzelec żonaty na depu
tat w średnim wieku 
poszukuje posady od 1 
kwietnia 1928 r. Adres 
Wsliaźe Eksp. Dzień Koj. 

2864

Kryty powóz
4 osob. jest bnrdzo ta
nio na sprzedaż A 
Manthey powoźnlctwo 
Poznańska 65. 5873

Dzielny 
tokarz potrzebny od za- 
raz. Zakłady mechaniczno 
Karol Frltsch ul. Kasz
telańska 23/25 5871

Slużqqj
żonaty w średnim wie
ku, pracowity, pilny, ucz
ciwy i trzeźwy dobry 
służbista zna swói zawód 
bardzo dobrze, śwladec* 
twa długoletnie, polece
nia jaknailepsze, I może 
Się zająć polowaniem, 
Eoszukuje posady od h 

wletnja 1928 r. Adres 
wskaie Eksp. Dzień. Kuj, 

3863

■f
r

Zwit miesięczay Zwit miesięczny
____ i _

Pokwltowłol* poort

Niżej podpisany zamawia na urzędzie pocztowym w miejscu Niżej podpisany zamawia na urzędzie pocztowym w mlelscu • Iii

Tytuł gazety Miejsce wyd. Czas przedpłaty Abon.
Oprocont, 
i manip. Razem 1’ytu! gazety Mle|sce wyd. Czas przedpłaty Abon. Oprocent. 

i manip.
Razem

Dziennik Kujawski
Gazetę proszę <

Inowrocław 
ostarczyć ml dc

mlesiat luli 

domu, a przedpłatę

2,70

ściągnąć

0,36

irzez llstón

3,06

osza.

Dziennik Kujawski 
Gazetę proszę < 

lml« łiwfrko tłmwUjHH'

Inowrocław 
ostarczyć mi

miesi# imy 

o domu, a przedpta

2,70

tę ściągnąć

0,36 

przez Ust

3,06

onosza

PokuiHoutonlc oocrty.
sumyZ odebrania po 

_____ dnia
Z odebrania powyższej sumy kwitujemy. 

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



środa, dnia 18-go stycznia 1928 r. JDZ1ENNDC KUJAWSKI". Nr. 14.

Lecz Krzyż przetrwa i te prześladowania

Igrzyska Nerona xx. wieku
Jak amleraja za wiarę katolicy w nekspku

Rozszerzenie władza wojewodów

Dawno już nie widziano takiej grozy 
Ba sali, takiego ailnego wspólcz. tak wyra
zistego protestu na krwawe prześladowanie 
katolików, jak po odczycie redaktora „Kato- 
llsche Vołkspost4< Ferdynanda Szmahela, któ 
ry wobec tysiącznej publiczności w jednej z 
największych sal „Sofiensale" w Wiedniu 
przedstawi! męczeństwo księży, umierających 
w Meksyku ze spokojem za wiarę.

Wspomniany dziennikarz, przybył z 
Meksyku, gdzie bawi! czas dłuższy i był 
świadkiem wielu ohydnych zbrodni i aktów 
gwałtu, dokonywanych na niewinnych lu
dziach, dlatego tylko, że wierni pozostali 
wierze i Kościołowi. Przysuwały się przed 
nami straszne sceny, przypominające prześla 
dowanie pierwszych chrześcjan za czasów 
rzymskich -- groza zawisła nad nami, że te 
wszystkie niesłychane zbrodnię uchodzą bez 
karnie i że to wszystko możliwe w dzisiej- 
Bzem stuleciu.

Oto jeden z wielu opowiedzianych fak
tów:

śmierć Juljanny Olazar.
W Hujnapan aresztowano biskupa Le

ona Altami rano i sprowadzono go skutego 
w kajdanach do Meksyku. Cały naród opła
kiwał go, jak ojca. Potajemnie urządzono 
nabożeństwa błagalne za biskupa.

Pewna nauczycielka. Juljana Olazar, ku 
pila kilkadziesiąt krzyżyków, by rozdać je 
swoim uczenicom w dniu nabożeństwa.

Każde dziecko otrzymało nazajutrz ma
ły krzyżyk. Każdemu dziecku z osobna po
wiesiła krzyżyk na szyi i w te odezwała się 
słowa:

— Nigdy nie rozstawajcie się z tym ta
lizmanem, moje kochane dzieci.

A potem wyjęła krucyfiks, powiesiła go 
na ścianie i rzekła:

— Teraz pomódlmy się do Pana nasze 
go. Módlmy się za naszego biskupa, aby u- 
walnił się z rąk oprawców.

Rozległa się modlitwa, zmieszana z 
szlochaniem dziecięcych piersi — gdy nagle 
rozległ się przeraźliwy krzyk — to kolby żoł 
nierskie uderzyły z cała siłą w drzwi, a na
stępnie drzwi wywalono.

Dzieci zbladły ze strachu. Tulą się wszy 
stkie przelęknione do nauczycielki swojej — 
szlochając rzewnie.

Dwunastu żołnierzy z oficerem na czele 
wpada do sali szkolnej. Kolbami rozdzielają 
nauczycielkę od niewinnych maleństw, a na 
stepnie z wściekłością rzucają się na dziecia 
ki. zrywają im krzyżyki — i w besłjalskiej 
nienawiści rzucają na ziemie — oficer zry
wa krucyfiks ze ściany i rzuca go brutalnie.

Oficer każę dzieciom tańczyć na krzy
żach. deptać je.

Dzieci wzbraniają się. Wtedy żołnierze 
chcąc rzucić się na krzyże, by je podeptać.

Ł Ale w tej chwili wyrywa się nauczyciel 
ka z rak oprawców, rzuca sie na ziemię, rę
koma rozpaczliwie broniąc świętych relik- 
wjl, przed zbeszczeniem i wola:

— Depczcie mnie, katując mnie, ale nig 
dy nie próbujcie hańbić mego Pana i Króla 
na krzyżu...

Ale w tej chwili oficer skierowuje lufę 
w jej skroń — pada strzał — kilka chwil 
później leży nieżywa Juljana Olazar w swej 
męczeńskiej Krwi. Trupie ręce jeszcze kur
czowo zaciskają krzyżyk.

śm5*rć 18-letniego chłopca.

Kto brał udział w wyborach do po
przednich Sejmów, ten ze skutkiem musi 
stwierdzić, że sposoby agitacyjne w Polsce 
a szczególnie na wsi bardzo źle świadczą o 
poziomie politycznym naszych mas. Napew 
no każdy polityk, operujcąy argumntami po 
litycznemi, gospodarczemi lub finansowe- 
mi, choćby najpopularniej je umiał wyłożyć 
słuchaczom, przegra więc na wsi, jeśli prze 
ciw niemu stanie agitator z kawałami i t. 
zw. trickami wyborczemi.

Na czem polegają te kawały, pisaliśmy 
już o tem przed kilku tygodniami. Obliczo
ne one są na głupotę i najniższe instynkta 
ludzkie.Fundamentcm ich jest kłamstwo, ce
lem pospolite oszustwo. Im z większym ecy- 
niznim są one robione, tem większy skutek 
odnoszą wśród mas.

Na poparcie tej opinji pozwolę sobie 
przytoczyć czytelnikom przykład z obecnych 
wyborów, świadczących dobitnie o pozio
mie agitacji.

Na skutek rozporządzenia min. Skłrd- 
kowekiego, władze administracyjne w b. 
kongresówce wezwały gospodarzy do utrzy
mania w porządku t. zw. gnojowników i 
do stawiania zakrytych ustępów. Rozporzą 
dzenie to zostało poedyktowane względami 
sanitamemi. Jest ono słuszne i wnr< wadze 
•lic go w życie powinno być dopilnowane.

Ponieważ wieś dość hienie zachowała 
się wobec tgo rozporządzenia, policja zaczę 
la robić protokuły. Na gospodarzy zaczęły

W piątek rozpoczęły się w Warszawie 
dalsze rozmowy w sprawie zawarcia trakta
tu handlowego pomiędzy Polską a Niemca
mi. —

Wbrew optymizmowi, który wiał ze 
wszystkich wystąpień polskich czynników 
oficjalnych, należy stwierdzić, że rokowania 
znalazły się znowu w martwym punkcie. — 
Niemcy bowiem wysunęli tak daleko idące 
żądania, że gdyby Polska je aprobowała, oz 
naczaloby to zupełną kapitulację gospodar
czą Polski wobec Niemiec i oddanie kraju 
na laskę i niełaskę Berlina.

Wobec wprowadzenia dekretem listopa
dowym nowej waluty polskiej (dolar — 8.90 
a nie 5.18) rząd przystępuje obecnie do wa
loryzowania cel, uwzględniając odpowiedni 
spadek waluty Tymczasem Niemcy uważają 
to za wyzwanie i bezwzględnie przeciw te
mu występują.

Ze swej strony Niniecy domagają się 
utrzymania systemu reglamentacji, w stosun 
ku do podstawowych artykułów polskich. 
Chcą oni wobec Polski utrzymać stan obec
ny, istniejący podczas wojny gospodarczej,

W Ja-Lisisie, oddział Calesa, schyytal 
18 letniego chłopca. Oficer oświadcza mu:

— Teraz pódzieaz z żołnierzami po mie 
ście i będziesz wołał: „Precz z Chrystusem!0 

Z oburzeniem odrzuca chłopak tę pro
pozycję.

Jestem katolikiem — mówi chłopiec — 
1 nic podobnego nie uczynię w świecie.

— A więc jesteś rewolucjonistą! — wo 
la oficer.

— Nie jestem rewolucjonistą, nigdy nie 
miałem z rowehicjonistami nic wspólnego 
ale jestem katolikiem — i nigdy nie wyprę 
się Chrystusa i za nic w śy/iecie nie umiał
bym blużnić przeciwko memu Bogu.

Wtedy zawiązali mu ręce, wrzucili na 
wóz i powlekli go przed dom rodzicielski.

Ciekawe wiadomości
Serce ludzkie bije 70—85 na minutę.
Krwi ma organizm ludzki 7 litrów.
Mózg dorosłego człowieka waży oko 

ło 1 kg. 358 gr.
Płuca zmieścić mogą 4—5 litrów po

wietrza.
W Polsce jest 835 szpitali, w tem pań

stwowych 34, samorządowych 326, spo
łecznych 198, prywatnych 77

Lekarzy jest w Polsce 70787, dentystów 
1 845. 

bijąc go po drodze, tak, że całe ciało krwią 
było zbroczone. Na progu stanęła matka 
Siepacze sądzili, że pod wpływem matki chlo 
pak przecież ulegnie — ale się zawiedli, u- 
słyszawszy słowa jej, skierowane do syna.

— Pamiętaj, że jesteś katolikiem!
A kiedy oficer zwrócił się do chłopca 

ze słowami:
— Po raz ostatni cię wzywam: wnieś 

okrzyk na cześć Calesa, a precz z Chrystu
sem!

