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Atak na Wielkopolskę
Takiej deprawacji i zgnilizny, jaką ob- 

serwujemyw pomajowym okresie politycz
nym, przezwanym jakby na ironję okresem 
sanacji moralnej, jeszcze w Polsce nie było. 
Życic polityczne w wielu ugrupowaniach 
partyjnych równa się bagnu cuchnącemu. 
Dziś przed wyborami, kiedy nadchodzi mo
ment decydującej walki, kiedy każdy polityk 
i każde stronnictwo zagrać musi w otwar
te karty i uchylić przyłbicę, dziś właśnie ca 
la ta zgnilizna moralna wychodzi na 
wierzch.

Niestety zaraza ta nawiedza także Wiel 
kopolskę. Ziemie Zachodnie Rzplitej ze 
względu na wysoki poziom uświadomienia 
obywatelskiego i cywilizacji ich ludności, ze 
względu także na brak demoralizującego ży 
dostwa słusznie uchodziły dotąd za wzór 
karności społecznej i za twierdzę ducha na
rodowego.

Ten bastjon polskości postanowili zni
szczyć sanatorzy i wszelkiego rodzaju wy
wrotowcy. Od miesięcy całych idzie różne- 
mi kręlemi drogami atak na Wielkopolskę 
To, czem stało nasze społeczeństwo czasu 
iniewoli, czem się ostało mimo zaciekłych u- 
derzeń germańskiej fali — wysokie poczu
cie obywatelskości, przywiązanie do religji 
a nadto przedewszystkiem wzorowa soli
darność społeczna we wszystkicli sprawach 
wielkich — stało się. solą w oku obozu sa
nacji.

— Co, oni mają mieć handel w pol
skim ręku? —- Dalejże nasyłać do Wielko
polski żydów. I przychodzą ci żydzi do nas 
coraz liczniej i łacno przekonać się, że w 
zestawieniu z ubiegletni laty nigdy tylu ich 
nie osiedlało się u nas, co obecnie.

— Co, oni chcą jednolity front wybor
czy stworzyć po myśli życzeń ks. ks. bisku
pów?! — Dalejże rozbijać, secesje robić, 
przekupywać, nowe partja tworzyć, hasła 
gospodarcze wysuwać, pieniędzmi sypać 1 
wszystko robić, aby tylko poczucie obowiąz 
ku narodowego w Wielkopolsce złamać, 
zniszczyć i zmaltretować ku uciesze wrogich 
mniejszości narodowych i niasonerji, która 
decydujący dziś wywiera wpływ na kształto
wanie się prądów politycznych w naszem 
państwie.

I niestety nie możemy powiedzieć, aby 
atak sanatorów załamał się byl bez powo
dzenia. Bo popatrzmyże, jaki obraz nędzny 
przedstawiają dziś, tuż przed wyborami, 
parfje polityczne w Wielkopolsce.

Stronnictwo Chrz. Nar. (Rolnicze) roz- 
padto się na dwie części. Słabsza moralnie 
część poddała się sanacji i na jej rozkaz sfor 
mowala na czas wyborów wespół z nielicz- 
nemi jednostkami mieszczańskiemi nową par 
tję sanacyjną. Zdrowsza i tęzsza część Sir. 
Chrz. Nar. została swemu programowi i 
swym ideałom wierna. Słowem, stronnic
two nie wytrzymało próby walki i rozlecia
ło się.

Chadecja doprowadziła swem lawiro
waniem do ostatecznego zaniku wpływów 
•wych. Organizacja tego stronnictwa roz- 

się, bo kierownicy jej nie program par 
jeno osobiste cele chcieli wprowadzać

W czyn.
Piast. O tem, co się w Piaście wielko- 

ftofekim dziś dzieje, wstyd pisać. Niema już 
tego stronnictwa u nas. Wlościańslwo wiel
kopolskie zostało sromotnie oszukane i stra 
Clio swą dotychczasową organizację. Taki 
tię dokonał rozłam w Piaście, że o jakim-

Budżet na r. 1928-29 wynosi 2476 milj. zł.
Urzędnicy otrzymują nikły dodatek

Warszawa. 209. 1. (pat). Dziś w 
godzinach popołudniowych odbyło się po
siedzenie rady gabinetowej pod przewodnie 
twem prezesa Rady Ministrów marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Na posiedzeniu uchwalono budżet pań 
stwa na rok 1928-29, który przewiduje w 
dochodach 2,476 miłjonów zł i nadwyżki 
49 miłjonów zl. Budżet ten wniesiony bę
dzie do Sejmu.

Na posiedzeniu tem stwierdzono rów-

nież że zasadnicze uregulowanie płac urzęd 
dników nie jest możliwem bez wynalezienia 
nowego źródła dochodu. Rząd obecnie ckre 
ślić tych źródeł nic może, gdyż niema w tej 
mierze pełnomocnictw. Rząd jednak zgłosi 
do przyszłego Sejmu wniosek o wyszukanie 
takiego źródła. Tymczasem rząd uchwalił 
wypłacić urzędnikom za pierwszy kwartał 
br. dodatek w wysokości 45 proc, micsięcz 
ncj pensji w dwóch rafach, fj. 25 stycznia 
i 10 marca br.

Wicepremier domaga się
Dlaczego nie można podnieść płac urzędniczych ?

Warszawa. 20. 1. (pat). W zwiyzku 
z uchwało rady gabinetowej, przyznającą 
pracownikom państwowym jednorazowy za 
siłek w wysokości 45 proc, miesięcznego u- 
posażenia, p. wicepremjer Bartei udzielił 
prasie wywiadu, w którym między innemi 
powiedział:

— Jest rzecz*) nie do pomyślenia ure
gulować place urzędników, któreby mogły 
zachwiać budżet państwa, jak również jest 
rzeczo nie do pomyślenia regulowanie plac 
pracowników państwowych w sposób nie
trwały, który po jakimś czasie trzebaby by
ło cofnąć. Uważam, że regulowanie uposa 
żeń pracowników jest konieczne. Regulowa

Szesnastka odiula
Mniejszości Ida razem do walki wyborczej

Lwów, 20. 1. (A.W.) „Słowo Polskie" 
donosi, że lista państwowa Bloku Mniej
szości Narodowych ogłoszoną zostanie w 
najbliższych godzinach, najdalej dziś lub ju
tro. Wbrew niektórym informacjom na dru- 
giem miejscu znajduje się b. poseł Griin- 
baum, na trzeciem bialorusin Jaremicz. Ma
nifest Bloku mniejszościowego, którego tekst 
został ostatecznie uchwalony, ogłoszony zo
stanie w niedzielę. Według infonnacyj „Sło
wa Polskiego" manifest rozpoczyna się twier
dzeniem, iż Blok Mniejszości tworzy się w 
Polsce po raz drugi. Koncepcja podobnego 
bloku była analogiczną w Europie i za przy
kładem mniejszości w Polsce powstały analo
giczne bloki w innych państwach. Manifest 
stwierdza potrzebę wspólnej obrony praw 
mniejszości, nie wspominając jednakże o sto
sunku do obecnego rządu. Z uwagi na roz
bieżność programów i poglądów poszcze
gólnych narodowości wchodzących w skład 

kolwiek sukcesie w wyborach mowy już 
być nie może. W ostatniej bowiem chwili 
obóz sanacyjny zdołał przeciągnąć część kie 
równików Piasta pod komendę Bojki, tego 
o którym pisano, że dostał 100 (ys. złotych 
za dokonanie rozłamu. Czy zatem także w 
poznańskim Piaście pieniądze nie grały roli, 
zwłaszcza żc wiceprezesem rozłamowców 
jest niejakiś Matyśkiewicz, któremu ^Gaze
ta Powszechna" zarzucała niedAWnó popeł
nienie oszustw w banku w Ostrowie?!

Takie rozpaczliwe stosunki mamy dziś 
w wymienionych partjach. Dlaczego? — 
Dlatego, że kierownikom tych partyj brak 
było siły moralnej, hartu i uczciwości.

Nie ulega wątpliwości, że te wszystkie 
partje w marcowych wyborach zostaną 
zgniecione ostatecznie i znikną po wyborach 
z powierzchni. W wyborach zwyciężają bo 
wiem tylko te grupy polityczne, które nie
zachwianie i twardo stojące na gruncie za
sad. Wszystkie partje, które się rozpadają 
już przed walką wyborczą, są organizacja
mi choremi. i nie przetrzymają, już wybo- 

nie takie wymaga trwałego pokrycia tych 
wydatków i zapewnienia nowych źródeł do 
chodu. Rząd niema obecnie pełnomocnictw 
do podnoszenia podatków. Gdybyśmy peł
nomocnictwa takie posiadali, to uregulowa 
nie sprawy plac nie byłoby trudnością. Obec 
nie czekać musimy na zebranie się Sejmu, 
do którego rząd przyjdzie z odpowiednio 
przedłożonym wnioskiem, wskazując źródła 
dochodu, umożliwiające podniesienie płac 
do właściwego słusznego poziomu. Tym
czasem robimy to, na co nas stać, a co 
;karb państwa może bez wstrząsu wytrzy
mać.

bloku manifest porusza poszczególne tematy 
dość ogólnikowo.

Lwów, 20. 1. (A.W.) O sprawach 
Bloku Mniejszości Narodowych na terenie 
Małopolski Wschodniej informują „Słowo 
Polskie”, iż faktem jest, że UNDO pozostaje 
w dalszym ciągu definitywnie w bloku, mimo 
to kandydaci żydowscy na listach we Wscho
dniej Małopolsce nie będą figurować. Fak
tycznie mimo opozycji sjonistów, reprezen
tować będzie żydów w Małopolsce Wschod
niej lista dr. Reicha. Opozycja żydowska na 
gruncie małopolskim, przeciw Reichowi, 
przywódca zaś opozycji Insler umieszczony 
prawdopodobnie zostanie na liście państwo
wej Bloku Mniejszości. (Wbrew powyższym, 
informacjom „Słowa Polskiego” z kół bloku 
mniejszości narodowych w Warszawie dono
szą nam, iż żydzi będą się znajdować na li
stach bloku na terenie Małopolski Wschod
niej. — Przyp. Red. A.W.).

rów. Społeczeństwo nasze żalem dziś już 
nie może mieć wątpliwości, za którą orga
nizacją pójść do wyborów. Zdrowy rozum 
wzbrania iść za zdeprawowanemi i zabag- 
nioneini partjami, które co dnia mają roz
łamy, jeno nakazuje popierać te grupy poli 
tyczne, które są zdrowe i zwarte a silne ino 
ralnic.

Dzisiaj na czoło wszystkich partyjek 
w Wielkopolsce wysuwa się potężny Komi
tet Katolicko-Narodowy. Co poza nim, sztu 
czne jest, chwiejne i usłużnie poddaje się 
ciosom sanacji, wymierzonym w Wielkopol 
skę. Kto zdrów na duszy, a zatrutej 
atmosfery życia publicznego w Wielkopol
sce mieć nie chce, i ten, kio chce, by nie pie
niądz jeno znsady i idee narodowe nadawa
ły kierunek w polityce — tego obowiązkiem 
zaciągnąć się pod sztandar Komitetu Kato
licko-Narodowego.

Wierzymy, że takich w Wielkopolsce 
jest przeważająca większość i że podbój na 
szych ziem przez sanatorów się nie uda.

Jak załatać dziurę.
Niedobór w bilansie handlowym.

Warszawa, (A. W.) 20. I. W zwig< 
zkit z wysokim niedoborem w bilansie han
dlowym, który za rok ubiegły wyniósł bli
sko 400 inilj, złotych, minister przemysłu I 
handlu Kwiatkowski zamierza zwołać w cią 
gu najbliższych dwóch tygodni naradę z 
przedstawicielami organizacyj gospodar
czych dla omówienia sprawy organizacji eks 
portu polskiego oraz wzmożenia walki kon
kurencyjnej wyrobów krajowych z wyrobami 
zagranicznemi na rynku wewnętrznym. „Kui 
jer Czerwony" wzywa rząd do wprowadze
nia podatku od spożyciu artykułów luksuso
wych, któryby częściowo zabezpieczy! nasz 
bilans handlowy od nadmiernego deficytu.

Ile będzie list wyborczych ?
Zanosi się na kilkadziesiąt.

Dnia 24-go bm. kończy się termin skra
dania list wyborczych, dnia 4-go lutego lisi 
okręgowych. Dotąd jak wiadomo, złożono 
ich dopiero 12. Obliczają jednakże, że jest to 
dopiero jedna trzecia całości. Ogólnie panu 
ie przekonanie, że stronnictwa wniosą Ich 
trzydzieści i kilka.

W tej chwili focza się jeszcze rokowania 
między poszczególnemi partjami, a wątpił- 
wcni jest, by rokowania te zakończyły się do 
24-go bm. Należy się więc spodziewać, że 
poszczególne stronnictwa wniosą własne 
listy

Prawda o zajściu w Kinie 
Metropolls w Poznaniu

W numerze 16 „Dziennika Kujawskie-; 
go", podaliśmy za Agencją Wschodnią wia
domość o zajściach w Poznańskiem kinie 
„Melropolis" z racji wyświetlenia tam obra
zu pod tył. „Mogiła Nieznanego Żołnierza". 
Jak się ókazuie, informacje Agencji Wschod
niej nie odzwierciadlaiu rzeczywistości i po
dany przez nią opis zajść jest tendencyjny. 
Wobec powyższego w całej sprawie zmusza 
ni jesteśmy oddać g>os bezstronnemu obser
watorowi z Poznania, który o zajściu w Me
tropolie pisze co następuję:

„Poszedłem do kina „Melropolis", ażeby 
zobaczyć polski film p. t. .„Mogiła Nieznane
go Żołnierza". Film ten, jak sądziłem, powi
nien ilustrować bohaterskie czyny tych, co 
złożyli ofiarę z krwi na ołtarzu Ojczyzny. 
Tymczasem byl to ckliwy, niesmaczny ro
mans, rażąco nie doslosujący się do powagi 
lematu, przytem co nafniesinaczniejsze, prze 
platany jaskrawa propaganda. fałszującą hf- 
slorje na rzecz oddziałów, walczących u bo 
ku państw centralnych i ich twórców.