— Chłopiec zawołał głosem donośnym:
— Weibię i błogosławię Zbawiciela!
Precz z tymi, co przeciwko kościołowi 

walczą, co naszych księży w więzieniach ka 
tują. Chrystus jest Nieśmiertelny.

Oficer dal znak.
U stóp matki legio skrwawione ciało 

chlopczyny.

Kary sanitarne I... wybory 
czyli sposoby agitacyjne na wsi.

Niemcy stawiają wygórowane żądania 

I chcą uzależnić od siebie Polskę w dziedzinie gospodarczej

NA STRONIE.

Czyżby z przekonania ?
W numerze 12 z niedzieli 15 hm. „Ocieły 

Powszechnej" w artykule wstępnym pt. „Nowy 
eksperyment" znajduje się m. hi. takie zdaniet 

Polska jest państwem narodowościowem (Faktu 
nie elicą widzieć tylko zaślepieni w swym nacjona
lizmie r ** V

Powtarzamy: pisze to zdanie ,.Oazeta Pow. 
szechna", organ Stron. Chrzęść. Narodowegol — 
Zatem parlja zwęca się narodowi, chce, aby 
w Polsce Polacy odgrywali tę sarnę rolę co żydzi, 
tiiemcy rusini itd. Ci żydzi, co Polski nienawidzę, 
ci hajdamacy rusińscy sabotujący rzędy polskie I ci

nieniey których znamy tutaj w b. zaborze pruskim 
doskonale. Ładna wiara polityczna ^narodowego" 
stronnictwa! Ale jeżeli już tak dalece zaszło, że 
nawet „Gaz. Powszechna" uważa iż Polacy nie 
mogę być gospodarzami w Polsce, to nie dziw, że 
w Lubartowie zaszedł następujący fakt:

Odbyło się fam zebranie polityczne, na którem 
byli i żydzi i Polacy. Kiedy Polacy zabrali głos, 
żydzi zawołali: ,,Wy Polacy i idźcie do waszego 
kościoła, tam wasze miejsce!

Tak to żydzi pojmują swą rolę w Polsce,
Jesteśmy przekonani, że ,,Gazeta Powszechna", 

tylko przez przeoczenie nazwala Polskę państwem 
narodowościowem. Trzeba jednak, aby takie prze
oczenia się więcej, nie powtarzały.

Podstawy dekretu o organizacji
Z Warszawy donoszą:
Dekret Prezydenta Rzplitej o organiza

cji władz administracji ogólnej, który uka; 
że się za kilka dni w Dzienniku ustaw i 
wejdzie w życie w 30 dni od dnia ogłosze
nia, reguluje ostatecz. przepisy administra
cyjne na całym terenie państwa z wyjątk.em 
województwa śląskiego.

Z bardzo obszernego, bo liczącego 
przeszło 40 stron pisma, maszynowego de 
krętu, godny specjalnej uwagi jest przede- 
wszystkiem fakt znacznego powiększenia 
władzy wojwodów.

Dekret utrzymujący istniejący podział 
trytorjalny państwa, stanowi przedewszysl- 
kicm, że wojewoda, jako przedstawiciel rzą 
du na obszarze województwa, sprawujący 
z tego tytułu funkcję szefa administracji 
państwowej na powierzonym mu terenie, u 
prawiony jest do wyłącznego reprezntowa 
nia rządu, do żądania wyjaśnień od naczel 

się sypać kary. Chłop polski nie lubi kar 
rozpoczęło się szemranie.

Co?l — burzą się chłopy. Ojce na
sze i praojce za stodoły chodziły i dobrze 
było, a my mamy jakiś ustępy budować? A 
jak nic zbudujesz, to jeszcze karę wsypią! 
Za co?!

Szybko to doszło do agitatorów i pcw 
nych kandydatów na posłów z okręgów 
wiejsRicli.

Od tego czasu gnojowniki i ustępy sta 
ły się n.ajpoważniejszem tematem obrad na 
widiach i napojtężniejszem argumentem a- 
gitacyjnym dla wielu stronnictw „ludo
wych0 1 „chłopskich" na terenie b. Kongre
sówki w zdobywaniu dla siebie zwolenni
ków. Kto więcej krzyczał: „przecz z prze
pisami o gnojownikach i ustępach" i naj
mocniej rzucał gromy na biednych p olic- 
jantów za robinie nrotokulów, tego szanse 
wyborcze rosły. Nie żałowano też. okrzy
ków pod adresem ministra - doktora, co za 
miast leczyć wziął się do polityki...

Pod takiemi to hasłami rozpoczęła się 
agitacja wyborcza na wsi. Onojowniki i u- 

■-ny zasłoniły programy polityczne a na
wet osoby.

Ostatnio władze administracyjne, zde
cydowały sie nawstrzymanie na pewien czas 
tych przepisów sanitarnych.

1 dopiero teraz agitatorzy sanacyjni za
częli się pokazywać na wsi.

a więc stan zakazu i kontygentów nictylko 
węgiel, lub nierogaciznę, ale nawet na drze 
wo tarte oraz mięso, które to artykuły przed 
wojną gospodarczą szły do Niemiec bez 
żadnych ograniczeń.

Co więcej: Niemcy domagają się wpro
wadzenia t. zw. układu tymczasowego klau
zuli największego dla siebie uprzywilejowa
nia w dziedzinie ceł, a nawet w dziedzinie 
osiedlania się.

Żądania niemieckie są tak wygórowane, 
że muszą wywołać jaknajostrzejszy ze stro
ny Polski protest. Jeżeli Niemcom napraw
dę chodzi o nawiązanie stosunków gospo
darczych i ich uregulowanie, to nie mogą 
nigdy stawiać tak absurdalnych wymagań.

Z drugiej strony wygórowane żądania 
niemieckie powinny bvć dla naszej dyploma 
cji wskazówką, że Niemców niczem sie me 
zadowolni, że jakiekolwiek ustępstwa na ich 
korzyść są tylko dla nich nie zaspokojeniem, 
ale nową podniętą. Polityka ustępstw w 
dziedzinie kolonizacji i optantów rozzuch
waliła jedynie Niemców.

władz administracji ogólnej
ników władz urzędów i zakładów państwo 
wych (z wyjątkiem wojskowych, naukowych 
i sądowych), do przewodniczenia w posie
dzeniach wszystkich kolegjałnych organów 
administracyjnych, do ogólnego nadzoru 
nad sprawami osobowemi funkcjonarjuszy 
państwowych ze stanowiska wymogów bez 
picczcństwa, spokoju i porządku publicz
nego.

Na wypadek zaś częściowej albo cał
kowitej mobilizacji, lub na wypadek oglo 
szenia stanu wyjątkowego, wojewoda obej 
muje naczelne kierownictwo całej admini- 
nistracji państwowej na obszarze woje
wództwa z wyjątkiem administracji wojsko 
wej, sądowej, komunikacji, poczty i telegra
fów. W szczególności wymienia dekret dalej 
liczne uprawnienia wojewody i wicewoje
wody, jako jego zastępcy.

Spcjalny dział dekretu poświęcony jest 
działalności urzędu wojewódzkiego.

Do nadzwyczaj ważnych przepisów no 
wego dekretu należy powołanie do współ
działania z wojewodą o charakterze orga
nu opinjodawczego „rady wojewódzkiej 
składającej się z członków, wybranych 
przez sejmiki powiatowe i rady ,miejsk»e. 
Rada wojewódzka wybierae z pośród sie
bie trzech członków do wydziału woje
wódzkiego. Oprócz nich dwaj urzędnicy 
państowi, wyznaczeni przez ministra sprawi 
wwnętrznych i wojewoda, jako przewodni* 
czący, stanowią „wydział wojewódzki0, bę* 
dący równiż organem kolegjalnytn przy w a 
jewodzie, ale posiadającym już głos stanów 
czy przy całym szeregu spraw, dotyczących 
samorządów, a w szcztgólności spraw skar 
bowó - podatkowych samorządów miej, 
skich i wiejskich.

Starostowie według przepisów dekretu 
dzielą się na starostów powiatowych i sta
rostów grodzkich (w miastach liczących 
więcej niż 75.000 mieszkańców). Do współ
działania z starostami powiatowymi w wy 
konaniu zadań administracji ogólnej powo 
łany jst również czynnik obywatelsk' (i wy 
dział powiatowy), analogicznie do wydzia
łu wojewódzkiego. — W związku z powyi 
szem dotychczasowi starostowie otrzymu 
ją tytuł starostów grodzkich. Równocześnie 
w interesie ludności przewiduje się moż
ność ekspozytur starostw względnie załat
wiania spraw administracji powiatowej, lei 
w drodze objazdowej poza siedzibą sta
rostwa.

Oddzielny rozdział dekretu poświęco
ny jest miastu stołecznemu Warszawie. Wla 
dzami administracji ogólnej na obszarze 
Warszawy jest komisarz rządu jako woje
woda i starostowie grodzcy. Podział War
szawy na powiatty grodzkie przeprowadzi 
Rada ministrów. — Obszerne przepisy not 
mu ją sposób wprowadzenia w życie nowe
go dekretu, a w szczególności uzgadniają z 
jego przepisami istniejące dotychczas odręb 
ności na terenie województw poznańskie 
go i pomorskiego.

Już od 15-go stycznia br.
przyjmują wszyscy listowi na 
wsiach oraz urzędy pocztowe 
przedpłatę na Dziennik Kujawski

no miesiąc luty

Litewskie nastroje
„Times" 7 bm. podaje wrażenia swego 

korespondenta z podróży do Kowna.
Zdaniem jego, wystarczy przekroczyć 

granicę litewską, ażeby naocznie przekonać 
się, jak mylnem jest przekonanie, panująca 
na Zachodzie, że podanie sobie rąk przez 
marszałka Piłsudskiego i profesora Walde- 
inarasa w Genewie miało oznaczać zakoń
czenie konfliktu litewsko - polskiego.

Przeciwnie, nastroje, panujące obecnie 
na Litwie, są jeszcze bardziej wrogie w sto
sunku do Polski niż kiedykolwiek.

Sam prof. Waldemaras, o ile nie jest 
ich inspiratorem, to w każdym razie ulega 
im bez protestu.

Nie ulega też żadnej wątpliwości, że 
rząd litewski za wszelką coię stara się od
wlec datę pertraktacyj z Polską, a nawet 
uniknąć ich całkowicie.

Do jakiego stopnia dochodzi fanatycznie 
śmieszne zacietrzewienie Litwinów, może po 
służyć fakt, że kiedy sypialne wagony z Ber- 
lina, idące, tranzytem, przekraczają granicę 
litewska, wchodzi do nich urzędnik kolejowy 
i szczelnie zakrywa mapy Europy, zazwyczaj 
znajdujące się na korytarzach. Dziecinada ta 
dokonywana jest jakoby na znak protestu, 
gdyż na mapach tych Wilno znajduje się w 
granicach Polski.

Oczywiście operacja ta wzbudza ogólną 
wesołość wśród podróżnych.



jak pracują żydzi
w Poznaniu.