Szczytem arogancji autora i reżysera 
jest „trick", przemieniający pomnik rycerza 
bez skazy, ks. J. Poniatowskiego na placu 
Saskiem na postać dzisiejszego premjera i 
ministra wojny. Film ten nawet jedną sceną 
nie upamiętnił walki „orląt lwowskich", skąd 
szczątki „Nieznanego Żołnierza" ekshumo
wano, ani nie uwieczynil bohaterskich walk 
armii gen. Hallera, czy powstańców wielko
polskich.

Trudno się nie oprzeć wrażeniu, iż film 
ten jest zwykłą propagandą na rzecz pew
nych osób“.

Dar dla Drzymały.
W a r s a w a, 20. I. (PAT.) Wczoraj ł.} 

dnia 19 bm. p. Prezydent Rzeczypospolite 
na wniosek ministra spraw wewn. przyzna 
Michałowi Drzymale, znanemu powszechni 
z okazji walki o polskość w b. zaborze pn 
skini, jednorazowy dar jv kwocie 10.640 di 
na zakupno osady likwidacyjnej.

Sędziowie sowieccy.
Moskwa, (AW). 20. I. Donoszą tu i 

Riazania, iż aresztowano tam przewodniczy 
cego gubemjalnego i jego dwóch zastęp 
ców. wszyscy trzej postawieni będą p»z« 
sąd wojenny, oskarżeni są bowiem O uwol 
nlenie niebezpiecznych bandytów, wzamlar 
za co wszyscy trzej „sędziowie" otrzyma! 
znaczną łapówkę



Na irondc wgboragm
Męź zajęły...

’ Wilno, 20. 1. (A.W.) Na czele powsta
łego tu komitetu wyborczego białoruskiej 
iwlościaÓ8ko-robotniczej partji stanęła p. Ostro
wska, żona znajdującego się w więzieniu za 
działalność komunistyczną „hromadowca“ Ra
dosława Ostrowskiego, byłego dyrektora gim
nazjum białoruskiego w Wilnie.

Skąd łe pieniądze?
Toruń, 20. 1. (A.W.) Jak się dowiadu

jemy, mężowie zaufania „Sejmbiiro**, znajdują
cy się w różnych miastach Pomorza otrzymali 
obecnie do swojej dyspozycji większe sumy 
pieniężne, które rozdzielają w formie zapo
móg. Ostatnio stwierdzono podobne fakty w 
Chełmnie.

b. minister Kiernik 1 b. poseł Potoczek'. Na 
wiec przybyli zwolennicy secesji senatora Boj
ki, którzy wobec niewpuszczenia ich na salę 
zorganizowali wiec przed ,Cokołem". W trak
cie odbywania się obu wieców doszło do bójki 
pomiędzy zwolennikami Piasta i Secesji, wo
bec czego policja rozwiązała oba zgromadze
nia.

Lista rządowa stale się zmienia.

Warszawa 21. 1. (A.W.) Lista bolku 
współpracy z rządem uległa znacznej popra
wce. Pierwsze miejsce zajmuje wicepremjer 
Bartol, drugie Bojko, trzecie Czechowicz, czwar 
te Sławek, piąte Janusz Radziwiłł, szóste Mie- 
dziński, siódme Eustachy Sapieir

MYDŁO DEOEDA
jest

najoszcaędniejszem mydłem w użyciu
a tenisainern

najtańszem
mydłem do p'ania. „

..............

O nazwisko poszło.
Łódź, 20. 1. (A.W.) W sprawie zerwa

nia rokowań między N. P. R.-prawicą, i N. P. 
R.-lewicą komunikują nam: N. P. R.-prawica 
oświadczyła, że gotowa jest ustosunkować się 
do rządu marszałka Piłsudskiego na platfor
mie rzeczowej. Władza centralna N. P. R.-pra- 
wicy w Warszawie zażądała usunięcia z oświad 
czenia nazwiska marszałka Piłsudskiego, N. 
P. R.-łewica natomiast żądała bezwarunkowo 
wymienienia nazwiska marszałka Wobec nie- 
dojścia do porozumienia, rokowania między 
obu odłamami zostały ostatecznie zerwane.

Potępienie rozbijany.
Poznań, 20. 1. (A.W.) W dniu wczoraj

szym obradowała Rada wojewódzka i zarząd 
okręgowy P. S. L.-Piast w Poznaniu. Obrady 
trwały do późnej nocy. Przyjęto do wiadomoś
ci utworzenie polskiego bloku katolickiego 
oraz wyrażono potępienie p. Jurkowi i Matyś- 
kiewiczowi za nieprawne zawładnięcie dzien
nikiem. Uchwalono sprawę oddać na drogę 
sądową. Aż do skończenia sprawy postano
wiono wydawać organ P. S. — L.Piasta.

Warszawa, 20. 1. (A.W.) Została osta
tecznie ustalona państwowa lista kandydatów 
do Senatu Monarchistycznej Organizacji 
Wszechstanowej. Lista obejmuje 27 nazwisk. 
Na pierwszem miejscu listy znajduję się: Wła
dysław Glinka, prezes Towarzystwa Kredyto
wego - Ziemskiego, 2) J. E. metropolita Ropp, 
3) gen. Kazimierz Raszewski, 4) ks. dziekan No
wak (Poznań), 5) p. Galdziński (burmistrz m. 
Buka), 6) Zygmunt Plater, 7) dr. Ddrożdż (Po
znań), 8) Leon Lubieński (b. senator), 10) prof. 
Zulański (Lwów).

Cham przewodniczył komunistom.
Hrubieszów, 20. 1. (A.W.) Wczoraj 

odbyło się tutaj posiedzenie Selrobu, w którem 
wzięli również udział komunizujący żydzi. Prze
wodniczył zebraniu Ukrainiec Michał Cham ze 
Lwowa. Stworzono komitet wyborczy w skład 
którego weszło 13 osób, przeważnie członko
wie b. Niezależnej Partii Chłopskiej, oraz usta
lono osoby kandydatów na posłów: Karciuka, 
Bobrowika, Duczuka i Tytusa.

Niepowodzenie woj. Borkowskiego.
Lwów, 20. 1 (A.W.) Dziś nastąpi osta

teczna decyzja zarządu okręgowego P. S. L 
PiaJa na Malopolskę Wschodnią w sprawie 
ewentualnego ustąpienia Piasta, zorganizowa
nego przez wojewodę Borkowskiego bloku po
lskiego. Według informacji prasy, przeważają 
tendencje do wystąpienia z bloku I stworzenia 
wspólnej listy z blokiem katolicko-narodowym 
Jednocześnie Ch. D podjąć ma inicjatywę po
nownego doprowadzenia do ogólnego bloku 
polskiego w Małopolsce Wschodniej Rokowa
nia na terenie Lwowa z ramienia Ch. D pro 
wadzą b. poseł Bryła, prof. Makarewicz i ks 
Szydelski.

Bójka na wiecu.
Kraków, (A.W.) W Limanowej odbył 

się wiec P. S. L Piasta, na który przyjechali

„Lasów nikt nie siał"
Czyli wyrąb lasów w Bolszewji.

Mińsk. (AW.) 20. I. Wśród włościan 
białoruskich na skutek zniesienia własności 
prywatnej, zaznacza sie specjalna tendencja 
do nieuznawania własności państwowej na 
obszarach leśnych. Mimo propagandy pro
wadzonej w kierunku uznawania lasów za 
własność państwowa, oraz surowych kar, 
naznaczanych za wyrąb lasów, włościanie w 
dalszym ciągu uważaja państwowe obszary 
leśne za swoja własność, wychodząc z zało
żenia, i* lasów nikt nie sial. Przed kilku dnia 
mi władze Białorusi Sowieckiej zdecydowały 
sę na krok stanowczy, mianowicie wysiały 
specjalne oddziały milicji pieszej i konnej 
Kwko winnym nielegalnego wyrębu

Grypa w Rosji.
Moskwa. (AW.) 20. I. Epldemja gry

py, zwłaszcza w większych miastach, roz
szerza sie zastraszająco. W Moskwie, Lenin
gradzie i Charkowie zanotowano w ostatnim 
tygodniu przeszło 60000 zasłabnięć. Ciężko 
zachorował przewodniczący ukraińskiego 
C1K. Petrowski.

Nadużycia na pół milj. zł. w Poznaniu
Poznań, 20. 1. (A.W.) W oddziale 

poznańskim P. K. O. wykryto olbrzymie 
nadużycia na sumę przeszło pół miljona zło
tych. Według informacyj rzecz ta datuje s:ę 
od 5 do 6 tygodni, przyczem oszustwa do
konywano w sposób niezwykle wyrafinowa
ny. Rzekomy właściciel konta poznańskiego 
prawdopodobnie pod falszywem nazwiskiem 
przedkładał konta P. I<. O. w różnych miej

Zwycięstwo Ideałów Młodzieży O. W. P.
Imponujący zjazd Młodych we Wrześni

W niedzielę, dnia 15 bm. — jak donosi 
prasa poznańska — odbył się we Wrześni 
na sali „Odeonu** pierwszy powiatowy 
Zjazd Młodych O. W. P. na powiat wrze
siński. Salę udekorowano wielkiemi napisa
mi o treści patriotycznej, jak np. „Albo bę
dziemy potężni, albo nas wcale nie będzie**, 
„Praca dla Polski to nie blaga, lecz naj
szczytniejsze spełnienie zadań naszego ży- 
cia“, „Zorganizowany naród polski to siła 
i potęga państwa**, „Jak kowale w\kuwajiny 
los dobremu, realnemu jutru** i t. d.

Na niezwykle udany zjazd przybyło o- 
kolo 250 delegatów z licznych miejscowości 
powiatu. Bardzo licznie reprezentowana by 
la również wieś. Zebranie zagaił przewodni 
czący sekcji Młodych na powiat wrzesiński 
p. Muller, udzielając głosu p. Drobnikowi z 
Poznania, który w dluższem przemówieniu 
schrakteryzowal zadania ruchu Młodych, 
wskazując jednocześniee na przemianę i re
formę poięć i zapatrywań, dokonującą się 
współcześnie. Szczególną uwagę zwróci 
mówca na konieczność wiarv w siebie, oraz 
na pojęcie pracy, stwierdzane, że w tym 
właśnie kierunku trzeba d ’żyć do reformy 
zapatrywań. Radosna, twórcza praca, połą
czona ze świadomości, iż nielylko służy oni 
korzyści osobistej, ale że jednocześnie zawar

W Inowrocławiu powstało
Towarzystwo Popierania Jedwabnictwa w Polsce

Z inic atywy p. prof. Zawojskiego z War ’ 
szawy, członka i gorącego zwolennika T- 
warzvstwa Popierania Jcdwe.bnictwa w P t| 
sce, odbyło się w dniu 10 go bm. o godzint 
6-tej wieczorem w s/ko|p im Staś <ca kon
stytucyjne zebranie, mające na celu wpro
wadzenie w życie na terenie miasta i powiatu 
naszego Koła Towarzystwa Popierahia Jed 
wabnictwa w Polsce

Poprzedzające zebranie wy kłady z prze
zroczami na temat: „Jedwabnictwo w Pol
ice**. wygłoszone w kinie „Paałc“ przez P- 
nrof. Z. zainteresowały mianowicie sfery na 
iczycielskie miasta Inowrocławia, tą tak wiel 

ce donośną sprawą, jaka jest rozwój jedwab 
nictwa dla naszego ż'cia społeczno - gospo
darczego i państwa. To też gros zebranych 
■fanowilo nauczycielstwo.

Wszystkie miejscowe zakłady naukowe 
wysyłały swvch delegatów, b- d* to w oso
bie kierownika danego zakładu, lub też za
stępcę z grona nauczycielskiego.

P. prof. Z zagaił posiedzenie podzię
kowaniem za zainteresowaniem się sprawą 
i za liczny udział Następnie wyjaśnił w kilku

Z sądu
— Amator kur. W dniu 17 bm. Izba Karna za 

sądziła za kradzież kur I kaczek Wawrzynkle- 
wlezą bez stałego miejsca zamierania na sześć 
miesięcy więzienia i policzenie kosztów sądo
wych.

— Zasądzenie koniokrada. Wyrokiem Izby 
Karnej w Inowrocławiu został zasądzony Anto
ni Drużny bez stałego miejsca zamieszkania za 
kradzież koni na sześć tygodni więzienia z po
liczeniem aresztu śledczego. Koszty postępowa 
nia odwoławczego ponosi zasądzony.

— Zerwała pieczęć urzędową. Izba Kama w 
Inowrocławiu w dniu 17 bm. skazała Józefę Kol

czyńską z Racic za zerwanie pieczęci urzędo 

scowościach na Kresach Wschodnich jak w 
Wilnie, Slonimie, Różanie, Prużanach, wpła
cając mniejsze kwoty; wyciągi nadsyłano do 
Poznania, przyczem zdarzało się, że były one 
fałszowane przez powiększenie kwot.. .W 
krótkim stosunkowo czasie, bo w okresu 
mniejwięcej póltoramiesięcznym przy tak roz
gałęzionej organizacji oszuści zdołali pod
jąć sumę przeszło pól miljona złotych.

ta w niej jest korzyść ogólno - narodowa, 
musi być hasłem Młodych. Przez tak pojętą 
pracę wytworzy się poczucie, wielkiej nadbu
dowy wspólnej narodu i państwa.

Drugi mówca, p. Borkowski z Pozna
nia, dał obszerny rzut oka na rodzaj organi
zacji O. W. P., a w szczególności organi
zacji Młodych, charakteryzując zarówno 
przesłanki i zasady myślowe, na których oi- 
ganizacja ta jest oparta, jak również sam 
schemt organizacyjny, i uwypuklając odręb
ność metod organizacyjnych O. W. P. (hie- 
rarchja, dyscypliną i t. d.) od metod dotych
czasowych.

W dalszym ciągu przemówienia prze
szedł mówca do omówienia zasad propagan 
dv, nawołując do wykorzystywania w tym 
kierunku każdej sposobności, i podniósł wa
gę religji katolickiej w życiu Polski.

Obydwa referaty spotkały sie z huczne- 
mi oklaskami zebranych. W końcowem, krót 
kiem, ale jędrnem i pełnem zapału przemó- 
mieniu przewodniczący p. Muller rzucił ha
sło dalszej, wytężonej pracy oraz okrzyk na 
cześć Wielkiej Polski i Romana Dmowskie
go, pod'ętv z entuzjazmem przez zebranych. 
Zakończono zebranie śpiewem „Hymnu Mlo 
djch“.

słowach ważność i potrzebę założenia 
sprmnianeuo Iow. dla rozwoju jedwabnict 
.i w Polsce i :ako nowej gałęzi pracy spo- 
•/no ■ gospodarczej, podał wskazówki, w 

jakim kierunku (ow. pracować powinno, ja- 
kiemi drogami należy dążyć celowo do osią 
gnięeia pożądanych rezultatów.

Wynikiem wywodów tych było natych
miastowe zawiązanie: „Towarzystwa Popie
rania Jcdwabnictwa w Polsce**. do którego 
zapiraii się wszyscy obecni w liczbie 30

Na t\mczasowy zarząd wybrano przez 
aklamację:

Prezesem p. St. Spychalskiego, wicepre
zesem p Leona Puchałę, sekretarka p. Jó
zefę Dańkowską, skarbnikiem p. Edwarda 
Sowińskiego.

Stayml lokalem posiedzeń przeznaczono 
aulę szkoły im. Staszica.

Pierwsze walne zebranie odbędzie się 
w sobotę, dnia II-go lutego br. o godzinie 
17-tej na które już dzisiaj wszystkich zainte 
resowanych z miasta Inowrocławia i powia 
tu do Współpracy się zaprasza.

. 1 f.11" 

wej na 300 zł grzywny i policzenie kosztów po
stępowania odwoławczego.

— Nie chciał się przyznać do swologo na
zwiska. Zdarzyło slęt że Józefa Bańkowskiego ze 
Stryja zaczepił policjant, chcąc stwierdzić toż
samość. Bańkowski obawiał się wyjawić swo
jego nazwiska, myśląc, że zaraz pójdzie do kozy 
za pewne przekroczenie i wymyśliwszy jakieś ob 
ce nazwisko podał Je posterunkowemu, który 
je sobie zanotował Wkrótce Jednak okaz, się że 
p. Bańkowski zrobił kawał. Policja stwierdziła, 
że p. Bańkowski nazywa się p. Bańkowski, a 
nie inaczej, jak się podał. Panabratka schwycono 
I oddano sądowi. W tych dniach Izba Karna za
sądziła go za to na 100 zł grzywny i policzenie 
kosztów postępowania odwoławczego.

Zugzaki
Wiecznie pamiętna rocznica

Dziś dzień pamiętny!
Dziś rocznica Powstania Styczniowego!
W pamiętny dzień 22 stycznia 1863 roku 

przodkowie nasi zerwali swe skrzydła do lotu, 
nie bacząc na błagania matek i ojców swoich, 
ruszyli w lasy, by, w drobne grupki połączeni, 
rozpocząć mogli bój z kolosem Północy, z ca
ratem, najpotężniejszym państwem ówczesnej 
Europy...

Za wolność Ojczyzny!
Poszli z golemi rękoma, bo to dla Polski, 

błękitnej naszej Królowej Matki.
Dla nici to życie młode dawali w ofierze 

na polach Nowcjwsi, Olszowy. Ignacewa i in
nych. W żyłach ich płynęła krew rycerska, krew 
legendarnych Sarmatów, krew obrońców Clirze 
ścijaństwa i Najświętszej Marji i bohaterska, 
hańby nie znosząca!

Tylu zginęło, tyle ojców osierociło domy, 
a matki pozbawione zostały swych dzieci, zda
wałoby się napróźno. O nie! Pokazano światiL 
że Duch Polski żyje. że dąży do wolności i 
wolność osiągnąć musi. Niewolnikom — cie- 
niiężycielom pokazano, że Polacy to naród ry
cerzy, przed którym drżeć muszą zanim kraju 
nie opuszczą. Po latach stal się cud. Naród 
rycerzy obudził się z uśpienia i poszedł na 
wroga, tym razem zwycięsko przepędzając go, 
by w spokoju zażywać wolności. Ale marzenia 
romantyczne prysły, nastąpiło rozczarowanie, 
bo nie tak wyobrażano sobie wolność, o której 
śniło kilka pokoleń w najróżowszych barwach. 
Boć rzeczywistość zawsze różni się od marze
nia i od nas dopiero zależy, by zbliżyć ją 
chociaż do szczęśliwych obrazów, rozsnuwa-, 
nych na anielskiej harfie poezji przez wiesz
czów, by zbliżyć Polskę do Boga. Przed mlo« 
dem pokoleniem rycerzy leży wielkie zadanie, 
Nie trzeba teraz rzucać sie na armaty z gole
mi rękoma, na co Polak zawsze jest gotów, 
ftie trzeba iść za przykładem ojców naszych 
z 1863 r., trza trwać na posterunkach, jakimi 
nas los obdarzył i w tem dać ujście swemu 
heroizmowi, swej rycerskości.

Śmierci bohaterów z 63 r. towarzyszył ja
zgot karabinów, powiewanie okrwawionych 
sztandarów i krzyki pożegnalne kolegów, a w 
chwili zgc iu uśmiechała im się myśl, że umie
rają na polu walki, jako bohaterowie. Jeśli 
jednego z pośród nas spotka śmierć, to cicho 
zabierze bez krzyków bojowych, bez huku ry
czących dział zadawa'ając się cichem west
chnieniem bliźni' 'jo, modlitwą przyjaciela 
Lecz i to jest bohaterstwo, jeśli tylko dla ce
lów wyższych obowiązki wszystkie spełnialiś
my.

Z przykładów poświęcenia przez powstań
ców najlepszych swych dóbr, bo życia dla Pol
ski, czerpać musimy natchnienie, chęć naślado
wani, byśmy czasami nie zatir' zv]j sie w at
mosferę pracy di samego tylko órzucha. byś
my pamiętali o Polsce w której do zrobienia i 
przeczyszczenia dużo jeszcze zostało.

Kflżdn z Was wie ile mn kłopotu z podaniem 
dziecku łyżki tranu. E”»tr»Kt S»o<iowy z traiu m

W8TAMALTYO 
dealny środek przeciwrachltyczny i <>d*ywczy 

zunelnie uwalnia Was od tej tron i. H2i

VITAMALTYO 
wyrobu Pro*a u J. GMza w Krakowie je t bardzo 

odżywczą lekką strawną (nie zawiera £umy.) 
Wyłącz e zastępstwo: PoJoKa Sd Akc 

“.PHIIRMr m B. JflWflRHlCKI w KfafcowiP. 
Do nabycia w aptekach, drogeriach Itp,

Oskarżonych uniewinnniono.

Warszawa, (AW). Dziś popołud
niu Sęd Okręgowy ogłosił wyrok w głośnej 
uprawie o nadużycie w urzędzie śledczym, 

. wszvwv oskarżeni Klimatów 
ski, Dobiecki i trzech wywiadowców zostali 

■ uicw innrciii.
Motywy wyroku srjd ogłosi w dniu 1 

marca rb

Agitujcie
za

Dziennikiem Kujawskim
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KRONIKA
Kalendarzyk rzym. Kato). 

Dziś Wlnc. i Anast. 
Jutro Zaśl. N M. P.

Kalendarzyk słowiański:
Dziś WitosłaW 
Jutro Wróclslawa

Słońce: wschód 7,59 zachód 16,25 
Księżyc; wschód 9,19 zachód 10,14

Dużurna apteka
Od dzisiaj soboty do przyszłego piątku wlą 

czule nocny dyżur apteczny pełni APTEKA pod 
LWEM.

Dyżur lekarski
Nocny dyżur lekarski pełni z dnia 21 na 22 

btn. dr. Mierosławski; nocy następnej dr. Zbo
rowski.

Temperatura
Dzisiaj o godzinie 8 rano termometr wskazy

wał jedną czwartą stopnia Celslusza poniżej zera.

Komunikaty
— Biuro Pow. Komitetu Wyborczego Kato

licko Narodowego mieści sio przy ulicy Toruń 
sklej nr. 3, parter. Telefon 333.

— Kierownictwo 1 drużyny harcerskiej przy 
pominą o mającej odbyć się odprawie hufca mę
skiego w niedzielę, dnia 22 stycznia rb. o godzinie 
l()t 30 na dziedzińcu gimnazjalnym męskim. Uprą 
sza się o konieczne przybycie wszystkich dru
hów.

_ Wielką atrakcją tegorocznego karnawału bę 
dzie wielka zabawa karnawałowa dla dzieci, któr.j 
urządza Tow. Pań Miłosierdzia w Inowrocławiu 
w niedzielę, dnia 29 stycznia w salach Hotelu 
Basta.

Moc najrozmaitszych niespodzianek dla na. 
szych tJmiluSienkich“ przygotowują paniCj na któ
re już dzisiaj rodziców i dzieci zapraszaj?. Wstęp 
dla starszych 1 z|, dla dzieci 50 gr.

— Walne zebranie inowrocławskiego Zwląi 
Icu Podoficerów Rezerwy odbędzie się we wto
rek, dnia 24 bm. o godzinie 8 wieczorem na ma
łej salce hotelu Basta.

Przy bladej szarawożó|tej cerze, przygasłych 
oczach i ziem samopoczuciu, ogólnem przygnębie
niu ciężkich snach bólach żołądkowych, ucisku na 
głowę i pobudzeniu chorobliwym, zaleca się pić 
przez kilka dnii zrana naczczo szklankę naturalnej 
wody gorzkiej Franciszka Józefa. W praktyce lekar
skiej woda Franciszka Józefa dlatego jest zalecaną 
przedewszystkiem. że łagodnie usuwa powody wie 
(u objawów chorobliwych. (1475)

— Wyższa Szkolą Pielęgniarek i Higienistek 
PCK. w Poznaniu przyjmuje zapisy na nowy 
kurs rozpoczynający się w lutym br. Przyjmuje 
się tylko internistki z wykształceniem 8 klas gim 
nazjalnych. Posady zapewnione. Prospekty wy 
syła na żądanie Dyrekcja — ul. Grottgera 5. tel 
6284.

— Bal Medyków studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego. Dnia 28 stycznia br. odbędzie się 
na Białej Sali Bazaru Poznańskiego 6 doroczny 
Bal Medyków studentów U. P. Łaskawy protek
torat objęli: Jego Magnificencja Rektor Prof. dr 
Orochmalickl, Wydział Lekarski U. P., Izba Le
karska Poznańsko Pomorska. Związek Lekarze 
P. P. Okręg Wlkp. oraz Szefostwo Sanitarne 1) 
O. K. VH. Bale Medyków, mające ustaloną tra
dycję, jako najwspanialsze z całego karnawału 
gromadzą zawsze liczne rzesze doborowej publi 
czności. Zaproszenia rozsyła Sekretariat Kola Me 
dyków — Poznań — ul. Fredry — Collegium Me- 
dicum.

Kino Pałac. Dziś i Kil a dni następnych

METROPOLIS 3n4
— Kino PAŁAC wyświetla dziś i kilka dni 

następnycli film przekraczający najbujniejszą 
wyobraźnię ludzką pt. „ METROPOLIS “. Film 
ten przedstawia daleką przyszłość I trudno u- 
wierzyć, że zrealizowanie techniczne przepotęż 
nych scen nastąpiło w dobie obecnej. Toteż bu
dowa tego filmu trwała kilka lat a udział w nim 
brało oprócz ról głównych 750 artystów. 25 tys 
statystów, 11 tys. statystek różnych narodowo
ści. W rolach głównych występują najwięksi ar
tyści światowi jak: RUDOLF KLEIN ROGOE, 
GUSTAW FROELICH, ALFRED ABEL, FRY 
DERYK RASP, HENRYK OEOROE i wielu In 
hych. Bilety wolnego wejścia I zniżkowe dziś 
w niedzielę nic ważne. Początek o godzinie 6,45 
1 8,45 wieczorem.

— Kino SALON wyświetla tylko dziś I jutro 
nieodwołalnie po raz ostatni dramat sensacyjny 
w 2 seriach, 16 aktach razem, Ilustrujący życie 
dżentelmena-wlamywaczr. p. t. „BOHATER 
CHIŃSKIEJ SPELUNKI". W roli głównej daw 
no niewidziany król sensacjonlstów — bohater 
skl EDDIE POLO. Dziś początek o godzinie 6.45 
I 8,45, jutro w niedzielę, o godzinie 2,30 po po- i 
tudnlu, W poniedziałek premjcra filmu pt. „KRÓI 
BOKSERÓW" z Richardem Dixetn w roli głów
nej.