„Kurjer Poznański" pisze:
Prasa żydowska rozpisuje się od pew

nego czasu ciągle o postępach żydostwa w 
Poznaniu, uważając to miasto za najważniej 
•zy cel swoich ataków, świeżo poświęca sto 
licy Wielkopolski artykuł „Hajnt“ p. n. „Od 
nowione osiedla żydowskie w Poznaniu**. 
Dowiadujemy się w tej sprawie następują
cych szczegółów:

„Odnowione osiedlanie się Żydów w 
Poznaniu jest sprawą wiele znaczącą jakoś
ciowo, a rozwija się ono stale.

Podczas zaboru niemieckiego było tu
taj 5.000 Żydów, czyli tylko 4 proc, ludności 
ale grali oni prawie pierwsze skrzypce w 
tem mieście. Nawet prezesem rady miejskiej 
w Poznaniu był Żyd niemiecki. Na czele izby 
handlowej stali Żydzi, podobnież w izbie 
lekarskiej i adwokackiej*.

Po powstaniu Polski wszyscy prawie 
Żydzi wyemigrowali z Poznania. Z 50t)0 zo 
stało ich 300! Zaczęli sic jednak sprowadzać 
nowi „nawet z Białegostoku**. Obecnie jest 
ich 1800. „Hajnt** pisze w ten sposób o po
łożeniu Żydów w Poznaniu:

„Ogólnv stan materjalny tych Żydów 
jest wcale niezły. Ale wszyscy oni są jeszcze 
zajęci umacnianiem swych pozycyj. Więk
szość utrzymuje się z gałęzi konfekcyjnej. 
Są to przeważnie młodzi Żydzi, którzy nie
dawno §ię pożenili.

Maja już Towarzystwo dorboczynności. 
gimnastyczne. Związek kupców, Bank spół
dzielczy. Instytucja ta pomaga materjalnie 
kramarzom i rzemieślnikom żydowskim, któ 
rzy dopiero zamierzają przenieść się do Po
znania.

śród Żydów daje się tu zauważyć oży
wienie, silne tętno życia. Mają oni tu szero
kie i wdzięczne pole pracy. Prąd nastał i 
sam płynie nadal**.

Słowem Żydzi rozpoczęli kolonizować 
Poznań. Są już tak zuchwali, że się tem 
szczycą wszystkie żargonówki. które dodają, 
że podbój Poznania przez żydostwo umożli
wiają stosunki „pomajowe**.

Posiedzenie Radu Miejskiej 
w Kruszwicy

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady 
Miejskiej m. Kruszwicy, odbyte dnia 13 bm. 
zagaił przewodniczący p. K. Piotrowski.

Po odczytaniu porządku obrad, który 
został przyjęty p. Piotrowski złożył sprawoz 
danie z działalności Rady M. z roku ub. z 
którego wynika, iż praca w roku ubiegłym 
była owocną.

Zebrań odbyto 10. Pobudowano dom 
dla starców, baraki dla wyeksmitowanych, 
nabyto 3 domy, i 10 mórg roli, w tem 4 mor 
gi na place budowlane przy ulicy fabrycznej, 
położono na poszczególnych ulicach.

Uchwalono: Subwencję w kwocie 15 
tyś. złotych dla budującgo się kościoła św. 
Teresy, postawiono pomnik ku czci śp. Ja
na Kasprowicza oraz uchwalono wszystkim 
urzędnikom 60 proc, pensji na Gwiazdkę.

Po sprawozdaniu przystąpiono do wy
boru nowego prezydium.

Większością głosów wybrano: na prze
wodniczącego p. K. Piotrowskiego, ii£ za
stępcę p. Kcsłowskiego. na sekretarza p Po- 
kaskiego, na zastępcę p. Filipińskiego.

Pod punktem 2-gini na protokulanta 
wybrano sekretarza miejskiego p. Ziamkow 
skiego. W 3-cim punkcie wybrano poszcze
gólne komisje administracyjne na rok 1928.

W 4-tym punkcie uchwalono bezprocen 
tową pożyczkę wk wocie 1.500 złotych dla

Bydgoska Kronika 
artystyczna

(Pięciolecie Towarzystwa Muzycznego. — 
Recital fortepianowy St Niedzielskiego.)

Bieżący sezon artystyczny pulsuje w Byd 
goszczy jak dotąd, wielce ożywionem tem
pem. W teatrze i w salach koncertowych 
ruch, jak za dawnych dobrych czasów. Pod
czas gdy o sezonie teatralnym na łaniach 
Dz. Kuj. w „Bydgoskich teatraljach** już kil
kakrotnie była mowa,to tym razem pomówi 
my o sprawach dotyczących kultury muzycz
nej. -•

Jeżeli idzie o ilość koncertowych imprez 
to tegoroczny sezon można w porównaniu 
x minionymi sezonami nazwać oczywiście 
bogatym; lecz i pod względem jakościowym 
obecny sezon przedstawia się dla Bydgosz
czy niezwykle korzystnie, gdy się zważy, że 
złożyły się nań występy takich sil jak Henr. 
Marteau, Jahnke. Lisiecki, Śliwiński,Niedziel 
gki, Jovlta Fuentes, Fedyczkowska, Woliński 
Itp. wiele innych wielkich koncertujących tu
zów, nie licząc występów miejscowych kon- 
certantów oraz zbiorowych audycji bądź to 
Chóralnych, bądź też orkiestralnych urządzo 
Pych przez tut. lokalne czynniki muzyczne.

Z tej powodzi przeróżnych koncertów, 
urządzonych ostatnio, na szczególniejszą u-

Nabijanie głupich w butelkę
690 przedmiotów za 14 zł. — co łatwowierni otrzymują ?
„Gazeta Bydgoska*1 pisze:
W wielu pismach prowincjonalnych, 

specjalnie w Oórnyin Śląsku i na kresach, 
ukazywały się wielce obiecujące ogłoszenia 
jakiejś firmy warszawskiej p. n. „Comercial** 
lub „Uniwersał**. Za 14 zł każdy mógł otrzy 
mać 699 przedmiotów, wśród których miały 
być, zegarek, broszka, bransoletka, brzytwa, 
lusterko, grzebień, szczoteczka do wąsów, 
manicure iłp. głupstewka. przydatne i dla 
panny i dla kawalera, i dla rozwódki i dla 
każdego, kto miał ochotę nadesłać zamówie
nie do Warszawy, pod adresem: Dzielna 45. 
Tow ar wysyłano „za zamówieniem poczto- 
wem“. Łakomy prowincjonalista, wykupiw
szy zamówioną posyłkę, przekonywał się po 
niewczasie, że padł ofiarą przebiegłego o- 
szusta, który za 14 zł dawał mu: zegarek

Krwawa tragedja małżeńska w poznaniu
Posadzona o niewierność żona zraniła się ciężko, a przejęty

tem mąż odebrał sobie życie
W Poznaniu przy ul. Ogrodowej 18 

mieszka! w charakterze sublokatora dyrektor 
poznańskiego oddziału „Fanamentu**, 27 let
ni Adolf Baruchsen z żoną Lidją.

Od pewnego czasu pomiędzy małżonka 
mi dochodziło do nieporozumień a w piątek 
rano Baruchsen pomówił swą o niewierność 
i w czasie sporu podobno nakazał jej opuś
cić mieszkanie.

Na poważne zarzuty ambitna kobieta 
zareagowała w sposób bardzo tragiczny, 
gdyż chwyciwszy rewolwer, ciężko postrze
liła się w szyję.

Przywołane pogotowie sanitarne straży 
pożarnej przywiozło desperatkę do lecznicy 
miejskiej w stanie bardzo ciężkim.

W drodze do lecznicy samobójczyni to 
warzyszyl mąż, o którym zachowująca przy 
tomność desoeratka nie chciała nic słyszeć. 
Nawet widok jego oddziaływał na ra ną 
drażniąco.

Niebawem Barchsen nabrał przekona
nia, iż rana postrzałowa żony jest bardzo 
ciężka i grozi jej, jeżeli nie śmiercią, to w 
każdym razie kalectwem.

w tem przekonaniu Baruchsen powró
cił do swego biura, które mieści się w oa- 
sażu kina „Apollo1*, Piekary 17 i tam około 
godz. 14 wystrzałem z rewolweru odebrał 
sobie życie.

Strzał wymierzony w skroń był celny 
i przywołany lekarz dr. Wierusz stwierdził 
już tylko zgon Baruchsena. Zwłoki przewie
ziono do kostnicy szpitala wojskowego.

Baruchsenowie mniej więcej przed mie
siącem przybyli do Poznania z Łotwy, gdzie 
Baruchsen był kierownikiem oddziału „Fa- 
nametu** w Rydze.

Los "białych Rosjan" w Konstantynopolu

Rosjanie, członkowie bylei armji gene
rała Wrangla, muszą opuścić Turcję do 28 
lutego br. Aby uzyskać prawo pozostania, 
złożyło około 1200 Rosjan podanie o nada-

Ochotn. Straży pożarnej, na pokrycie zaku
pionych instrumentów muzycznych.

Na koniec obradowano nad wnioskiem, 
który wpłyr ' od Zarządu Tow. Przemyslo 
wch, aby targ piątkowy przełożony został 
na sobotę. Powyższy wniosek przekazano 
Magistratowi do przychylnego załatwienia.

wagę ze względów bądź to artystycznych, 
bądź też ze względów społecznych, zasłu
gują dwie wielce wartościowe audycje

Pierwsza z nich, to koncert urządzony 
przez Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, z 
okazji uroczystego obchodu pięcioletniej 
rocznicy założenia tegoż towarzystwa i jego 
pracy w tym minionym okresie, druga z nich 
to recital St. Niedzielskiego, jednego z naj
zdolniejszych pianistów obecnej doby, wzbi
jającego się orlim lotem na Parnas polskiej 
sztuki.

Koncert urządzony przez Bydg. Tow. 
Muz. ku uczczeniu pięcioletniego istnienia 
tej placówki odbył się z całą uroczystością 
w Teatrze Miejskim a na program jego zło
żył się szereg rozmaitych wartościowych 
atrakcji solowych i zespołowych, wykona
nych wyłącznie siłami miejscowemi. Przed 
rozpoczęciem programu koncertowego Radca 
Regamey jako prezes Tow. Muz. zagaił (en 
uroczysty wieczór wstępnem słowem. W dłuż 
szem przemówieniu omówił prezes wyniki 
pięcioletniej działalności, która okazała się 
nad wyraz owocną, gdy w ciągu tego okre
su staraniem Tow. Muz. odbyły się fu 2 kon 
certy symfoniczne (dyr. Stermicz, Bojanow- 
ski) a pozatem wykonano Mozartowskie „Re 
quiem“ (dyr. Winterfelda) suitę Noskowskie
go: „Wędrowny Orajek**, kilka koncertów 
przyjezdnych wirtuozów (Kuryłło. Dubiska, 
Burkath, Hcufeldtowa - Flecht, Kleint, Mie

rzyńska i w. in.) oraz wlasnemi silami wyko 

blaszany dla dziecka, łańcuszek z drutu, 
szczoteczkę do zębów bez szczeciny, nożycz 
ki z drutu, kilka tuzinów papierków ze szpil 
kami, które w sumie dawały 409 „przedmio 
tów*‘, 100 igieł 1 wiele innych głupstw, tak 
obliczonych, że dawały istotnie 699 sztuk. 
Nadesłany śmietnik mógł przedstawiać war
tość maximum złotówkę.