Nowy dodatek „Dziennika Knlawsklego"
W stałem drżeniu do ulepszenia nasze

go pisma robimy w tych dniach wielki krok 
naprzód.

Pismom polskim, w szczególności zaś 
gazetom prowincjonalnym, brak było działu 
literacko ■ naukowego. Brak ten trudno było 
usunąć ze względów zasadniczych, w pierw 
szym rzędzie z braku odpowiednio kwalifi 
kowanych sił w mniejszych miastach.

,.Dziennik Kujawski" trudności te osta
tecznie przezwyciężył. Redakcja zaangażo
wała grono ludzi nauki, wybitnych profeso
rów i literatów, którzy redagować będę co 
tydzień specjalny dodatek do „Dziennika 
Kuj." p. tyt. „Życie".

Pierwszy numer „Życia" dodany będzie 
do „Dz. Kuj. w przyszły poniedziałek. Treść

Nowe prezydjum Rady Miejskiej 
w Szubinie

Przewodniczącym Rady M. dyrektor

Szubin, w styczniu.

Na poniedzialkowem posiedzeniu nasze 
go parlamentu Miejskiego jednym z najgłów 
mejszych punktów porządku dziennego było 
dokonanie wyboru nowego prezydjum. Po
siedzenie zagaił o godzinie 8-mej wieczo
rem przewodniczący p. Walkowski i w krót- 
kiem swojem przemówieniu, podziękował 
pp. Radnym za dotychczasową współpracę, 
życząc nowo obranemu prezydjum j-iknajpo- 
myślniejszej pracy w przyszłem roku, bo
wiem jak zaznaczył, praca pomimo że postę 
powala, nie była taką jaką trzeba było sob'e 
życzyć. Winę w tym, jak stwierdza p. prze
wodniczący, ponosi ogólny brak współpracy 
pomiędzy Radą Miejską a Magistratem, któ
ry w ub. roku niejednokrotnie lekceważył 
sobie uchwały Rady i więcej stawiano na 
forum sprawy osobiste, aniżeli publicznie. 
Poczem p. Walkowski oddal przewodnictwo 
najstarszemu wiekiem Radnemu p. Bembniś- 
cie, który przed wyborami, na życzenie pp. 
radnych zarządził 10 minutowa przerwę. Po 
przerwie przystąpiono do wyboru przewod
niczącego, ta’jnie kartkami, na którego wy
brano większością głosów p. Walkowskiego, 
który jednak ze względu na podane już w 
swojem przemówieniu wywody godności tej 
przyjąć nie chciał. „Aczkolwiek chetnie pra
cowałem i pracuje dla dobra społeczeństwa 
— mówił p. przewodniczący — muszę pod
kreślić. że jeżeli coś robić to jednomyślnie 
i zgodnie w całej pełni tak przez Magistrat 
jak i Radę Miejska. Wszelkie osobiste usterki 
należałoby usunąć, a szczerze bronić intere
sów społeczeństwa miasta, dążyć do rozwo- 
'u Szubina i stale mieć na oku dobro miasta, 
jak i społeczeństwa".

Zwrócił również uwago p. Radnym na 
fakt nierespektowania uchwały R. M ze stro 
ny Magistratu, w sprawie wypłacenia zasił
ku pogrzebowego dla p. Ccranowskiego.

Wobec takiego stanu, przystąpiono do 
ponownych wvborów przewodniczącego. 1 
tym razem iwekszościa głosów został wybra 
nv p. Walkowski. Po objęciu urzędowania 
przez nowowybranego przewodniczącego, 
który godność ta przyjął, przystąpiono do 
wyboru zastępc” przewodniczącego, w dó-

S3«

— Walne zebranie Tow. Koh’et Pracujących 
w Matwacli odbędzie się jutrzejszej niedzieli o 
Rodzinie 3,30 po południu w szkole przy Cukrów 
ni. Tamże o rodzinie 5 zebranie Narodowej Or 
ganlzacjl Kobiet.

— K'no M5TWY wyświetla od piątku dnia 
20 stycznia rb nlezwvk’e sensacyjny dramat w 
10 aktach pt ..ZALAMORT" z Emilio Ghione w 
roli tytułowej. Nadprogram Dziennik Patlie Nr. 1

Z miasta i okolicy
— Łańcuch Powstańców. P Wichllński z He 

lenowa złożył na Marsz, Szlakiem Powstańca 
Wielkopolskiego 20 zl.

- Podziękowanie. Za pomoc okazan? przy 
urządzeniu gwiazdki dla biednych, przez bczinte. 
resowne upieczenie 000 sztuk strucli, pierników, 
wyrób 10 dr. kiszek i zabicie świń WPP. Adam, 
'-żakowi. Lilwickiemti. Wydubie, Biskupowi, Mar. 
kowi Dworcowa ul. Łęzykowi i Kaczmarkiewiczo 
wi, a także za gratisowe wypożyczenie auta do 
kwesty WP. Grobelskiemu ul. Królowej Jadwigi, 
-klada serdeczne podziękowanie w imieniu bied, 
nych.

Tow. Pań Miłosierdzia św. Winc. a paulc
w Inowrocławiu.

Zgrzyty
Donoszą nam z miasta, że w trakcie przecho 

dzącego przez ulicę prawosławnego konduktu 
pogrzebowego na ulicę wyszło kilka panienek i 
wskazując na popa, zaczęły się głośno śmiać.

Wśród przechodniów zapanowało, rzecz zro 
umilana, wielkie oburzenie. Nie chodzi tu kto 
zedl w kondukcie, tylko o to. że wieziono zinar 

lego człowieka i, żc na przedzie konduktu nic- 
słono krzyż. 

tego numeru da pogląd na wysoką wartość 
nowego naszego dodatku. Oto Czytelnicy 
znajda tam artykuły, pisane stylem popular
nym i zrozumiałym dla każdego następują
cej treści: Fantastyczne próby komunikacji 
międzyplanetarnej. — Chamstwo w literatu
rze. — Rośliny wywołujące jasnowidze
nie. — Z dziedziny wynalazków. — Jak pod 
pisywali się królowie polscy i wiele innych. 

Artykuły te sa bogato ilustrowane.
Dodatek ten pozazdroszczą naszemu pi

smu wielkie gazety stołeczne.
„Życie" dodawane będzie od przyszłe

go tygodnia do numeru piątkowego tak, aby 
każdy Czytelnik miał je na niedzielę.

Abonamentu mimo drogiego dodatku 
wydawnictwo nasze nie podniesie.

Walkowski. — Wybór komisji.

rym większością głosów wybrano p. Jana 
Piaseckiego.

Przed przystąpieniem do wyboru sekre
tarza Rady p. Alwin stawia wniosek by se
kretarza nie wybierano z grona R. M. lecz 
naznaczono urzędnika miejskiego do prowa 
dzenia protokółu. Na wniosek ten R. M. je
dnogłośnie uchwaliła wybrać na profokułan 
ta sekretarza miejskiego p. Gładykowskiego. 
Sprawę wynagrodzenia pozostawiono jesz
cze chwilowo niezalatwioną.

W punkcie drugim porządku obrad 
przystąpiono do wyboru poszczególnych ko
misji miejskich. Komisje elektrowni nie wy
bierano. Do Komisji rzeźni miejskiej wybra 
no ponownie pp. Piaseckiego, Różkowskie- 
go, Przybylskiego i Grzezińskiego. Komisję 
tę pomniejszono o jednego członka p. Siu- 
chnińskiego.

W skład komisji ubogich wchodzą pp 
Feliks Synoradzki, Jakób Cholewiński, Jan 
Bembnista i Rymer Antoni. Komisji oświato
wej nie wybraną, jako niepotrzebnej. W Ko
misji rewizyjnej zasiaduje pp. Alwin, - Cer- 
kaski, Kamiński i Perl. W uzupełnieniu do 
komisji sanitarnej wybrano pp.: Dr. Nowa
kowskiego, Dr. Saengera i Marjana Kry
giera.

Komisja budowy dróg składa się z pp. 
Bembnisty, Cholewińskiego, Kwaska M.. Erd 
mana R. i Błaszkiewicza. R. Odroczono do 
przyszłego zebrania wybór komisji kalkula
cyjnej i Komitetu rozbudowy miast.

Następnie wolne wnioski, w których 
głos zajął p burmistrz w sprawie osobistej 
dotyczącej utarczki z p. radnym Eymerem, 
oraz p. Włocłi w sprawie zatrzymania listów 
przez Magistrat adresowanych do Rady Miej 
skiei, przyczem p. Włocłi nadmienił, że o ile 
dalej tak się budzie postępowało to odpo
wiednie czynniki zażalą się do Pana Woje
wody.

W odpowiedzi na oba punkty p prze
wodniczący wyjaśnia, że sprawy te w naj 
krótszym czasie załatwi i już zala'wionc 
przedłoży na jednem z przyszłych zebrań i 
sławi kwestję jasno, że w iednym i drugiem 
wypadku ponosi winę p. burmistrz.

Posiedzenie solwowa* przewodniczący 
o godzinie 11,15. 

■Wlllll

— Kradzież. Kupiec Wojtynek Michał z Ino
wrocławia zgłosił kradzież kur z zamkniętego 
chlewika.

— Konfiskata. Na mocy artykułu 73 Rozpo 
rzządzenia Pana Prezydenta RzpUtel Polskiej 
pozycja 399 z dnia 10 maja 1927 roku uległo kon 
fiskacie czasopismo ,,Berliner Lokalan :elger" nr 
30 wydanie wieczorne

— Numery na rowerach. Wskutek odnośne
go zarządzenia Magistratu muszą na rowerach 
być umieszczone numery z daleka widoczne, a- 
by w razie jakiego nieszczęśliwego wypadku 
spowodowanego przez rowerzystę można było 
poznać, kto byt sprawcą. Numery bowiem rowe 
rzystów są zarejestrowane w urzędzie oolicyj- 
nym.

Do członków Z L N
Wszystkich członków Zw. Ludowo-Na

rodowego, Kolo Inowrocław, wzywa się do 
przybycia na przedwyborcze zebranie Komi
tetu Katolicko ■ Narodowego, w skład któ
rego wchodzi również nasze stronnictwo. 
Zebranie odbędzie się w poniedziałek, dnia 

J 23 go o godzinie 8-ej wieczorem w hotelu 
Basta.

Zarząd.
Kobiety polni!
W niedzielę zebranie.

Jak już wczoraj donosiliśmy, odbędzie 
I się jutrzejszej niedzieli o godzinie 7-ej po 

południu zebranie Nar. Org. Kobiet na sali 
p Muchy przy ul. Dubienk i. Narodowa Or
ganizacja kobiet jako organizacja nicpolitycz 
na i bezpartyjna winna ściągnąć wszystkie 
Polki ood swój sztandar i rozwinąć w dzi

siejszym szczególnie zdemoralizowanym cza 
sie energiczną działalność. Sala p. Muchy 
winna w niedzielę zapełnić się po brzegi.

Apel
do członków o. w p.

w Inowrocławiu

W poniedziałek, dnia 23 bm. o godzi
nie 8 wieczorem odbędzie się w sali hotelu 
Basta wielkie zebranie przedwyborcze Ko
mitetu Katolicko-Narodowego w Inowro
cławiu.

Wzywa się wszystkich członków Obo- 
zu Wielkiej Polski, członków Wydziału Mlo 
dych Obozu Wielkiej Polski i wszystkie 
członkinie Młodych O. W. P. w Inowrocla 
wiu, aby pod rygorem organizacyjnym w 
zebraniu tym wzięli gremjalnv udział.

(-) Or. ZNANIECKI, oboiny.

Koncert szkoły wydziałowej 
żeńskiej

Dnia 18. b. m. o godz. 4-tej popol. od
był się koncert szkoły wydział, żeńskiej, w 
auli szkoły wydz. męskiej, na który przybyła 
licznie młodzież miejscowych szkól i pokaź
na liczba dorosłych, wypełniając salę po 
brzegi. Na wstępie odśpiewał chór szkolny 
pod dyrygenturę naucz, p. Gryczki kolendę 
„Gdy się Chrystus rodzi", poczem ks. Ga
łecki wygłosił nadzwyczaj interesujący wy
kład „O kolendach polskich**, przeplatany 
dla ilustracji kilkunastoma kolendami w wy
konaniu chóru szkolnego. Prelegent poró, 
wnywał kolendy nasze z kolendanu wloskie- 
mi i niemieckiemi i przyzna! pierwszeństwo 
naszym. Kolendy polskie, zaznaczył ks. Pre
legent dalej, wyrażają przeważnie radość < 
powodu narodzenia Chrystusa Pana, są 
szczere, naturalne, odzwierciadlające duszę 
polską; można je nazwać dlatego narodu- 
wemi.

Po wykładzie, nagrodzonym oklaskami, 
zaśpiewał chór szk. kolendę „Podnieś rękę", 
następnie ucz. kl. V. Pracka odegrała na fo- 
tepianie „Dumanie lirnika", Osmańskiego, 
z kolei efektowne warjacje Danckla wykona’ 
na skrzypcach naucz, p. Skaza przy akomp. 
fortep. naucz, p. Tadejanki, która później 
odśpiewała 2 kolendy z akomp. fortep., orga
nisty p. Serożyńskiego, na zakończenie za
śpiewał chór szkolny. Obecni z zadowole
niem przyjęli wymienione produkcje, darząc 
wykonawców niemilknącemi oklaskami. U.

Rocznica oswobodzenia 
m. Gniewkowa

Dnia 17 bm. obchodzono w Gniewko
wie rocznicę oswobodzenia miasta z nod 
jarzma niemieckiego. Towarzystwo Pow
stańców i Wojaków urządziło wczesnym 
rankiem pobudkę i o godzinie 7 oddało kil
ka strzałów na ul. 17 Stycznia, poczem od
dział młodszych przedefilował ze śpiewem 
przez miasto.

O godzinie 9 odprawił w tutejszym ko
ściele mszą św. za duszę poległych ks. prób. 
Wiliński; w nabożeństwie brali oficjalny u- 
dział Tcw. f' wsi ńców i V ^; i- w Gr 
młodzież szkolna z nauczycielstwem.

Wieczorem odbvlo się walne zebranie 
Towarzyswa Powstańców i Wojaków, p > 
łączone z ak-idemją. Miasto bvlo ozdobione 
flagami o barwach narodowych.

Z Gniewkowa
— Decernentem tut. Elektrowni M^K’!’-i 70 

stal na miejsce ustępującego p Szczepana Pr.-v 
bylskleKo, p. Ignacy Gołaszewski, rendant Kasv 
Miejskiej.

— Zmiana na stanowisku mcz Inlka Urzędu 
Pocztowego. Z dniem 15 bm. został pt/eniesioiis 
do Pleszewa dotychczasowy naczelnik ni" pze- 
go Urzędu Pocztowego p. Wojtasik, który de 
szył sie w naszem mieście ogólną •.jmp.itją. Sta 
nowisko po nim z tjąl p. Ratajczak.

Z Trzemeszna
— Nloudałe samobójstwo. Przed kilku dnia

mi został v/ areszcie pollcyjnjnt osadzony pe 
wicn czeladnik malarski, który w nocy targnął 
się na własne życie, wieszając się na klamce. 
Dość głośne podejrzane przygotowania sprowa 
dzily dyżurnego policjanta, który niedoszłego 
samobójcę uratował. Odstawiono go na drugf 
dzień do Gniezna.

— Znhawa nauczycielska. W sobotę br. u- 
rządza grono nauczycielskie doroczna zabawę 
na sali p Schneidera.

— Przedstawienie amatorskie. W niedzieli: 
dnia 5 lutego miejscowa Spółka budowlana u- 
rządza na sali p. Schneidera przedstawienie a 
matorskle. Wystawione będą: Ewa Miaskowska. 
obrazek dramatyczny z czasów oblężenia Trę- 
bowli | Matka żyje obrazek sceniczny z nocy 
dnia 29 listopada 1831 r. No przedstawienie lo 
każdy powinien się zjawić. Michno



Z EKRANU..

„ METROPOLIS

Wczorajsza prenijera filmu pod tytułem 
..METROPOLIS" spotkała się z ogólnem u- 
znaniem publiczności.

Aczkolwiek nie daje on emocji w stylu 
sensacji biukowych, jest godny podziwu 
już dla swojego technicznego wykonania, 
które sięga tutaj szczytu sztuki kineinalogra- 
ficznej, już dla swych wzniosłych tendencji. 
Pozatem gra artystów jest naprawdę niespo 
tykana.

Trudno byłoby rozpisywać się o jego 
wartości obszerniej, zwłaszcza, że każdy 
może go oględnąć osobiście.

nnch wudawniczu
— Ukazał stu Nr. 2 Przesiądą Stolarskiego o 

bogatej treści z llczueml rycinami. Treść: Urzą
dzenie składu cygar. — Konstrukcje schodów. — 
Odbudowanie dla koloryterów. — Przytwierdze
nie drzwi. — Z historii angielskiego stolarstwa. 
— O biedach I wadach drzewa. — Podręcznik 
dla stolarzy. — Poręcze. — Organizacja pracy w 
Amoryco. — Rzeczy ciekawe. — Skrzynka odpo 
wledzl. — Cechy w przeszłości I przyszłości. — 
Kącik dla młodzieży. — Kreślenie tuków, — 
Myśl starego majstra

Ruch w towarzystwach
— Baczność Sokoli! Nlnlejszem podajetny do 

łaskawej wiadomości, żo Walue Zebranie Tow. 
Gimnastycznego „Sokół*4 w Inowrocławiu, odbę 
dzłe się w niedzielę, dnia 29 stycznia 1928 roku 
o godzinie 2 po południu na salce Sokolnl z na
stępującym porządkiem obrad:

1) Zagajenie, 2) Wybór prezydium Walnego 
Zebrania; 3) Odczytanie protokółu z ostatniego 
Walnego Zebrania; 4) Sprawozdanie zarządu: a) 
prezesa, b) sekretarza, c) skarbnika, d) naczel 
nlka, c) bibliotekarza, f) gospodarza, g) poszcze
gólnych kierowników ćwiczeń, h) komisji rewi 
zyjnej; 5) Udzielenie pokwitowania zarządowi; 
6) Wybór zarządu w miejsce ustępujących; 7) 
Wybór komisji rewizyjnej 3 członków; 8) Wybór 
sądu honorowego; 9) Ustalenie budżetu na rok 
1928; 10) Wnioski; 11) Odznaczenie jubilatów I 
zasłużonych członków; 12) Wolne glosy; 13) 
Zamknięcie. (3954)

— Katolickie Tow. Abstynentów „Wyzwo
lenie*1. Zebranie w poniedziałek, dnia 23 hm. o 
godzinie 7,30 wieczorem w ochronce przy ulicy 
Poznańskiej. O liczny udział członków prosi 
(3947) Zarząd.

— Towarzystwo Kobiet Pracujących Jedność 
Roczne Walne Zebranie odbędzie się w niedzielę 
dnia 22 bm. o feodzlnie 5 w Ochronce przy uti 
cy Poznańskiej, O liczny udział druhen prosi 
(3930) Zarząd.

— Gotów! Stowarzyszenie Młodzieży Pol
skiej, zwołuje na dzień 22 stycznia rb. o godzi
nie 4 po południu w ochronce przy kościele N. 

Serca Pana Jezusa, nadzwyczajne warno zebra- 
nic.' Ze względu na ważność zebrania uprasza 
się o JaknajllcznleJszy udziaj członków.
(3627) Zarząd.

— Baczność Polskie Towarzystwo Atletycz
ne „Zbyszko*4. Walne Zebranie odbędzie się we 
wtorek, dnia 24 bm. o godzinie 7,30 wieczorem 
w lokalu p. Gołaszewskiego (dawniej p. Chała- 
siak). Uprasza się o przybycie wszystkich człon 
ków. (3878) Zarząd Okręgowy.

— Baczność szewcy! W niedzielę, dnia 22 o 
godzinie 1 po południu w lokalu p. Kranza przy 
targowisku odbędzie się zjazd delegatów wszy
stkich cechów okręgu Inowrocławskiego.

Z powodu bardzo ważnych obrad, prosimy 
wszystkich samodzielnych szewców do grem
ialnego udziału.
(3923) Zarząd Okręgowy.

Walne Zebranie Polskiego Związku Lo
katorów odbędzie się w niedzielę, dnia 22 sty 
czulą o godzinie 2,30 po południu w Sokolnl.

Wstęp II tylko za legitymacją. Obecność 
wszystkich członków konieczna. 
(3926)_________ Zarząd.

Bank Polski
płaci! w dniu 21-go stycznia

1 dolar am.
1928 roku za:

8 84
1 funt ang. 43.28

100 fr. franc. 34 01
100 fr. szwajc 171.01
100 mk. niem. 211 07
100 gnid. gd. 172.80

Giełda zbożowa w Poznaniu
notowania oflctalne s (Kia 20. 1. 28.r.

Warunki i handel hurtowny, franko stacja zalad.
ładunki wag., dost. zaraz za 100 kg,

Zyto nowo . , . 39 35-40,88
Pszenica nowa . , . 46,90-47.00
Jęczmień targowy . . 83.<»0-35 (10
•Jęczmień biowurowy, • . 89.50-41.00
Owioa nowy “ 33,00 85,00
Malca żytnia 6a moc, wł. w stand. 00,00—57 55

.. H 70 „ „ 00.90-55.85
Mąka pszen. 65 „ „ „ 66.50 70 50
Otręby żytnio . , , , 28.00 - 29,00

„ pszonno . , 27,j5 28.25
Rzepak . . . 63.00—70,Ofi
Oroch polny . . , 4H.00 -6'3,0C
Groch Wiktorja . 60,00 - 82, uO
Ziemniaki jadalno . 6,45 6,70
Ziemniaki fabiyczno 16 proc. 5,80 6.00

Uwaga: Ogólne usposobienie spokojne> brali 
gotówki i wpływy atmosferyczne utrudniają 
obroty.

Targowica Poznańska
Urzędowo sprawozdanie targowe Komisji Noto

wania Cen.

Poznań, dnia 20 stycznia 1928 rol>u. Spędzo
no wołów — buhaj! 6, krów 17, bydła 23, świń 
195, cieląt 92, owiec 205, kóz —, prosiąt 306.

Razem 821 zwierząt.
Świnic chude (śrcdnlakl) za szukę 40-55 zł, 
Przebieg targu: Z powodu ma.c-go spędu no' 

towań nie przeprowadzono.

Wimak

KONIAK!
V. S O. P. 

bileuszowy — Res. Spe

WÓDKI ~ LIKIERY
Stołowa — Starka — Żytniowka

Banan — Morelówka i
Grand Cardmal ~ Cordiąl Medoę,

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE WINKELHAUSEN, TOW. AKC. STAROGARD - POMORZE . ZAŁ. -10^+6.

SA FON
z „Koszulką" 2'155

najlepszy środoK <lo prania bielizny.

„A. 8s4 A I>”
do bielenia bielizny.

Środki pod gwarancją n^szkodliwe. od 20 lat chlu
bnie znano i nagrodzono złotymi medalami.

Zwiżać ni iniU ochronny „KOSżULKĘ”. Do nabycia uszędile.
Chim. P*br. „ERGASTA'1 C, Nagónkl SUrogird-Pomorce.

Ij Najlepsząi Behatg oszczędności jest ulr wleczenie na tąclcl

Ogłoszenie
Komisja Zdrojowa w Inowrocławiu 

zamierza przeprowadzić rozszerzenie od
działu kipieli węglikowych na cały stan 
Zakład.

Reflektanci, którzy podjęliby się wyko
nania prac instalacyjnych włócznie dostar
czenia aparatu do mieszania węgliku zechcą 
swe oferty nadesłać do dnia 1 lutego 1Q28 
r. do Komisji Zdrojowej. (3951)

Informacji udziela Zarząd Solanek.

Komisja Zdrojowa.

Klin toinie
Godz. urzędowe od 8-ej do 15-ej. Telefony; 41—12, 25-81, 53 72.

ulica Pocztowa nr. 19. ulica Pocztowa nr. 19.
Jedyna Instytucja samorządowa w PoLce o charakterze publlczno-prawnym, 

zawierająca ubezpieczenia życiowo wszelkiego rodzaju z rewizją lekarską i bez 
zawierają P lekarskiej na itote, franki 1 dolary.

Bez badania leKarsKiego od 100 do 5 090 Gołych, 

Z badan emJełlaralfiem od 3000 złotych począwszy-

| Najpewniejszą loKatą posagową Jest ubezpieczenie żącłowel_J

Sprzedam 
sypialkę prawie nową 
św. Ducha nr. 76 lii,

8986________

“Tani
tydzień. Aksamit na su
knie od 9 zl. Płótna od 
’ zl. Popellny od 3.50 
Pończochy macco para 
2.50 Pońozochy flor od 
1.10 Płótno 1.40 szew ot 
od 2.25 Wielki wybór 
p'óclen fartuchowych i 
t ran poleca Marjan Stern 
Inowr. Kościuszki 20.

895? 

Rej. służb. 32.83.

PRZETARO PRZYMUSOWY

We wtorek, dnia 24 bm. o godzinie 11 przed 
południem sprzedam publicznie w Nowym Dwo
rze u p. Skoniecznej 1 mlockarkę (kolcówkę) I 
3 świnie za gotówkę najwięcej dającemu (3948)

Czajkowski,

Komornik Sądowy.

iKsks liiilnmy
[gruby i kostka „Got- 
fiardt" i Węgiel kowal
ski bardzo tanio poleca

WoźniaK 1 SKa 
handel drzewa i opału 
Mała And zeja 5 przy 
Targowisku

tel 352. 3932

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

za m/m.

1 Dwurzędowe
> (harmonium jest do sprze- 
''dunia. Przypadek 12 a,

oslry wiatr
Wleje nieomal dziennie 
lesienią i zimą. Dlatego 
mu i Pani na swą c<rę 
zważać. Mięką aksamitną 
sKórę zatrzyma Pani tyl
ko wtenczas o ile będzie 
regularn e używać myd
ło TiljoWo-mleczne „Erga- 
sta". Zwnżać na nazwę 
„Ergasta", bo są bezwar
tościowe naśladownictwa 
Do nabycia wszędzie.
Odzie niema wysyła się 
wpr<.st z fabryki 4 kawał
ki za 5 zł. franko za za
liczeniem lub poprzed- 
nlem nadesłaniu gotówki 
Cheimczna Fabryka „Er- 
pasta * C Nagórski, Sta
rogard (Pomorze). 2681

Następny numer (4) „Wielkopolskiej Ilustracji”, przyniesie, jak zawsze, mnóstwo 
ciekawego, aktualnego i bogato ilustrowanego materiału. Zobaczymy więc

dzieje 20 lat lotnictwa,
podróżować będziemy do „Krainy r.a najdalszej półnoćy", zobn-zymy fotografjc nie
zwykłych katastrof, jak samolot na dachu,

lokomotywa w poczekalni
i t. p. Z aktualności polskich zobaczymy skutki pożaru W Grodzi ku, piękną repro
dukcję obrazu z rewelacylnej wystawy w salonie poznańskim, prenijery teaualne w I o- 
znanlu i Bydgoszczy, otwarcie nowczbudowanego instytutu Chemicznego w Warszawie 
i wiele innyclt.