Jeden z klientów tej firmy, skuszony 
obiecujacemi ogłoszeniami, Woj
ciech Marwicki z Katowic, nie mógł znieść 
tak bezczelnego oszustwa i odebrana z pocz 
łv paczkę nadesłał do urzędu śledczego ze 
skarga na firmę, która zainkasowala 14 zł 
Okazało się, że pomysłowym dostawcą był 
Moszek Kac (Dzielna 45) Zajęła się nim po
licja śledcza.

Natychmiastowe dochodzenia policyjne 
wykazały bardzo ciekawe szczególe.

W biurach „Fanamctu** zwracano uwa 
gę na dziwny zbieg trzynastek: Baruchseno- 
wa dokonała samobójstwa w dniu 13 bm. 
krótce też tego samego dnia, na 10 minut 
przed godziną również 14 Baruchsen pozba 
wił się życia, również o godz. 13 służący, 
wiozący wówczas filmy „l ananietu** doroż
ką samochodową nr. 13 uległ wypadkowi.

Między małżonkami dochodziło do nie
porozumień. gdyż niekiedy nie rozmawiali 
ze sobą. Rano już uderzyły służącą w miesz
kaniu, które zainiowali Baruchsenowie, oko
liczności niecodzienne: żona ubrana była jak 
do wyjścia już krótko no godzinie 8; w cza 
sie strzelania nic belo świadków, nasuwa sic 
też podejrzenia w innym kierunku. Ale są to 
szczegóły, a wyświetli zapewne dochodzenie 
władz policyjnych i prokuratorskich, które 
obłożyły aresztem rzeczy, należące do Ba- 
ruchsenów.

Sa jeszcze pewne dziwne szczegóły. Po 
przyjeździe do Poznania tragicznie zmarły 
legitymował się paszportem łotewskim, i po 
dawał się za oficera wojsk łotewskich, wy
mieniając nazwisko Eriksen; później dopię
to przedstawi! się jako Baruchsen. popiera
jąc to odpowiednimi dowodami. Nieufność 
wzbudzał tylko ^ródłoslów nazwiska.W obej 
ś iu zmarły wykazywał duże zalety towarzy
skie i wykształcenie i był bardzo miły.

O tragicznym wypadku powiadomiono 
rodzinę. XX7 niedzielę rano przybyła matka z 
Batuchsena, która stale zamieszkuje ’.ve Wro 
cławiu Spodziewany jest przyjazd braci i 
sióstr Baruchsena.
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nie im obywatelstwa tureckiego. Dotychczas 
jednak odrzucono 900 podań. Rząd turecki 
zdaje sobie jednak sprawę z tego, że fachów 
cy techniczni z szeregów „białych** Rosjan 
mogliby być pożyteczni dla tureckiego życia 
gospodarczego i dlatego prawdopodobni 
wszyscy speci?liści cb\v r.i L-two tureckie 
otrzymają. Prócz tego Rodanie prer</.a o 
przedłużenie terminu wyznacz mego im do 
opuszczenia Turcji.

W Konstantynopolu mieszka też dużo 
Rosjan, którzy już dawniej się tam osiadli, 
wobec czego nie są ;u i emigrammm ani oby 
watelami Sowietów. Zdaje się jednak, że i 
oni będą obciiie niusieli Turcję opuścić.

nano na podwieczorkach muz. cały szereg 
utworów chóralnych i kam. .alnycli. Jeżeli 
się zważ, trudności z jakiemi Tc\ . Muz u- 
stawicznic borykać się musialo, przyznać na 
leży, że w tych warunkach zdziałano bardzo 
wiele. Na atrakcje muzyczne tego uroczyste
go obchodu złożyły sic produkcje solowe wy
konane z diiżem poczuciem arlyslycznem 
przez zespół kameralny (pp. Ilecht - Heufel- 
dowa, Suska, i rdc. Regamey) który wykonał 
trio Beethoyena i produkcje śpiewne (p.Klcin 
Mierzyńska, p. Hanusz,); clou koncertu jed
nak stanowił występ orkiestry symf. szkoły 
muz. zasłużonego tu muzyka p. Jaworskiego 
Zespól ten wykonał zupełnie poprawnie prze 
piękną uwerturę Moniuszki do op. „Hrabi- 
na“ oraz objął akompaniament do imponu
jącej kompozycji Nowowiejsk'ego„Testament 
Bolesława Chrobrego** na chóry mieszany 
i męski, pełną orkiestrę, deklamacje. Potężne 
to i niezwykle trudne dzieło wykonało Tow. 
śpiew. „Harmonja** pod batutą dyr. Jawoi- 
skiego a wykonanie całości, tak w chórze, 
jak i w orkiestrze, przeszło zwykłą miarę a- 
matorskich popisów, gdyż było rzeczywiście 
postawione na wysokim poziomie artystycz
nym a p. Jaworski jako niestrudzony dy y- 
gent złożył dowody dużej energjl, osobiste
go zaparcia się dla dobrej sprawy i rzetel
nego uzdolnienia muzycznego, jakoteż ta
lentu kapelmistrzowsklego; wykonanie tej 
wielkiej kompozycji przynosi prawdziwy za
szczyt tak p. Jaworskiemu lak 1 lego apara-

Nowo: znaczki pocztowe z por- 
tretem marsz. Piłsudskiego

Ukazały się nowe znaczki pocztowe wal 
tości 25 groszy do naklejania na listy zwy
kle. Nowy naczek przedstawia w rysunku 
podobiznę Marszalka Piłsudskiego. Portret 
umieszczony jest na jasnej tarczy, wykonanej 
na tle z orłami. W górnej części znaczka 
znajduje się napis bialemi literami „Poczta 
Polska", w dolnej zaś po rogach cyfrze cie 
mne „25", po środku napis „groszy* Kolor 
ciemno - pomarańczowy.

Głowa kobieca
w wazonie z oleandrem.

Po sześciu dopiero latach wychodzę na- 
jaw szczegóły okrutnej zbrodni, która wstrzą 
snęła swego czasu opinję publiczna w Au
strii. —

W czerwcu 1922 roku przepadla bez 
wieści pani Eliza Pinter - losip, bogata, mlo 
da, wdowa, która pocieszała się jak mogła 
w swei samotności i utrzymymywala szero
kie znajomości w kołach złotej miodzie,* , w 
Oracu.

W jakiś czas potein znaleziono w wa
zonie z oleandrem resztki głowy ludzkiej 
i przegniłe części wnętrzności.

Podejrzenie padlo na 25 letniego Bru
nona Steinera i przyjaciela jego, Hugo Kel
lera

Obu złotych młodzieńców uwięzione 
i po przeprowadzeniu śledztwa ukarano 20 
lclijiem więzieniem. Wyrok zapadl na zasa
dzie zeznań ekspertów i policji śledczej, któ
ra ustaliła, że młodzieńcy zwabili pani.-, Pin- 
ter - losip do swego mieszkania, zadusili ją 
jedwabnym sznurem, odciętym od szlafroka 
i obrabowali wdowę z klejnotów i gotówki.

I’o spełnieniu tej zbrodni, ciało zainor- 
dowanei kobiely pokrajali na sztuki i częścio 
wo snalili w piecu, częściowo zaś wyrzucili 
do r-id. »v.-ki, głowę zaś i wnętrzności ukryli 
w wazonie z oleandrem.

W- bęc druzgocących dowodów inlodzień 
cy nie zdołali sie ochronić i choć Hugo Ke) 
ler przeczył oskarżeniu, a przyjaciel jego, 
Sleiner, wypierał się, skazano obu zbrodnia
rzy na więzienie.

Skazani nie zrezygnowali jedn i, z daf- 
szj obrony i zarzucili p:■■ .kurator.- r.-.-m. 
domagając się wznowienia procesu

Po sześciu dopiero latach zdoła! zgro
madzić dowodowy materjal, z którego wy
nika, iż pani Pinter - losip otruła się morfiną 
w mieszkaniu Steinera. młodzieńcy zas. w 
obawie odpowiedzialności ciało jej pokrajali 
na sztuki i usunęli ze swego domu.

Kościół wynurzył się z głębin 
morskich

Świadkami ciekawego zjawiska byli 
mieszkańcy miejscowości Waltow on thę Na 
ze położonej na pólnocnem wybrzeżu Szko
cji. W tych dniach nastąpił niezwykle wielki 
odpływ morza, co miało w następstwie, iż 
z głębin morskich wynurzył się kościół, za
topiony przez fale morskie w wiekach daw
niejszych. Mnrv były nokryle muszlami i róż 
nemi morskiemi naroślami.

Fakt ten wywołał wśród ludności miej- 
scowci ogromne przerażenie. Niektórzy mą- 
c/.yżni chcieli dość do kościoła, ale zapadał1 
sic po pas w grząskim piasku, poczem wkrót 
ce nastąpił przvplvw morza, które kościół 
pochłonęły i zakryły ludzkim oczom.

W Pozzouli we Włoszech był także po 
grążony w morzu kościół, który po kilku wie 
kaćh z wód się wynurzył.

towi wykonawczemu złożonemu z lego oi kie 
stry i z tow. „Harmonja".

Drugą audycja, którą można jako t. zw 
„clou" sezonu uznać, to recital fortepianowy 
p St. Niedzielskiego, którego solistyczne po 
pisy za pośrednictwem londyńskiej stacji ra
diofonicznej w całej kult, Europa powszech- 
nem uznaniem cieszą się i za każdym ra
zem ogólne zainteresowanie budzą. Jednem 
słowem St. Niedzielski to jeden z naszych 
najwybitniejszych koryfeuszów pianistyczne] 
sztuki o których się z pełnym respektem u 
nas i za granicą mówi. Niedzielny recital od 
byty w Teatrze Miejskim byt istotnym try
umfem koncertanta. P. Niedzielski wybornie 
usposobiony odegrał cały szereg wartościo
wych dziel,a mistrzowskiem ich wykonaniem 
udowodnił, że w każdym calu jest prawdzi
wym, wielce uzdolnionym artystą.Najkorzvst 
niej przedstawił się koncertant, jako nlesle- 
chanie subtelny wykonawca głęboko nastro
jowych kompozycji chopinowskich i niemi 
wywołał ogólny zachwyt, czego wynikiem, 
była burzliwa owacja, jaką młodemu koncer 
fantowi rozentuzjazmowana publiczność 
wśród huraganów, od serca Idących ęślas- 
ków i kwiecia urządziła. Bezpośrednio no 
koncercie odjechał p. Niedzielski do Londy
nu, skąd niebawem nowe tournee koncen >■ 
we rozpoczyna po szerokim świecie zdoby
wając mnogie laury i srogą fortunę.