KśOgUlilS 
asy Orpinkton jednoro

czne, bardzo ładne są 
do nabycia na chów pó 
cenie sztuka i5, zl. za 
zwrotem klatki 3-M9 

Pijariemkl, PriyUyiław 
p, Żerków pow. Jarocin

Dj nasadzenia 
kum-Kwoki 

kupi lub wypożyczy za 
odszkodowaniem. 3942

W. Rom mai 
Królowej Jadwigi

N'ajw:ększe i najtańsze plsino Ilustrowano dla szerokich kół publiczności. Pojedynczy 
egzemplarz tylko 45 groszy, miesięczny abonament 150 zl, kwartalnie -I, - zl. hgzem- 
piarzy okazowych bezpłatnie należy żądać wprost od adinin stracji,- Poznań, św. Mar

cin nr, 70).

ITlltlllll uwa« ■a czasie!

przyjmie wszelką pracę 
w zakresie tegoż fachu, 
lak z Wzorów tak i z ry- 
isunków pow erzonych ml 
'przez Szan. Klientelę 

J. Slodelskl, Ejiigoszcz 
ul Chrobrego 7. 

kaszarnia
i śrutownik kupuje jęcz- 

. mień na kaszę i śrut, 
płaci najwyższe ceny, 
oraz sprzedają i Wymię- 
{niani mąkę, kaszę, śrut i 

I ospę po najniższych ce- 
i nacli. Inowrocław, Kasz- 
1 telańska. 8945

Uwaga I
Podaję do wiadomości 
iż nie wolno lokatorom , 
moim zamieszkałym w 
domach moich przy ul 
św Ducha nr. 17-18 siib-t 
lokatorów przyjmować 
hm też pomieszkania za
mieniać albo odstępować 
bez poprzpniego poro
zumienia pospodarza, a 
zwłaszcza od M. JanoW- 
rk ej. W łaście el domów 
Teofil Sadowski. 3959

Francuskiego 
i przepisywania na ma
szynie udzielam, Czytel
nia dla dzieci otwarta. 
Wikaryjkn 9 1. piętro 

3940

Młode 
bezdzietne mi łżeństwo 
poszukuję zaraz lun 1 
II 28 r: mieszka: i i 2—3 
pokoi z kuchnią Czynsz 
Według umowy, może być 
zapłacony z góiy. Zgł. 
uprasza się kierować do 
Eks. Dz. Kuj. pod „mie
szkanie”. 89:37

Dzielnych
zastępców za wysoką 
prowizją do sprzedaży 
maszyn poszukuję od za
li az na poszczególne po 
wlały. Of. pod „maszy
ny” do Dzień. Kuj. 8916

Poszukuję
starsze bezd/ietno mał
żeństwo na stróżów do
mowych z nreszkanlem 
ledno-izboWem do zamia
ny. Sprzedam okazyjnie 
gramofon, bufet i krzesła 

’ dębowe. P. Komarnickl, 
’ Jacewska 28. 3943

Plisowanie 
hafty ręczne i maszyno
we Wykonuje 
tanio. F-a l* 
jakóba 12

Potrzebny 
zaraz lub 1-go lutego 
1928 r. kasjer książkowy, 
kawaler obeznany dok-
^dme z. JwlijtltowoJcii} 

„i hnsowd • gospodarczti 
JlaJtoplis, ul ofaz spraw£mi| solecklenil 

OMU I 1wj7n|fwJtłJn fijn. tvlkoUwzględnia się, tylko 
najlepsze polecenia. Zgł.

i kuiumc pi z.ypiiiiju o,v odpisem św radectw (któ- 
do reperacji i żelowania rych się nie zwraca) z 
J. Głazowski św. Mlko-!wysokością pensji do 
Jaja 0. 3L'3s'liks. Dz. Kuj. pod nr. 8954

najlepsze polecenia. Zgł. 
z podaniem życiorysu 

i kalosze przyjmuje się

Elcwka
do kuchni potrzebna 
Hotel pod Lwem. 8935

Uczennice
do nauki szycia i kroju 
podług systemu akademjł 
berlińskiej przyjmuje No
wak, Solankowa 22 1.

Korzystnie
możesz two gospodar* 
stwo, dom wlię, In
wentarz, ziemiopłody, 
lub inno produkty rol
niczo

sprzedać
albo toż coS lepszego 
wedle możności

nabyć
to znów, Jośli nlo masz 
podobnych zamiarów 

wydzierżawić
abo okazyjalo aa le
pszo I większo 

zamienić
Jośli ogłosisz two za
miary w poczytnym 
piśmie rozchodzącym 
81ę w kilkunastu ty
siącach egzemplarzy 
w najodleglejsze za
kątki kraju naszego 

-.Dzienniku Kujawskim"

Bazowe oroszenie
'zamieszczone w poczytnym ..Dzienniku Kujawskim'* — io zachęta dla wszystkich kupujących

2-razowe ogłoszenie
to 3 dobre rzeczy, ule zawodzące ni klljenta ni też kupca

fi-razowe ogłoszenie
Tr to 6X6 czyli 86 nowych odbiorców, pewnych dla danej firmy

-razowe ogłoszenie
■ w to 12 jasnych I pogodnych czyli korzystnych dni w życiu kuplcckiem.

^A-razowe ogłoszenie
to połowa z polnego żniwa — czyli pól drogi do zamierzonego celu.

X 9-razowe ogłoszenie
•F w JoawyiTęskic doblclo do coli,: jiozysknnle ojjólu no stałych odbiorców

PIOKNA
w znakonillem wykonaniu, po umiarkowanych cenach także na dogodne raty 

do 18. miesięcy poleen

B. sOMNKRrtii, laMika pianin
Bydgoszcz, ul. Promenada 44—45

Magazyn ui. Śniadeckich nr. 56
Grudzłądr, ul. Groblowa 4.

Na wyitawie wodart otrzymała nasza firma Jako jędrna firma tej branży zloty medal.
Taksamo r n tegorocznej Wysławię Gar.tioiiomieznej w Poznaniu oiDupczeną zostela nasza 

llnna wftrtMIm złkUym metalem.

Telefon 883 Zat 1905 r.

g



Niedziela, dnia 22-go stycznia 1928 r. „DZIENNIK KUJAWSKI". Nr. 18.

Komunizm rośnie
W ostatnich czasach zaczęły ujawniać 

się siły komunizmu w I' ©znaniu i wogóle 
nawet niniejszych miastach Wielkopolski. 
Przy wyborach gminnych w Warszawie pu
dło 67.000 głosów na unieważnioną listę ko
munistyczną, w tych samych okolicznościach 
padło również na unieważnioną listę komun! 
etyczną w Łodzi 43.000 głosów. Solidarne 
i karne głosowanie komunistów na listę, któ 
ra była unieważniona, wywołało powszech
ny niepokój, zwłaszcza, że komuniści nie u- 
prawiałi tam żadnej agitacji, ani wieców. 
Okazuje się jednak, że komunizm zdołał zor 
ganizować się tak silnie, nietylko na terenie 
uprzemysłowionych, wielkich miast, lecz że 
również dotarł do mnie! uprzemysłowionych, 
mniej zradykalizowanych, jak Poznań, a na
wet pomniejsze miasta Wielkopolski.

Wiadomo było już od pewnego czasu, 
że robotnicy, pracujące w zbrojowni po
znańskiej, a więc mający bezpośredni dostęp 
do broni, są prawie wyłącznic komunistami. 
Wybrali oni do rad załogowych samych le
wych socjalistów i konumizujących przed
stawicieli. Również bardzo potężne ośrodki 
komunistyczne istnieją na terenie fabryk 
oraz poznańskich przedsiębiorstw użytecz
ności publicznej, a ostatni pochód w Po
znaniu świadczy o ich liczebności. Ostatnio, 
z racji wyborów, działalność komunistów 
sięga całej Wielkopolski. Nie ograniczają 
oni już swych wpływów tylko do Poznania, 
lecz sięgają mackami do innych miast mniej
szych, a nawet — jak nas informują z kół 
robotniczych — kręcą się nawet po Inowroc
ławiu. Ńa czele organizacji komunistycz
nej w Wielkopolsce stoi osławiony Bem, wy 
puszczony niedawno z więzienia.

Należy się zapytać jakie są przyczyny 
wzrostu sił komunstycznych w kraju. Prze
cież w czasach największej nędzy w Polsce 
w czasach bezrobocia, inflacji, ogólnego roz 
goryczenia, komuniści nie mogli się poszczy
cić lakierni karnemi zastępami, łąk obecnie, 
kiedy sytuacja gospodarcza uległa względ
nej poprawie. Otóż przypomnieć należy, że 
odpowiedzialne czynniki narodowe oddaw- 
na przewidywały rozwój komunizmu w Pol 
sce. Nie należy bowiem uważać komunizm 
za objaw oderwany. Jestto choroba, która 
ma swoje uzasadnienie: może zrodzić się na 
pewnem określonem podłożu; jest zawsze 
następstwem pewnego systemu. Mieliśmy 
sposobność zaznajomienia naszych Czytelni
ków z metodą propagandy i organizacji ko
munistycznej.

Instrukcje komunistyczne stwierdzają, 
iż są trzy pancerze, na których rozbija się 
agitacja komunistyczna i które muszą być 
podważone oraz pokonane, by komunizm 
mógł się rozwijać. Te trzy pancerze to rc- 
ligja, rodzina i naród. Kto podważa niero
zerwalność małżeńską i jedność rodziny, kto 
zwalcza poczucie narodowe i organizacje 
narodowe, kto nie broni religji katolickiej i 
zezwala na szerzenie się sekciarstwa oraz t. 
zw. świeckiej moralności, pracuje świado
mie lub nieświadomie na rzecz komunizmu, 
tonije mu poprostu drogę. Dodamy do te
go, że również wysyłanie na plan pierw
szy względów materialnych, podważanie pra 
worządności, lekceważenie prawa, gwałce
nie poczucia prawnego, bezkarność obja
wów bandytyzmu politycznego jest działa
niem, przynoszącem korzyści prądowi wy-

Historia kamienicy
(ul. Toruńska 16.)

Patrząc na obraz dzisiejszy miasta Ino
wrocławia obejmując okiem ulice nowe po
zbawione charakterystycznych cech przeszłoś 
ci i typu rodzinnego przechodzi nam nieraz 
na myśl jak wyglądały te same miejsca z 
dawnemi budowlami w swojej staropolskiej 
strukturze? Takim zabytkiem rzadkim prze
szłości mogącym zaspokoić naszą ciekawość 
była niegdyś stara kamienica przy ulicy To
ruńskiej nr. 16. Ale nietylko zewnętrzni po
stać jej była zajmująca, jeszcze ciekawsze by 
lv dzieje wewnętrzne. Bywały bowiem kilka 
nieruchomości inowrocławskich świadkami 
ważnych wypadków dziejowych, które w 
pewnych chwilach przeszłości odegrały po
niekąd poważną rolę. I choć pomarli daw
no ludzie, którzyby owe dzieje mogli opo
wiedzieć, to pośrednio z losów kamienicy 
dowiadujemy się dawno zapomnianych fak
tów.

Naprzeciw starożytnego kościółka N. P. 
Marjl wznosił się folwark malicki, później 
zwany Borysławszczyzną, owa kamieniczka 
przy ulicy Toruńskiej nr. 16. Od niepamięt
nych czasów był on własnością rodziny Ma 
lików. Tu urodził sic franciszkanin O. Bła
żej Aóalik, którego Szwedzi 30-go czerwca 
1657 roku w okrutny sposób na śmierć za
męczyli, przebijając mu kilofem czaszkę. Nie
ruchomość odziedziczył brat zakonnika Ja- 
Kób Malik wraz z żoną Ewą Oostyńszczanką 
Od 1697 roku posiada ją sławetny Walenty 
Malik żonaty z Agnieszką z Jabłońskich. 
Stopniowo wyzbyli się oni swojej dziedzicz 
nej ojcowizny. Wpierw sprzedali 12 Ii3to» 

bitnie niepraworzpdnemu, jakim fest komu
nizm.

Stwierdzić należy, że od pewnego cza
su nic się prawie nie robi, aby te trzy pan
cerze antykomunistyczne w Polsce umocnić. 
Przeciwnie, jak stwierdził List Pasterski, za- 
zagrożone jest stanowisko rodziny Katolic
kiej w Polsce, a przeciwko samemu Kościo
łowi toczy się podjazdowa walka.

Należy sobie uświadomić, że komuni
zmu nie zwalczy się unieważnieniem list wy 
borczych, aresztowaniem i wogóle środka
mi policyjnetńl, Komunizm jest objawem spo 
lecznym. który musi być zwalczany zdrowe- 
mi silami spolecznemi. slojęcemi na gruncie 
katolickim i narodowym.

Najwyższy czas, aby zerwać z metodą, 
która daie pole popisu dla komunizmu. Naj
wyższy czas, aby społeczeństwo samo zro
zumiało, jakie grozi mu niebezpieczeństwo,

Pierwsze wielkie zebranie przedwyborcze 
Komitetu Katolicko - Narodowego 

w Inowrocławiu
odbędzie się w poniedziałek 23-go b. m. o godz. 8 - mej wioozorem 
w sali hotelu Basta.