Z. G. Urbanyi.



Szerzenie się Komunizmu 
w Polsce

Pewien odłam społeczeństwa w Polsce 
uprawia strusią politykę w stosunku do bol- 
szewizmu, zamykajcie oczy i chowając gło
wę w piasek na wieść o szerzeniu się tej do- 
kł,y Objaw ten tem jest groźniejszy, że celo

wo wyzyskują go do swoich celów. Poza- 
tein tembardziej jest on niebezpieczny, że 
rok 1928 w rozwoju komunizm światowego, 
jak komunizmu w Polsce, ma stać się rokiem 
przełomowym. Według uchwal „Kominter- 
nu“ moskiewskiego wr .1928 ma nastąpić 
generalna próba sil bołszewizmu na całym 
kwiecie. Bolszewizm sowiecki, osaczony 
przez Europę i Azję w granicach dawnej 
Rosji, będzie usiłował przedrzeć się zaciska
jący się wokół niego kordonu. W pierw
szym rzędzie Polska leży na drodze „mar
szu" bolszewickiego w Rosji na zachód.

Przed kilku dniami przemycone były tajne 
okólniki „Kominternu“, które przesyłały do 
Polski wzory kwestjonarjuszy, mających 
zorjentować władze naczelne komunizmu, o 
sile bołszewizmu u nas. „Komintern" polecił 
dokonać „rejestracji sil swoich w Polsce" z 
‘ego względu, że w najbliższym czasie ma 
być u nas ogłoszony t. zw. „drugi okres 
przygotowania rewolucji", t. j. „okres zbio
rowej samoobrony" komunistów polskich.

W dawnym wypadku należy wyjaśnić, że 
od r. 1917 w Polsce trwał okres „utwier
dzania idei komunistycznej". Po zakończeniu 
drugiego okresu, który ma polegać na zbio
rowych wystąpieniach komunistycznych w 
pewnych ośrodkach kraju, „Komintern" wy
da rozkaz „wszczęcia ogólnej rewolucji ko
munistycznej". Niepodobna określić kiedy, 
wg. bolszewików moskiewskich, nastąpi ten 
ostatni okres „przygotowania rewolucji", w 
każdym razie należy zawczasu przestrzec 
opinję publiczną w Polsce i obudzić tych 
„śpiących", którzy łudzą się, że bolszewizm 
u nas można lekceważyć.

O szybkiem szerzeniu się zarazy komuni
stycznej w Polsce świadczą dwa odmienne, 
choć ściśle powiązane z sobą fakty.

O pierwszym donosi „Kurjer Poznań
ski" z dn. 9. b. m. w Nr. 12, w art. p. t. 
„Niebezpieczeństwo komunizmu", w którym 
powiada o rozroście bołszewizmu w b. dziel
nicy pruskiej: „Do niedawna było rzeczą nie 
do pomyślenia, ażeby w centrum Poznania 
mógł się odbyć wiec komunistów, liczący 
około 1000 osób". Było nie do pomyślenia, 
aby wydział robotniczy w zbrojowni poznań
skiej mógł zostać opanowany przez komuni
stów i było nie do pomyślenia, aby przy ta- 
kichże wyborach mogło to samo powtórzyć 
się w innych najpoważniejszych fabrykach i 
zakładach".

Widzimy z powyższego, że bolszewizm 
konsekwentnie rozszerzając sferę wpływów 
w Polsce wdarł i zadomowił się nawet tam, 
gdzie do iredawna „było nie do pomyślenia".

Drugą ilustrację rozrostu bołszewizmu 
w Polsce znajdujemy w łajnem wydawnict-

Życiowa omyłka
POWIEŚĆ.

85) Ciąg dalszy.

Z wielkim spokojem oświadczyła mi, że 
ma zamiar cię opuścić i że pisała już do cie
bie w tym względzie; zapytałam jej jaki jest 
powód tego postanowienia;czy przestała cię 
Kochać? Odpowiedziała że nie; a więc mo
że ktoś obcy stanął między nią a togą? — 
Wtedy, podnosząc dumnie głowę, oświad
czyła, że będzie szczera wobec mnie; spot
kała znów Godefroya Cliffa i chce teraz po
dzielić jego życie. Zaczęła potem pleść na 
temat Bałkanów, szpitali, życia pełnego tru
dów i poświęceń; zwróciłam jej uwagę, że 
te piękne frazesy są śmieszne w ustach ko
biety, która ma zamiar łamania danego sło
wa i zrobienia mężowi tak wielkiej krzywdy

Gdy jej oddałam twój list, zaczerwie
niła się i odrzuciła go ze złością: — On mi 
wydaje rozkazy! Nie jestem martwą rzeczą, 
należącą do kogoś, mam prawo działać we 
dług własnego uznania. — Odpowiedziałam 
że jej przypominam obowiązek, a widząc jej 
upór, uniosłam się i powiedziałam jeszcze 
wiele rzeczy,które byłoby lepiej przemilczyć; 
wtedy i ona obsypała mnie wymówkami, <że 
nigdy jej nie lubiłam, że byłam przeciwną 
jej zamąźpójściu i że moja niechęć przyczy
niła się do jej nagannego postępowania. — 
Twierdzi, że teraz pragnę jej śmierci, abyś 
inógł powtórnie i stosowniej się ożenić; ale 
moje życzenie będzie wkrótce spełnione, 
gdyż ona stanie się jakby nieistniejącą dla 
nas obojga.

Sprawiło mi to wszystko taki ból, że 
«lę rozpłakałam, a wtedy złagodniała nieco, 
prosiła, abym dala jej czas do namysłu, a 
ona jutro do mnie napisze.

A więc, kochany Wiljamie, mogę tylko 
czekać — i modlić się; obawiam się, że ma
ło jest nadziei, ale Bóg jest wszechmocny 
1 miłosierny; On nas może uratować

Cokolwiek się stanie, pamiętaj, że nie 
masz sobie nic do wyrzucenia i że uczyni
łeś wszystko co było możliwe; byłabym de- 

wie komunistycznem polskim, p. t. „Biuletyn 
Centr. Kom. dla wysiania delegacji robotni
ków i chłopów Polski do związku socjalisty
cznych republik radzieckich" — Nr. 1, z dn. 
20. 11. 1927 r. Czytamy tam pod odezwa 
wzywającą „polskich robotników i chłopów" 
do wyjazdu na święcenie 10-tej rocznicy re
wolty komunistycznej w Petrogradzie i Mo
skwie podpisy takich oto „członków i sym
patyków" bołszewizmu: (—) Stanisław Bal- 
lin — poseł na klub niezależnej partji chłop
skiej. (—) Jakób Borman — Związek Akada- 
inickiej Młodzieży socjalistycznej „Pochod
nia". (—) Maksym Czuczmaj — poseł na 
sejm, przewodn. Centr. Kom. Ukraiń. Włość. 
Socjalist. Zjedn. „Selrob". (—) Andrzej Czu- 
ma — sekretarz generalny P. P. S.-lewicy. 
(—) Edward Grabowski — adwokat z War
szawy. (—) Kazimierz Grochulski. (—) Wła
dysław Górski — Związek niezależnej mło
dzieży socjalistycznej „Życie" (—) Jan Hem- 
pel — literat. (—) Leopold Kronenberg — 
sekretarz niezależnej socjalistycznej „Partji 
Pracs". ( ) Ku/.ma Kruk — radny m. Wil
na. (—) Jerzy Sochacki — poseł na Sejm, 
komunistyczna frakcja poselska. (—-) Antoni-

Nawet bolszewwicy nie lubią żydów
Charakterystyczne obrazki z wzrostu antysemityzmu 

w Rosji
O antysemityzmie w Rosji nie tylko du

żo się mówi, ale również bardzo wiele się 
na ten temat pisze. Artykuły, stwierdzające, 
stały wzrost antysemityzmu wśród ludności 
rosyjskiej i zajmujące się jego przejawami 
zewnętrznemj w życiu publjcznem, są w pra
sie sowieckiej na porządku dziennym.

W tych właśnie dniach organ związku 
młodzieży komunistycznej , „Komsomolskaja 
Prawda", poświęcił całą stronnicę problemo
wi antysemityzmu w Rosji. Redakcja pisma 
zebrała cały szereg faktów, świadczących o 
rozwoju antysemityzmu w ZSSR, i podała je 
prawie bez komentarzy do wiadomości pu
blicznej. Organ komunistyczny bynajmniej 
nie ukrywa, że antysemityzm zapuścił głębo
kie korzenie nietylko wśród ludności, zdała 
stojącej od życia politycznego, lecz również 
wśród organizowanych komunistów. Świad
czy o tem wymownie naprzykład zarządzenie 
pewnej funkcjonarjuszki w fabryce głucho- 
wskiej, która zabroniła żydom posługiwania 
się podczas pracy językiem żydowskim. Pis
mo podkreśla, że funkcjonariuszka ta, — na
zwiskiem Jowglowskaja, — jest organizowa
ną komsomołką.

W mieście Zaporożje na Ukrainie po
dzielono w miejscowej szkoie wszystkich 
uczniów na dwie grupy: rosyjską i żydowską. 
„Pierwsi, — jak stwierdza korespondent 
„Komsomolskiej Prawdy", — na każdym 
kroku gnębią i prześladują drugich. Zacho
dziły nawet wypadki pobicia uczniów-żydów 
przez ich kolegów — chrześcijan".

W Konstantynówce robotnik - rosjanin 

peszowala do ciebie, gdybym była uznała 
twoją obecność za pożyteczną -- ale jutro 
nastąpi ostateczna decyzja; albo Kitty wyje- 
dzie razem zemną, albo przyłączy się do Go 
defroya Cliffa.

Oby Bóg zmiłował się nad nami!
Po źle przespanej nocy, Kittv zerwała 

się ze świtem a zasiadlszy w fotelu, otulona 
szalem zaczęła rozmyślać nad sweni położe
niem; wiedziała, że za dwadzieścia cztery 
godziny, Cliffe miał wyjechać i że liczył na 
pewno, na jej towarzystwo, jako też. miała 
już przygotowaną na drogę mała walizkę z 
niezbędnymi rzeczami, a w woreczku znacz
ną sumę pieniędzy w zlocie. W myśli żegna 
la* się już z obcym trybem życia, gdy wpadł 
w jej ręce ostatni list Wiljama i poczęła go 
odczytywać.

— Kitty — pisał on — rozkazuje ci, a- 
byś powróciła; nie mogąc w żaden sposób 
sam wyjechać wysyłam moja matkę; jako 
twój mąż, błagam cię i przykazuję abyś z 
nią powróciła. Kitty, co ja ci złego zrobi
łem? Czy byłem kiedy zbyt surowy dla cie
bie? Czyż dałem ci powód, abyś tak zdradza 
la nasza miłość? Wyrzucasz mi, że opuści
łem cie przed miesiącem, przebacz, lecz, do 
prawdy, nie mogłem uczynić inaczej... Po
wracaj, biedne dziecko, nie usłyszysz ani 
słówka wymówki... Zda je się, że udało mi 
się załagodzić skutki twej nieoględności; ale 
cóż z tego, jeżeli korzystasz z mej nieobec
ności, aby działać na naszą wspólna zgubę? 
Kitty, jeszcze murawa nie zaziełienila się na 
grobie naszego dziecka; wczoraj złożyłem 
na nim kwiaty; bez goryczy myślalem o to
bie i modliłem się za nas oboje, o ile umiem 
się modlić.... A tu nazajutrz nadszedł list od 
panny French. Kitty, czyż nie masz serca, 
ani sumienia? Chcesz hańbą okryć ten mały 
grób? Chcesz stworzyć między nami prze
paść, nad którą nasze ręce nigdy już nie bę 
da mogły się połączyć? Nie wierzę, nie mo
gę w to uwierzyć! Powróć Kitty, powróć 
do mnie!

Łkaniem wybuchła przy tem czytaniu i 
długo płakała; miała wrażenie, że serce jej 
pęknie — ale po gwałtownym płaczu, prze
wrót nastąpił w jej umyśle; opanowały ją 
wizje spokoju, zgody i szczęścia; po paru 
godzinach wstała i zaczęła pisać. 

na Sokolicz — literat. (—) Dr. med. Estera 
Stróżecka. (—) Franciszka Sypulowa. (—) 
Adolf Warski - Warszawa poseł na Sejm. 
(—) Cyryl Walnickij — czl kom. centr. „Se!- 
robu". (—) Tadeusz Wieniawa - Długoszow
ski — redaktor „Polskiej Wolności". (—) 
Sylwester Wojewódzki — poseł na sejm, nie
zależna partja Chłopska. (—) Jakób Woj- 
tiuk — poseł na sejm, kom. frakcja poselska 
(—)Karol Wócik, czł. zarządu Kasy chorych 
m. Warszawy

Wymienione nazwiska nie należą do „ro
botników" i do „chłopów". Są to przeważ
nie członkowie tej kasty ludzi w Polsce, któ
rzy stopniowo przechodzili od przekonań 
„demokrat\c2no-l beralnych" do „radykalno- 
bolszewickich". One świadczą, że bolsze
wizm sięga nawet tam, dokąd zdrowa myśl 
narodu „wnikań" bolszewickich nie dopusz
czała

Fakt fen jest jaskrawem i smutnem do
pełnieniem artykułu „Kurjera Poznańskiego". 
Nazwiska tych zdrajców i zaprzańców Pol
ski powinny być piętnowane znakiem hańby.

Jan Cichy.

oświadczył swemu koledze - żydowi, który 
pragnął zapisać się do związku metalowców: 
„Dla żydów niema miejsca w związku me
talowców!".

Wielca charakterystyczną dla panują
cych obecnie w Rosji stosunków była przygo
da młodego żyda. Sorkina. Sorkin, liczący 
zaledwie lat 19, przyjechał niedawno do Mo
skwy w celu poszukiwania zajęcia. Po pew
nym czasie znalazł posadę w piekarni, po
czem wniósł podanie o przyjęcie go do or
ganizacji zawodowej. Podanie to zostało je
dnak odrzucone rzekomo ze względów na
tury formalnej. Sorkin dowiedział się jednak, 
że prawdziwą przyczyną odmowy było jego 
pochodzenie żydowskie. Kiedy na skutek tego 
złożył zażalenie w radzie robotniczej, jeden 
z członków rady powiedział mu: „Jedz so
bie do Berdyczowa!" (Berdyczów iest, jak 
wiadomo, jednym z największych ośrodków 
żydowskich na Ukrainie).

„Komsomolskaja Prawda" przytacza ró
wnież dwa wypadki, świadczące o istnieniu 
antysemityzmu wśród t. zw. „pionierów" 
(harcerzy). W miasteczku Kalinkowicze na 
Białorusi sowieckiej było 7 oddziałów pio
nierskich, a mianowicie 3 białoruskie i 4 ży
dowskie. Przed niedawnym czasem dwa od
działy żydowskie zostały rozwiązane. Pio
nierzy żydowscy opowiadają, że do obozów 
ich przychodzili pionierzy białoruscy i roz
pędzali ich. Ponieważ dzieci żydowskie nie 
mogły się obronić, trzeba było zarządzić roz
wiązanie obu oddziałów, jeden z korespon
dentów „Komsomolskiej Prawdy" pisze, że

Lady Tranmore do Wiljama Aslie.

Zaświtał nam nakoniec promyk nadziei; 
dziś rano, gdy niepkoiłam się nie odbierając 
obiecanego listu, Małgosia mnie uprzedziła, 
że Kitty zamknęła się w swoim pokoju, — 
twierdząc że ma listy dop isania. nakoniec 
otrzymała te słowa:

— Wyjeżdżam dziś wieczorem z Blanchą 
do Werony; niechaj nikt nie jedzie za mną; 
potrzebuje dwóch dni samotności. — Pro
szę tu zaczekać — napisze.

Druga godzina po południu.
Muszę ci wyznać rzecz, która mnie nie 

pokoi: nie zauważyłam, że w rogu listu 
Kitty dopisała: — Proszę nie mówić nikomu 
o tym liście! — Tymczasem, w chwili, gdy 
odebrałam, była przy mnie Mary Lyster, od- 
dawna obznajmiona ze szczegółami tych 
wydarzeń; znając jej przywiązanie do nas, 
nieprawdaż? nie potrafiłam ukryć przed nią 
mej radości! Podzieliła ją szczerze zemną, 
za co bardzo jestem jej wdzięczną, jestem 
pewną, że ona nic mówić nie będzie; ale 
dla pewności posłałam jej bilecik do hotelu 
Danieli, zalecając milczenie.

Kochany synu, jeżeli nam się uda ura
tować Kitty, będziemy oboje dobrzy dla niej 
nieprawdaż? Zważając na jej wychowanie, 
odziedziczone popędy, okazywać jej będzie
my jeszcze więcej czułości i wyrozumiałości 
jak dawniej, starając się lepiej naśladować 
Jezusa! Oby On mi przebaczył, że byłam 
dla niej zbyt surową! Drogi Wiljamie, oby 
Bóg zmiłował się nad tobą i nad biedną żo
ną! —

— Czy pani życzy 9obie jeść obiad na 
dworcu, czv w sali jadalnej?

To zapytanie było zwrócone do Kitty 
w hotelu San Zeno w Weronie, przez kelne
ra, stojącego przed nią z serwetą pod pa
chą. —

— Owszem będę jadła na dworcu, ra
zem z moją panną służącą.

Kitty postąpiła aż do muru otaczające
go burzliwą Adyge i przez chwilę przyglą
dała się Alpom śnieżystym, od których odbi 
jały się pierwsze gwiazdy; w niektórych do
mach zapalono już światła — noc była ła

w rejon.e riaziusko-urąlskiej kolei żelaznej 
w.-zy.iy pionierzy :ą antysemitami.

Na zakończenie „Kcmsomol.-kaja Praw
da" opisuje następujące wydarzenie, które 
miało miejsce w klubie Robotniczym cukrow
ni : obolewskiej. Związek popierania wśród 
żydów urządził w klubie tym przedstawie
nie amatorskie. Nie-bacząc na to, że w 
przedstawieniu tem brali udział członkowie 
miejscowego robotniczego kółka dramatycz- 
nego, na salę wpadli członkowie klubu ro- 
botniczego i rozpędzili publiczność i akio 
rów, wołając! „Tu nie synagoga! Dla ży
dów niema miejsca w klubie robotniczym!".

Obrazki powyższe charakteryzują dobit
nie nastroje wśród ludności rosyjskiej w sto- 
sundu do żydów. Antagonizmy między lud
nością chrześcijańską a żydowską w Rosji 
sowieckiej pogłębiają się istotnie z dnia na 
dzień Obecnie doszło już do tego, że każde 
zjawisko w życiu publicznem niektóre kota 
starają się wytłumaczyć jako robotę żydow
ską. Tak np. wśród szerokich warstw lud
ności rosyjskiej panuje przekonanie, że da 
walki wewnętrznej w stronnictwie bolsze
wikiem doszło głownie na tle dyferencyj ra
sowych pomiędzy Stalinem a Trockim i Zino- 
wjewem.

Ks. Panas wystąpił z Piasta
W kolach lwowskich duże wrażenie wy

wołało wystąpienie b. kapelana drugiej bry
gady ks. Józefa Panasia ze stronnictwa Pia- 
sta.

Ks. Panas wstąpił do Piasta w roku ze
szłym i zaczął się bardzo gorliwie oddawaj 
życ:u pohtteznemu Stanowisko jednak Pia
sta w Małopolsce Wschodniej przy obecnych 
wyborach i związanie się stronnictwa na 
tym terenie z blokiem rządowym nie odpo
wiadało przekonaniom ks. Panasia, który, 
nie mogąc zmienić polityki Piastowców Ma
łopolski Wschodniej, oparte) na instrukcjach 
otrzymanych od marszałka Rataja — wołał 
ustąpić ze stronnictwa.

Ks. Panaś cieszy się wielłuj popularnoś
cią we Lwowie i Małopolsce.

Kazał sobie zrobić gulasz 
z własnych palców

Dwaj pijani francuscy legjoniści zgłosili 
się w pewnej oberży w Casablanca (Algier) 
i zażądali jedzenia. Tubylczy gospodarz nie 
mógł im nic sprzedać, wtedy jeden z legjo- 
nistów wpadł w szal wściekłości i jednem 
uderzeniem siekiery obciął sobie wszystkie 
palce, które kazał następnie gospodarzowi 
ugotować. Gospodarz wezwał pomocy poli
cji. Tymczasem drugi legjonista usiłował ró
wnież obciąć sobie palce, ale skaleczył się tyl
ko silnie.

Dzięki pomocy żołnierzy udało się zwią
zać dwóch pijanych szaleńców i odwieźć do 
szpitala. Stan legjonisty, który obciął sob'fl 
palce, jest groźny.

godna, księżyć już wszedł nad miastem Zu- 
lietty.

— Blanche, weź krzesło i uciądź obok 
mnie.

Uczyniwszy to. młoda dziewczyna usly 
szala głębokie westchnienie i rączka Kitty 
wślizgnęła się w jej dłonie.

— Pani jest bardzo zmęczona? — zapy 
tala. —

— Tak jest, ale nic nie mów do mnie!
Pozostały tak chwilę w milczeniu, przy 

tulone do siebie.Nagle żwir zaskrzypiał pod 
jakiemiś krokami i Kitty wydała okrzyk, wi
dząc mężczyznę, zbliżającego się do nich; 
takowych jednak przyjrzawszy im się, nie 
przestał iść ku nim.

— Blancho — mówiła Kitty bardzo 
wzburzona — możesz powrócić do hotelu!

Po chwili wahania Blanche oddaliła się 
w tenczas Godefroy przystąpił do Kitty.

— Czemuż — pytał, biorąc jej rękę; ni« 
zważając na to, Cliffe zmusił ją aby napo- 
wrót usiadła i mówił, pochylony nad nią pa 
ufale: —

— Okrutne dziecko, czemu tak igrasi 
zemną? Czy chcesz wystawić mnie na 
próbę?