Przemawiać będzie redaktor Petryclci z Bydgoszczy
Wszystkich oby wateli, którzy solidaryzują, się z Komitetem Kat. 

Narodowym i mają odwagę stanąć w obronie najświętszych dóbr 
religijnych i narodowych a potępiają wszelkie próby rozbicia jedno, 
ści przez wysuwanie na plan pierwszy względów partyjnych i inte
resów materjalnych zaprasza na poniedziałkowe zebranie

Kciirlld Wctorczy Kat-NmMiowu
na miasto i powiat Inowrocław

Nareszcie na tropie MMarzu z#wijm 
towarem

Sprzedał narzeczona do domu rozpusta.
Skarga, złożona policji poznańskiej 

przez nauczyciela ze wsi Brzostków pod 
Poznaniem, Jana Ogórkowskiego i docho
dzenie przeciwko narzeczonemu jego córk*, 
Stefanowi Wysockiemu, naprowadziła wil
dze na ślad olbrzymiej afery fałszerskicj i 
na trop szajki handlarzy żywym towarem. 
Szczegóły, ujawnione przez policję, w piec 
wiaslkowem śledztwie, zdają się być wyjęte 
z jakiejś sensacyjnej powieści kryminalnej, 
tak nieprawdopodobne są koleje życia bo
hatera tej tak nizwyklc ciekawej sprawy, 26 
letniego Serafina Mrozowskiego.

Po studjach medycznych w Wilnie.

W roku akademickim 1021- -22 Mro
zowski był studentem wydz. medycznego 
uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wil
nie, lecz, przerwawszy studja, przerzucił 

[ się następnie na... oszukańcze transakcje i a- 
| fery.. Gdy wieści o przestępnych poczyna- 
’ niach i fałszerstwach Mrozowskiego zaczę

pada 171S roku rolę położoną nad drogą 
orłowska „między zagonami Wojciecha Dry 
gały i Stanisława Nałęcza'* za 206 zł 27 gr, 
rok później, 11 grudnia 1719 roku rolę na 
Nowych Ogrodach „między zagonami An
drzeja Ukrajskiego i Anurzeja Gomaradz- 
kiego44 za 274 zł 30 gr 1 f., wreszcie 22-go 
listopada 1721 roku zagony orne na Gąsio- 
rowic, Bobrowcu, Rogowie, Slaroinieście i 
pod Balinem wraz z dworkiem za 354 tym
fów. Całą nieruchomość nabyli Wojciech 
Górny wraz z żoną Jadwiga Kolasówną z. 
Orłowa.

Dworek z gankiem zbudowany b\l / 
drzewa, słomą pokryty o jednym kominie, 
usunięty nieco od drogi toruńskiej, okolony 
kląbem wysokich topól. Obszerna sień roz
dzielała dworek na dwie części. Prawa ob
szerniejsza miała dużą izbę i mniejszy al
kierz o oknach sze&iośzybowych i podłodze 
deskowej. Z aikierza prowadziły schody na 
górne piętro. W lewej części dworku była 
izdebka’i komora o oknach dwunastoszybo- 
wych i podłodze z ubitej gliny. Obok dwor
ku zieleniał się sad, w którym były śliwki i 
agrest, obok grusze szczepione i dzikie. 
Rosły też w nim rzędy wisien i ustawiony 
był szereg ułów. Między drzewami pachnia
ła piwonia, rozrastało Boże drzewko, iskrzy 
ły się astry i złote nagietki. Z drugiej stro
ny dworku, gdzie obecnie kuźnia Graczyka, 
był ogród warzywny. Rzędami kapusta „sę
dziwą schylając łysinę, siedziała i zdawała 
sic dumać44, wysmukły szablak „plączył strą 
ki swe w zielonym marchwi warkoczu", 
sztywny bób „gardząc ramieniem tyczki urą
gał wiotkiemu grochowi4, tam znów „brzuch 
bani otyłej z łodygą swoją wtłoczył się dale
ko między ogórki i buraki czerwone14. Sze

aby stanęło do walki z tem, co ks. arcybi
skup Teodorowicz w swojem przemówieniu 
na walnem zebraniu Ziemianek w Warsza
wie nazwał „tem wszystkicm, co do komu
nizmu prowadzi". Na dalsza beztroskę po
zwalać sobie nie możemy. Nie należy czekać, 
aż komunizm występ! krwawo na ulicę, 
gdyż wówczas będzie zapóżno. Organiza
cje komunistyczne w Polsce —• jak dowiadu
jemy się z pism zagranicznych — otrzymały 
rozkaz z Moskwy, by działać ostrożnie a 
karnie, bez prowokacji i bez zbytecznego 
występowania na ulicę. Żywioły narodowe 
musza stanowczo przystępie do energicznej 
podobnej kontrakcji. (t.)

(Do powyższego dodać należy, że w 
Inowrocławiu zanosi się na rozłam wśród 
socjalistów; kotnunizujaca część członków 
P. P. S. utworzyć ma osobna grupę, nazwa 
którci nie jest jeszcze ustalona).

ły dochodzić do władz śledczych, które za
interesowały się jego osobą, b. student wte
dy zniknął z Wilna, przenosząc się na teren 
Wielkopolski.

W Poznaniu zawarł on znajomość z 
Ogórkowskim, przeniesionym z Wilna do 
Brzostkowa, i zaczai starać się o rękę jego 
córki, nie czując się jednak bezpiecznym 
pod swojem własnem nazwiskiem, podawał 
się zawsze za „doktora44 Wysockiego. Nau
czyciel, nie znając bliższych sprawek przy
stojnego i b. wymownego .,doktora", n;e 
sprzeciwiał się częstym jego wizytom, cho
ciaż potem przyszło mu gorzko tego żało
wać.

Oszukańczy „doktór" szakalem.

Rzckonn „doktór44, który sfałszował so 
bie nawet zaświadczenia asystenta uniwer
sytetu poznańskiego, uwiódł zakochaną w 
nim do szaleństwa dziewczynę i potem.. 
pod pozorem udania się do znajomego le
karza okrętowego, dr. Ilalperina, do Sta- 

regami rosło konopie, dalej łr.s maków „któ
re grały różnemi farbami44, a wśród kwia
tów „jak pełnia między gwiazdami okrągły 
słonecznik licem wielkiem gorejącem od 
wschodu do zachodu za słońcem się kręci*4.

Dziedziniec otaczały stajnia, obora, dwie 
stodoły, każda o dwóch klepiskach i obszer
ny kurnik, na środku podwórza studnia ze 
skrzypiącym żurawiem i przymocowanem 
do niego wiadrem, tuż obok długi tok wspar 
ty na kamieniu dla pojenia bydła. W pew
nem oddaleniu od dworku zbudowany był 
z drzewa czworak czyli domek drugi i skrom 
niejszy dla komorników i czeladzi.

Dwadzieścia lat później znajduje się 
folwark malicki w rękach syna IMĆ Pana 
szlachcica Jana Boryslawskiego. Ci więc na
bywając ojcowiznę, jedną część 17 lutego 
1756 roku od brata i szwagra Antoniego za 
350 tymfów, druga część 10 marca 1756 r. 
od brata Jana za 312 tymfów.

Odtąd spoczywał cały ciężar dorobku 
na Barbarze Boryslawakiej, była ona praw
dziwym typem staropolskiej szlachcianki za
ściankowej. „Opieszałego mężulka Jaśka 
słowem lub czynnie nawet zachęcała do pra 
cy, mając trzos w swoich rękach, skąpo mu 
udzielała groszy na tabakę i miód44. Praco
witość jej zasługiwała na rzetelne uznanie. 
Zajmowała się calem gospodarstwem domo- 
wem. „Chodziła nawet z sierpem do żniwa, 
z grabiami do siana, każdego wieczora li
czyła ptastwo i macała kokosze, przyczem 
wykłóciła się z opieszałą służbą. Dla męża 
i aż 14 dzieci, nawet dla służby szyła koszu
le i kaftaniki, prócz te^o znalazła czas do 
odwiedzania sąsiadek i niejedną chwilę na 
plotki Czuwała nad dziećmi, z. których tyl
ko czterech pozostało przy życiu, i czeladzią 

nów Zjednoczonych, zamierzał wywieź^ 
narzeczoną do Argentyny, aby tam wep
chnąć ją w bagno rozpusty. Plan ten Jednaj 
nic powiódł mu się, mimo całego doświad-, 
czenia wytrawnego handlarza żywym towa 
rem, gdyż policja tymczasem wpadła już lia) 
jego trop i oszust 2inuszony był uciekać do; 

, Odańska.
Dość bliskie stosunki, łączące dawniej. 

Mrozowskiego vel Wysockiego, który rów-; 
nież posługiwał się dokumentami Edwarda 
Leszczyńskiego, z właścicielem biura kine-; 
matógraficznych reklam świetlnych w Wil* 
nie, niejakim S., zwróciły uwagę policji i 
na tego ostatniego. Przytem już podejrze
wano, że kupiec po za reklamami, zajmujo 
się również jeszcze bardziej rentownem za
jęciem, jakim bezwzględnie jest handel ży
wym towarem, lecz na gorącym uczynku 
pochwycić go nie zdołano.

Po ucieczce Mrozowskiego na tereii- 
wolnego miasta Gdańska, wywiadowcy po
licji dowiedzieli sie, że S. koresponduje ze 
•zbiegiem, co do którego nie było wątpliwo 
ści, że zajmuje się haniebnym procederem.

Spólnik w Wilnie.

Obserwacja skrzynki pocztowej S. n- 
pewniła władze śledcze w podejrzeniach i... 
S., aresztowano. Między listami, które pisał 
Mrozowsk5, używający iuż wtedy nazwiska 
Ossolińskiego, znaleziono kilka, których 
treść kazała domyślać sie właściwego ich 
znaczenia, a pozatem w paru pismach było 
wyraźnie wspomniane o zniknięciu Ireny i 
niejakiej Kochańcówny z Wilna oraz o u- 
wiedzeniu przez wyrafinowanego przestępcę 
pewnej mężatki i nilodei pariny. które rów
nież miały być wywiezione do południowo
amerykańskich domów rozpusty. Niezwykłą 
ta aferą zajęły sie władze sądowo - śledcze, 
przyczem sąd okręgowy w Wilnie wysłał 
za oszustem listy gończe.

Na mocy tych listów władze śledcze 
zwróciły sie do dyrekcii policji gaańskiej o 
aresztów an ie M ro z o w sk i ego.

Sromotny powrót do Polski.

Przed kilku dniami do komendy policji 
w Tczewie przybyli funkcjonarjusze gdań
skiej policji, którzy wydali w ręce władz 
polskich poszukiwanego przestępcę.

Mrozowskiego przewieziono do War
szawy do urzędu śledczego. Po przesłucha 
niu osadzono go w więzieniu śledczem.

Aresztowany zachowuje się wobec po
licji nadzwyczaj arogancko. Jako powód 
fałszerstw podaje, że... chciał w ten sposób 
uniknąć służby w wojsku. Pozatem Mro
zowski wypowiada przemówienia na cześć 
sowietów .... Litwy, wolaiąc, że tam pozna
liby się na nim i nie wodzili po sądach.

Cała ta niebywała sprawa wzbudziła 
powszechne zainteresowanie, przyczem naj
bardziej budzą ciekawość tajemnice zakuli
sowych transakcyj biura kinematograficzne
go w Wilnie. —

Do 25-Co stycznia b. r
prz-yiinują wszyscy listowi na 
Wsiach oraz urzędy pocztowe 
przedpłatę na Dziennik Kujawski

na miesiąc luty
i próżnować im nic pozwalała. Do miasta 
wvnosiia miód, ogrodowiznę, kury, jaja, ma
sło, gomulki i sery".

Dnia 29 kwielnia 1781 roku przeszedł 
folwark boryslawski za 4.000 tymfów na 
własność zięcia Kazimierza Boryslawskie- 
go, żonatego z Marjanna Wilskę, córka z 
pierwszego małżeństwa, wkrótce sprzedali 
oni 1 maja 1792 r. za 9.000 zip Boryslaw- 
szczyznę miejscowemu proboszczowi, ks. ka 
nonikowi Michałowi Wochelskiemu, w tej 
(ranzakcji pośredniczył „plenipotent sukces- 
sorów Boryslawskich" notarjusz i senator 
Józef Janowski. Po śmierci kanonika odzie
dziczył ten majteczek brat jego Józef Wrv 
chelski, kfórv go 1844 roku sprzedał apte
karzowi Ferdynandowi Hoyerowi, wiaścic'S 
łowi apteki pod Czarnym Orlein. Tenże wy
zbył się stopniowo wszystkich ról i pól, po
zostały dworek wraz ogrodami sprzedał 
1872 r. Szymonowi Żarniewiczowi. Nieru
chomość przeszła w 1885 roku na jego syna 
Ignacego Żarniewicza, mistrza kowalskiego. 
Po tegoż śmierci dziedziczyła wdowa Mag
dalena wraz z córkę Józefę, która wyszła 
zamęż za Jana Rutkowskiego, znanego ar
tystę - malarza i profesora sztuk pięknych. 
Ći wreszcie sprzedali „Boryslawszczyzne" 
szpitalowi powiatowemu celem zaokrągle
nia terenów szpitalnych.

Źródła: ...........
I. Liber Advocallale 1701—26 w Ardilwiun 

Paftstwowem w Poznaniu C 404.
Z. Księgi parafji iw. Mikołaja w Ino. 

Wrocławiu. '
Z, Czapla.