Lub może twoje serce, twarde a tchóra 
liwe znów się zawahało? Chodziłem dowie 
dzieć się do twych sług, od właścicielki do
mu. nikt nie chciał mówić zemna. A gdy 
powróciłem do hotelu... Jakaż z ciebie ar
tystka, jaka komediantka, Kitty! Zapłacisz 
mi za to kiedyś! A tymczasem twój bilecik 
leżał na moim stoliku!

— Jaki bilecik, jaki? — zawołała Kitty 
ze zdumieniem.

— Komediantka! — powtórzył raz Je
szcze wybuchając śmiechem.

Ostrożnie, jakby w obawie aby go KM*, 
ty nie wyrwała, rozłożył arkusik papierni 
stały na niem te słowa napisane po włosku, 
zmienionymi pismem:

— Za wiele osób nas tu podpatruje? 
przybądź dziś wieczór do Werony.

Kitty spojrzała na papier, potem na na
miętną a zwycięską twarz, pochyloną nad 
nią; głowa jej obsunęła się o galerję o któ
rą była oparta, poczem młoda kobieta padła 
bez zmysłów.

O'ąg dalszy nastąpi.



Zygzaki

Blok wyborczy
2000 żydów

studjuje no Uniwersytecie Jagielońskim
Ponieważ termin Wyborów zbliża sio z dnia 

ha dzień, papa Mlgdalklewlcz postanowi! przy- 
Maplć do utworzenia bloku na terenie rodzinnym 
~ Zaczai od małżonki

Delikatnie wloc, aby odrazu nie popsuć 
beawy, przyaUpll do badania gruntu, a wpro- 
Eradalwtsy żono w dobry humor, zapytał:

— Na jaka Usta zamleraasa glosować?
— Jeszcae nlo wiem, W każdym razie na 

kna niż pan małżonek.
'— Cwmuź tak?

- A kto mi zabroni?
— Przecież lako żona powinnaś w każdym

pasło wspólnie,
— O przepraszam! Prawo wyborcze kobie

to etanowi naszą zdobycz, wywalczona z cięż 
Irtm mozołem. Moim głosem mam prawo roz- 
fcotządzać, Jak ml sio podoba.
' — Zapewne, ale ja c!q do złego nie natna-

— Do złego, czy dobrego, nie wiem. W kaź 
dym razie zastrzegam sobie wolną rękę. Wogóle 
hafleplej zrobisz, gdy nie będziemy o tem mó- 
MM.

Z synem dysputa była jeszcze krótsza, gdyż 
Kazio aplikujący w jednym z departamentów, od
parł stanowczo:

— Daruje papa, ale pod tym względem za
ciągnąłem Już pewne zobowiązania w biurze, 
hrięc rozmowa nasza nlo jest aktualna.

A córeczki?
Panna Zosia odpowiedziała szczerze:
— Nie mogę tatusiowi nic obiecywać, bo 

przyrzekłam mojej koleżance Punl, że będziemy 
(losowały razem na listę, na której figuruje Jej 
Narzeczony. Ponieważ on zajmuje czterdzieste ó- 
ame miejsce, więc trzeba JaknajwięceJ głosów, 
•by ta kandydatura przeszła.

Panna Hela, Jak się okazało, jeszcze sama 
Nlo nie wie:

— Bo uważa papcio, pan Stefclo nosi się z 
'zamiarem złożenia własnej listy. Otóż gdyby 
ta koncepcja doszła do skutku, muskałabym 1 Ja 
oczywiście głosować, bo temu człowiekowi zaw 
dzlęczam umiejętność charlstona I yale. To chyba 
obowiązuje?

Jagusia znów oświadczyła, że może gloso 
wać bez różnicy, byle tylko nie na burżujską 
listę, bo tak Jej nakazał surowo narzeczony pod 
groźbą zerwania I zwrotu prezentów.

Okazało się więc, że przedwyborcza akcja 
Migdalklewlcza odrazu napotkała przeszkody nie 
do zwalczenia.

Mimo to wszystko obywatel ów nie upada 
na duchu I ma nadzieję, że zanim nadejdzie ter
min wyborów, uda mu się utworzyć blok rodzin
ny.

Kronika Wielkopolski
Bydgoszcz.

Nominacje w sądach bydgoskich. Sędzia po
wiatowy Kazimierz Radzikowski mianowany zo 
stal sędzią sądu okręgowego: asesorowie: Calec 
kl Jarosław, Arndt Jan, Lukaszyk Edmund mia
nowani sędziami powiatowymi. Sędzia komisnryj 
ny Terlecki Kazimierz mianowany został sędzią 
powiatowym

Bydgoszcz.

Tragiczna śmierć robotnika. 25 letni robotnik 
Jan Wiśniewski przechodząc przez leżące na 
Brdzie tratwy poślizgnął się I wpadł do wody I 
Utonął. Zwłok nieszczęśliwego nie wydobyto.

Z kraju
Lwów.

Dlaczego podpalił siennik? 15 bm. wieczo
rna w aresztach miejskich wybuchł pożar wsku 
żak podpalenia siennika przez więźnia Wojty- 
/reckiego. Dozorcy więzienni w czas zauważyli 
pożar, tak że zdołano go wkrótce zlokalizować. 
(Wojtyweckl zeznał, że podpalił siennik żarzące- 
M się w piecu węglami w przystępie rozpaczy 
M* mogąc sobie dać rady z robactwem.

Lwów,

Echa samobójstwa żyda szeregowca. Chwi
la donosi, że w związku z samobójstwem żyda 
Bteregowca Halbcrstelna w ciemnicy wojskowe 
go więzienia śledczego, prokuratoria wojskowa 
wydelegowała specjalnego oficera dla przeprowa 
dzenla dochodzeń w tej sprawie. W sobotę prze 
Bluchani zostali wszyscy klucznicy więzienni, a 
!w pleryszym rzędzie sierżant Kwaśnlewicz, któ
remu Halbersteln bezpośrednio podlegał. Sprawą 
tragicznej śmierci Halbcrstelna zajęło się Mini
sterstwo Spraw Wojskowych.

Tragiczna ucieczka pomorzanki 
ze szpitala warszawskiego
Warszawa. W nocy z 13. na 14. btn. 

usiłowała uciec z szpitala św. Łazarza nie
jaka 26-ietnia Antonina Solińska, mieszkan
ka Chełmn na Pomorzu.

Młoda fa kobieta, wtrącona przez wir 
życia w bagno nierządu, została niedawno 
przez policję obyczajową — w drodze przy
musowej — umieszczona w szpitalu na od
dziale dla chorych wenerycznych,

Kancelaria Uniwersytetu Jagiellońskie
go przeprowadziła w ostatnich dniach defi
nitywne obliczenie liczby słuchaczy zapisa
nych na Uniwersytet w bieżącym roku aka
demickim 1927/28. Ogółem zapisało się 
6 644 studentów i studentek — cytra me 
osiągniętą jeszcze dotąd w historji wszechni
cy krakowskiej. Liczba kobiet wynosi 1711, 
czyli 25,75 proc, ogółu zapisanych osób.

Najsilniejsza frekwencja zaznaczyła się 
na wydziale filozoficznym, na który zapisało 
się 3074 słuchaczy, w tem 1421 kobiet 
(4o.2ł proc.), dalej na wydziale prawniczym 
z 2401 słuchaczami, w tem 160 kobietami 
(6,66 proc.), wydziale lekarskim z 685 słu

Snąć warunki, wśród których ofiara u- 
pndku znalazła się w szpitalu, nie były zbyt 
przyjazne, skoro postanowiła ona stamtąd 
zbiec.

W nocy, korzystając ze snu służby, S. 
zdobyła kilka ■prześcieradeł, powiązała je • 
po nich jak gdyby po lince, zamierzała opuś 
cić się na ulicę.

Nieszczęście chcialo, że prześcieradło ro
zerwało się i S. runęła z wysokości 111. pię
tra na ziemię.

Wkrótce po przywiezieniu do szpitala S 
zmarła.

Obrady w stodole
Tarnów. B. poseł Jedynak z P. S. L 

Piasta zwołał zebranie mężów zaufania 
stronnictwa do sali Sokoła w Ropczycach 
Jednakże zastał ją zajętą przez odbywające 
3>ę tam zgromadzenie zjednoczenia ludu b. 
senatora Bojki. P. Jedynak widząc, że nie 
uda się mu przeprowadzić żadnej uchwały, 
przeniósł się swoimy zwolennikami w licz
bie 50 do podmiejskiej stodoły i tani przepro
wadził obrady w wyniku których uchwalono 
wysunąć jako kandydata posła Jedynaka, na 
następcę Stanisława Ciolkocza, zaś jako kan
dydata do senatu Jana Siwuchę. Natomiast 
zgromadzenie zjednoczenia ludowego wy
łoniło delegację, która postanowiła wysuną/ 
jako kandydata na posła Frań. Strękę, na se
natora Tomasza Dylę.

Co słychać
w świecie szachowym?

Następny mecz o mistrzostwo świata nie 
wcześniej jak 1929 roku.

W dniu w którym nastąpiło zakończenie 
meczu o mistrzostwo świata i ogłoszenia Al- 
jechina mistrzem świata, odbyło się w Bue
nos Aires wielka uroczystość na cześć Capa- 
blanci i Aljechina. Wchodzących na sale mi
strzów, powitały niemilknące oklaski, które 
przerwał Capablanca przemówieniem, w któ
rem podniósł wysokie walory gry Aljechina 
Po przemówieniu Capablanca zabrał głos 
Aljechin, dziękując przeciwnikowi w słowach 
które spowodowały wśród zgromadzonych 
ogromny entuzjazm Po podaniu sobie ręki, 
uściskali się obydwaj serdecznie.

Obecnym na uroczystości dziennikarzom 
oświadczył Aljechin, że broniłby tytułu lu
strzą św ała n i wcześniej jak w roku 1019 
Stawka musialaby wówczas wynosić 10 003 
dolarów, a pierwszeństwo miałoby wezwa 
nie Capablanci.

Ghłejd leoiotów
Donoszą o przyjeździe do Indyj Annie 

Besant i jej ucznia Krisznamurti, młodego 
Hindusa z Madras, którego przed dwudzie 
stu laty przywódcy teozoficznej grupy wspo
mnianej apostołki okultyzmu wzięli na wy
chowanie, by go potem ogłosić nowym ,,mi
strzem świata", wskazując nań, jako na no
we wciele wielkich mędrców przeszłości. By 
przygotować drogi nowemu „Mesjaszowi", 
założono „Zakon gwiazdy Wschodu", który 
wśród członków liczy wybitnych Anglików. 
Organ „Zakonu" p. t. „Herold Gwiazdy" 
nazywał częste wystąpienie Krisznamurti 
„powrotem Chrystusa". Najnowsze wiado
mości z Indyj zdają się stwierdzić jednak pe
wne złagodnienie form tego obłędu teozo- 
fów. Sam Krisznamurti wyjaśnia, że Buddha 
powrócił w jego osobie na ziemię, to znów 
twierdzi, że znajduje się w ścisłym kontakcie 
z Buddhą.

Co jest dziwnego i wprost niezrozu
miałego w całej tej historji, to to, że wy
kształceni ludzie, szczególniej w Anglji, wie
rzą w posłannictwo Krisznamurti‘ego i zga
dzają się na bluźniercze zapewnienia, że na 
nim spełniają się obietnice Ewangelji. Jest to 
jeszcze jeden z licznych dowodów, jak często 
padają ofiarą obłędu ludzie, którzy oddalili 
się o? oczywistej prawdy.

Niestety i w Polsce nawet katolickie p - 
sina wyrażały się pochlebnie o pani Besant. 

chaczami, w tem 90 kobietami (13,14 proc.), 
teologicznym z 294 alumnami i rolniczym ze 
190 słuchaczami, w tem 40 kobietami 21,08 
proc).

Żydzi z ogólnej liczby zapisanych osob 
stanowię 28,28 proc., tj. na Uniw. Jag. stu- 
djuje w roku bieżącym 1 879 żydów, w tem 
1224 mężczyzn i 655 kobiet. Na wydziale pra
wnym jest zapisanych 928 żydów (38,69 proc, 
z ogółu prawników), filozoficznym 816 ży
dów (26,55 proc.), w tem 527 kobiet, lekar
skim 117 (17,08 proc ), w tem 11 kobiel na 
rolniczym 18 żydów (9,42 proc.), w tem 4 ko
biety.

Odpadki papierowe 
źródłem dochodu

Inżynier sztokholmski, C. Brehmer, wy 
nalazł sposób wyzyskiwania najbrudniej
szych nawet i najbardziej zniszczonych < d 
padków papieru tak, aby dawały dochód 
gminom miejskim.

Obliczając, że taki Sztokholm, liczący 
około pół miljona mieszkańców, mógłby o- 
czyścić i wyzyskać rocznie do 11.000 ton 
brudnego, wyrzucanego papieru. Brehmer 
dochodzi do wniosku, że przeróbka ta da
łaby rocznie produkt wartości 2.700.000 
koron szwedzkich i przyniosłaby dziesięć 
procent od kapitału włożonego w budowę 
odpowiedniej fabryki, zatrudniającej około 
stu robotników.

W ten sposób przynajmniej połowa pa 
pieru zużywanego w Szwecji, a którego 
wartość obliczana jest na 18 milj. koron 
szwedzkich, dałaby się wyzyskać nietylko 
przynosząc dochód miastom, ale t ik/e o- 
chraniając od zagłady lasy szwedzkie, o ile 
służą na wyrób masy papierowej.

Bolszewicy kształcą agitatorów
wyborczych dla Polski

W i 1 no. Na istniejącym kursie agita 
cyjnyin w Mińsku, na którym przygotowa
ny jest zastęp agitatorów wyborczych na 
okres wyborów do Sejmu w Polsce, zapi- 
sanycli jest 130 słuchaczy. Podobny kurs 
otwarty został w Kijowie. Kursy te zakoń
czone zostanę w dniu 15 bm. Następnie 
odbędzie się dwutygodniowy kurs dla agi
tatorów, przznaczonych specjalnie dla lud 
ilości mówiącej po polsku.

PROGRAM NA ŚHODIi. 18 BM,

WARSZAWA

11,40 12,00 Komunikaty Pat. 12,00 Sygnał 
czasu, komunikat lotniczo meteorologiczny, oraz 
bejual z \¥ieży Mariackiej w Krakowie. 14,00— 
15,00 Komunikaty Pat. 15,00-15.20 Komunikaty 
meteorologiczny, gospodarczy oraz nadprogram
15,20—16,00 Przerwa. 16,00—16,25 Odczyt pt. 
Antropologia I wychowanie fizyczne (z cyklu od 
czytów organizowanych przez Ministerstwo Wyz 
nań Religijnych i Oświeceniu Publicznego — 
wygłosi Dr. Jan Mydlarski. 16.25—16,40 Nadpro 
grain 1 komunikaty. 16,40—17,05 Skrzynka pocz
towa, korespondencję bieżącą omówi Dr. Stę- 
powski. 17,05—17,20 Komunikaty Pat. 17,20— 
17,45 Odczyt (Dział Hygjena i Medycyna). 17.45 
Audycja dla dzieci. Transmisja z Krakowa. 18 15 
Transmisja z Krakowa. 18.55—19,05 Komunikaty 
Pat. ip.05 19,15 Komunikat rolniczy. 19,15— 
19,30 Rozmaitości. 19,30 Trasmisja z Opery Ka
towickiej Rusałka opera Dworzaka. W przerwie 
biuletyn Messager Polonais w języku frtmcu* 
skini. 22(00 22,05 Sygnał czasu 1 komunikat lot 
niczo meteorologiczny. 22,05 ......22,20 Komunika
ty Pat. 22,20—.22,30 Komunklat policyjny, spor
towy, oraz nadprogram. 22,30 -22,45 Komunika 
ty Pat.

POZNAN.

12.45 14,00 Koncert orkiestry wojskowe! 57 
PP. pod batutą porucznika Worela. 13,00 W przer 
wie koncertowej notowani giełdy zbożowej i 
towarowej. 14.00 Notowania giełdy pieniężnej i 
komunikaty Pat. 17,00—17,45 Audycja dla dzie 
ci — wykona wujek Czesio. 17,45—19,00 Audycat 
wesoła. 10,00-19,10 Nadprogram. 19,10—19.35 
39 lekcja języka francuskiego. 19,35—20,00 Od
czyt p(. Praktyczne wskazówki organizowania 
i wynagradzania pracy w rolnictwie, wygi. p. 
Jerzy Kubicki, 20,00—20,20 Komunikaty gospo
darcze. 20,20 Komunikat meteorologiczny. 20.30 
—22,00 Koncert firmy Philips. W programie mu

I zyka kameralna. 22,00 -22,2o Sygnał czasu. Komu' 

pikały Pat. 22.30 24,00 Transmisja muzyki tana 
cz.ncj z winiarni Carlton.

KRAKÓW.

12,oO Transmisja sygnału czasu, hejnału i 
Wieży MarJackleJ, komunikat lotniczo meteoro 
logiczny, oraz koncert płyt gramonowych z flt 
my Tadeusza Bergera Kraków, Szewska nr. 2j. 
15,00-15,20 Transmisja komunikatu gospodar
czego. 16,40—17,05 Odczyt pt. Czy Afryka pół
nocna może być kolonizowana przez polskich 
robotników? — wygłosi redaktor Womnout.
17,20- 17,45 Skrzynka pocztowa — inżynier Bro 
nlewskl. 17,45—18,15 Słuchowisko dla młodzie
ży Syn Piasta przez p. M. Mossoczową w wy* 
konaniu artystów 1 artystek Teatru Miejskiego. 
18.15—18,55 Koncert wokalny. 18,55 -19,05 Tran 
smlsja komunikatów Pat. 19,05—19,15 Transmi
sja komunikatu rolniczego. 19.1 —19,30 Rozmai 
toścl I komunikaty. 19,30 'Transmisja opery Dvo 
raka Rusałka z Katowic. 22,00 -22,30 'Transmisja 
z Warszawy. 22,30—22,45 Transmisja komuni
katów Pat

KATOWICE.

16,20-16,40  Komunikaty Polskiego Związku 
Zrzeszeń Gospodarczych Woj. Śląskiego. 16.40— 
17,05 Wykład Języka polskiego (kurs wyższy), 
17,05 17,20 Komunikaty. 17,20-17,45 Wykład 
historji polskiej (kurs wyższy); 17,45—18,55 Tran 
smlsja z Krakowa. Audycja dla dzieci. Koncert 
południowy. 18,55—19,15 Komunikaty. 19.15— 
19,30 Rozmaitości. 19,30 -22,00 Transmisja opery 
Rusałka Dworzaka z Teatru Polskiego w Kato* 
wicach. 22,00 —23,30 Komunikaty.

WILNO,

16,35 -17,00 Gazetka radjowa. 17,00—17.20 
Komunikat rolniczy. 17,20—17.45 Kwadrans aka
demicki. 17,45-18.10 Audycja dla dzieci. 18.10- 
19,00 Koncert po południowy, 19,10-19,35 Co 
każdy obywatel o ruchu na drogach publicznych 
wiedzieć powinien. — Odczyt wygłosi radca 
prawny Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego W 
Reiss. 19,35 20,00 Pogadanka radiotechniczna. 
20,00 -20,30 Przerwa. 20,30—22,00 Transmisja z 
Warszawy. 22,20—23,30 Transmisja muzyki tanc 
czuej.

Wierzyciel: — Już ml się znudziło chodzić 
tyle razy do pana po pieniądze.

Dłużnik: — Co prawda to bytem Jeszcze 
bardziej znudzony pańskleml odwiedzinami, ale 
nic mówiłem tego przez grzeczność.

WŚRÓD SPORTSMANÓW.

— Jak mi nie oddasz moich 2o groszy, to 
za nie parę zębów wyblje.
— A, od kiedy to jesteś profesjonalistą?

DOBRA RADA.
— Idę do dentysty, żeby ml znb wyrwał.
— Ależ, nic rób tego, szkoda pieniędzy. Idź 

lepiej na zebranie przedwyborcze, tam ci ząb 
wysuną bezpłatnie.

KRZYŻYKOWE ZADANIE.

Pani Kinderkiewlcz jedzie koleją z plęciolcl 
nim Izydorkiem i czteroletnim Morycklem

— Mamusiu — pyta Izydorek, którą stację 
przejechaliśmy.

— Nie wiem. Siedź cicho smarkaczu, czy nlo 
widzisz, że rozwiązuję zadanie krzyżykowe.

— Szkoda, że nic wiesz, bo Morycek tam 
wysiadł.

NA SĄDZIE WOJENNYM.

— Czyż nie byłeś głupcem, ryzykując swe 
życie za marnego talara? — pyta sędzia ska
zanego na śmierć żołnierza za rozbój.

- - Panie generale, ryzykowałem je codzien 
nie za 10 fenigów żołdu.

* SIOSTRZENIEC.
— Nieprawda, to bardzo przyjemnie Jechać 

na moim grzbiecie?
— Wiesz wujaszkit, prawdę mówiąc, wołał

bym prawdziwego osła.

WIDAĆ TO.
Szymon wraca z karczmy późną nocą do 

domu i widzi pod stodołą Jakąś postać z. latarką.
— Halt, ktoś ty taki?
-• A coć to, nic znacie mnie, Szytnonku? 

Taż to ja, Tomasz sąsiada!

— Co tu robisz?
— .la?... Nie gniewajcie się Szymonkii Ja tu 

miałem schadzkę z waszą córką Jagą,
—- Kłamiesz, gałganle. Ja na schadzkę z 

dziewczętami nic chodziłem z latarką.
— Widać to Szytnonku po waszej żonie.,, wl 

dać!