HA STRONIC

Przugoda p. Pikuły
z Ożarowa na targu w Warszawie

Zbliżające się wybory do Sejmu wśród wielu 
Innych amatorów do ławy poselskiej podnieciły ’ 
Walentego Pikulęt mieszkańca Ożarowa, który też 
lapragnąt być posłem.

Nie orjentując się dobrze, na czem polega lunk 
cja przyszłego wybrańca narodu i jakie winien on 
mieć na to stanowisko kwalifikację, zasięgnę! Pi- 
kuta wśród włościan okolicznych języka, by się do. 
wiedzieć co zrobić by posłem zostać.

— Ńic kumie wam nie potrzeba. Grunt, abyś 
de byli silni w gębie i abyście umieli dobrze po
pić — radzili znajomi,

— Oho już się widzę posłem — rzeki kum 
do siebie. —’ W gębie jestem mocny. Wódki leż się 
nie wstydzę. Trzeba będzie pójść do pisarza w 
gminie, niech wyliczy, ile wódeczki w swojetn ży 
ciu wypiłem a taka kartka napę w no wyborcom za
imponuje.

Pisarz gminny spełnił zlecenie interesanta skru 
pulattiie i zaczął liczyć:

Walenty Pikula ma lat 56, a pije od lat 38, 
a więc 38 razy 365 czyni 13.870 dni,

_ Ile piliście dziennie, kumie?
— Tak ze sześć musztardówek, w dnie po

wszednie, a w Świątki i do.. 12-tu.
Dobrze, zaraz policzymy. 13.870 razy 6 to czy 

ni 83.220 musztardówek Tyle w dni powszednie 
Tygodnie w 38 latach jest 1.976, pomnożyć je przez 
12 musztardówek, to wyniesie 23.712, czyli razem 
wzięwszy — wypiliście kumie 106.922 kieliszki. 
Można wam gratulować.

— A dyć to prawie wagon.
Walenty Pi kula, ma lat 56. a z lak niezwyklem 

obliczeniem, przyjechał do Warszawy na targ, po 
którym zasiadł w knajpie przy stole w gronie do. 
branych kompanów i jęl agitować.

— Słuchaj, narodzie, macie przed sobą tęgiego 
kandydata na posła. Nikogo innego nie szukajcie

— A cóź wy za jeden — pytali zebrani.
— Jedno wam tylko powiem: wypiłem w swo. 

jem życiu wagon wódki.
Zebrani oniemieli
— A czy wiecie, kumie, ile ta wódka mogła 

kosztować?
_ Wszystko jedno, ile mogła kosztować. Wy- 

piłem i to niech wam wystarczy, wybierajcie mnie 
posłem, albo nie?...

Tu Pikula huknął w stół i zamówił jeszcze 
flaszkę wódki

Towarzysze zrobili przyjemne miny. Pikują 
urósł w ich oczach.

— Niech źyje pan poseł Pikula! — za. 
brzmialo.

— Wiwat, wyborcy — odrzekł pijaczyna, wy 
chylajęc sam pól butelczyny napoju, jwczern wstał 
i rozpoczął w dalszym ciągu wygłaszać mowę. 
Glos posła brzmiał potężnie słowo „precz“, po. 
wiesić“, „wyrzucić", .,przewrócić", „wypędzić" 
i znowu „precz", jeszcze raz „precz" i t. d nie. 
tylko zabawiło gości restauracyjnych, ale z każdą 
chwil? wabiło coraz więcej słuchaczy.

— Nie pchajcie się chłopcy, pan poseł prze, 
mawia.

A pan Pikula w dalszym ciągu ,.precz" i 
„precz".

I byłby może do tej chwili przemawiaj gdyby 
nie zator przygodnych słuchaczy nie sprowadz’1 
posterunkowego, który — przecisnąwszy się przez 
stół — ukrócił wywody samozwańczego „poJa“.

Walka z religją w Rosji 
Sowieckiej

Energiczna walka z religją, od dłuż 
szego już czasu kosekwentnie prowadzona 
przez obecnych władców Rosji, nie przynio 
sła dotychczas pozytywnych — z punktu 
widzenia partii komunistycznej — rezulta 
tów. Religijność wśród szerokich warstw 
ludności rosyjskiej bynajmniej się nie żninie’ 
sza, a akcja, zmierzająca do likwidowania 
kościołów, skończyła się również niepowo
dzeniem. Jedynym chyba realnym wynikiem 
akcji tej było wstrzymanie na pewien czas 
robót około budowy nowych kościołów. 
Ale i to było jedynie zjawiskiem przejścio- 
wem, gdyż obecnie jesteśmy świadkami go
rączkowych remontów świątyń w całem pań 
stwie oraz budowy kościołów nowych w 
rozmaitych dzielnicach ZSSR. Znamienną 
jest przytem okoliczność, iż cały szereg no 
wych kościołów powstać ma, według oficjał 
nych projektów, w bezpośredniem sąsiedz
twie fabryki i zakładów przemysłowych. — 
Przy niektórych fabrykach wybudowano już. 
nawet specjalne domy modlitwy dla robot
ników. Tak np.. według „Komsomolskiej 
Prawdy44, dotychczas wybudowano kościoły 
przy następujących fabrykach: — „Komuni- 
stlczoskij Avangard4‘ w gubemji włodzi
mierskiej, „Krasnyj Oktiabr“w gubemji pen 
zoftskiej, „Jarcowskaja Manufaktura*’ w gu 
bemji smoleńskiej I In.

Na szczególną uwagę zasługuje dalej 
okoliczność, iż nowe kościoły powstają nie- 
tylko w prowincji, lecz i w bezpośredniem 
sąsiedztwie czerwonej Moskwy. Tak np. 
hiedawno ukończone zostały roboty około 
budowy nowej cerkwi w Czerkiżowie pod 
Moskwą, a na pewnem lotnisku pod Mos
kwą wybudowano w ostatnich -czasach na
wet dwie nowe... synagogi.

Ciekawe zwyczaje panują obecnie w 
Rosji w dziedzinie samego życia kościelnego 
Tak naprzyklad we wsi Mazurskoje powia
tu Tobolskiego pop miejscowy wszedł w 
porozumienie z kooperatywa wiejska, która 
ustaliła ceny za odprawianie mszy i wyko
nywanie wszelkich obrządków religijnych 
(śluby, chrzciny, pogrzeby itd). Zaznaczyć 
wypada, iż według życzenia popa wszystkie 
te opłaty ściągać ma kooperatywa, a du
chowni otrzyinywaćina ją stale wynagrodzę 
nie miesięczne.

Nic od rzeczy będzie przypomnieć, że 
ilość duchownych w Rosji sowieckiej pra
wie, że nie jest mniejsza od ilości członków 
partji komunistycznej. W chwili obecnej na

Z

W karnawale, w tym powtarzającym I maska. Na obrazku widzimy grupę dzieci w 
się co roku okresie najswobodniejszych za- jednej z miejscowości Nadrenji, w maskach 
baw wszelkiego rodzaju, duża rolę odgrywa zwierząt na głowie.

Pp. ministrowie na listach poselskich 
Gabinet ministrów staje do rozgrywki o mandaty poselskie

Jak informuje „Gazeta Warszawska Po 
ranna" dla prac bloku rządowego decydują- 

2 były dni ostatnie. Po długich targach o- 
■iągnięto porozumienie co do układu ode
zwy przedwyborczej, jaka ma się ukazać. 
Przystąpiono ponadto do ustalenia list o- 
krogowych i listy państwowej. Prace w tej 
dziedzinie nie są jeszcze zakończone, gdvż 
istnieją duże wewnętrzne trudności, które 
trzeba pokonywać.

Do mandatów poselskich, jest bowiem 
zbyt wielu pretendentów i z wyjątkiem 
micjśc rezerwowanych dla ministrów, regu
lowanie kandydatur postępuje zwolna.

Co do kandydatur niinislerjąlnvch, to i 
one nie są definitywnie ustalone Można je 
Inak stwierdzić bez wątpienia, iż o mandat 
losclski nie będą się ubiegali ani pr-mjei 
marszałek Piłsudski, ani minister Mora- 
czewki, kióry to oświadczył — Wp aw 
dzie przed dwoma miesiącami również i p. 
wicepremjer Bartol w rozmowach z przed 
lawicielem p(Murzędówki Age^cii Ws li d 

niej zaprzeczył doniesieniom, jakoby się o 
mandat ubiegał, wszelrko widoczn e hu 
nil zdanie i dzisiaj jest rzeczywiście pow

IIT~~WH----------------- ------- -- '■■IIIMHIITT KII I ~TlSS■->»AtHŁ»HU!4W«IUgi JJWMWłrff:

Wrzmu priijKlaf’
Wola i wytrwałość - oto drogi wiodące do wielkości, sławy

i majątku
I li'd' k' ść nic potrafiłaby się już chyba obe'ś' 

Wvstarczv już to jedno że pr/ekre^aj c kon-
świadczy o tem życie wielu wi lkich 

Judzi, także wielu współczesnych. Oto dwa 
irzyklady:

EDISON.

Jeszcze j«ko dwunastoletni chł-ipiec 
wal się do nauki, a zwłaszcza cięgnęl > g » 

do fizyki i chemji. Był wtedy służącym, roz 
noszącym w wagonach kolej twych papierń 
sy i miętowe pastylki. W ciasnym przędzin 
'e kolejowym, gdzie sypiał wraz z trzema 
innymi chłopcami, mały Edison urządził la- 
•oratorjum i rozpoczął swą karjerę wynal z 

czą która okryła go tak wielką, nieprzd.nija- 
;cą sławą.

Podczas któregoś doświadczenia, w 
przedziale wybuchł pożar. Pociąg zna’do- 
wał się w pełnym biegu i wkrótce płdiąt 
cały wagon. Pociąg zatrzymano, ogień po 
pewnym czasie ugaszono ale niefortunnego 
chemika wyrzucono nietylko z zajmowane
go stanowiska, ale i z pociągu wprost na 
tor kolejowy.

Pociąg odjechał, a Edison został sam 
z swymi przyszłymi projektami. Z trudem 
dobrnął chłopiec do najbliższej stacji kole
jowej znalazł pracę w jakimś warsztacie me 
chanicznym i znów rozpoczął swe doświad 
czenia, zbudował sobie laboratorjum w dre 
wnianej szopie. Mając lat 16 wynalazł przy 
rząd telegraficzny, który do dzisiejszego 
dnia jest stosowany na całym świecie.

Upór małego roznosiciela papierosów 
zrobił swoje; z pierwszym wynalazkiem szły 
następne, coraz genialniejsze, bez których 

całym obszarze ZSSR jest około 4Q.(>ou 
kościołów różnych wyznań i około 500.000 
duchownych. Cyfry te zostały w tych dniach 
opublikowane, wywołując kompletny po
płoch w redakcjach organów sowieckich, 
wszystkie pisma rosyjskie uderzyły z tego 
powodu na alarm, a moskiewski „Trud'1 
napisał w związku z tem, że partji komuni
stycznej grozi obecnie nowe niebezpieczeń
stwo ze strony kościoła.
Pismo podkreśla dalej, że kościół staje się 
w Rosji stopniowo ośrodkiem, dookoła któ 
rego skupiać się zaczynają wszystkie wro
gie komunistom elementy, i z tego powodu 
zaleca wzmożenie walki z kościołem.

karnawału

szechnie znane, iż do szrank wyborczych 
stanie.

Przeważna część ministrów stanie do 
walki o mandaty sejmowe. I tak:

Wicepremjer Bartel — z listy państwo
wej.

Minister Skladkowski — z okręgu kali
skiego.

Minister skarbu Czechowicz — z okrę
gu włocławskiego.

Minister przemysł i handlu Kwiatków 
•ki z Górnego śląska.

Minister Romocki — z okręgu Piotr
ków Brzeziny.

Minister Miedziński — z okręgu sie
dleckiego.

Minister Staniewicz — z okręgu wileń
skiego.

Co uczyni minister Niezabytowski, któ
ry je/d/il do Wielkopolski badać grunt, je- 
zcze niewiadomo.

Minister Zaleski ma otwierać listę pań- 
Iw'wa do senatu, a minister Meysztowicz 

ma kandydować do senatu z województwa 
wileńskiego.

f :Rt el kjyrzny i zapalając żar/"vk'’. n:e my 
ś!.'c o tem, korzystamy z wynalazku Ediso
na

AMUNDSEN.

Począwszy od 13 roku swego życia, po 
stanowił zbadać biegun północny. Po prze 

iniu książki o ekspedycji polarnej Frań 
klina, Amundsen powiedział swej malec:

— Zrobię coś lepszego. Będę na oby
dwóch biegunach: północnym i południo
wym. Zobaczysz!

13 letni chłopiec zaczął energicznie 
przysposabiać się do przyszłych wypraw. A 
więc: spał podczas zimowych miesięcy przy 
otwarłem oknie, wolny czas spędzał na nar
tach.

Czyniąc zadość wymaganiom rodziców 
wstępuje na wydział medyczny, ale ćwicze
nia fizyczne i nieustanne hartowanie swego 
organizmu stają się największą jego pasją.

Mając lat 20, traci rodziców rzuca uni
wersytet i wraz z jednym z kolegów uda je 
się w podróż, która jest wstępem do przy
szłych zmagań się z surowością lodów i 
śniegów.

Pierwsza wyprawa prowadzi przez nie 
topnicąjące nigdy śniegi, którymi jest z.-iwa 
lone przejście, dzielące Chrystjanję od Ber
gen. Podczas tej wyprawy Amundsen o ma
ło nie zginął wraz z towarzyszem, przyszły 
odkrywca bieguna zabłądził, wreszcie bez

Dr. Groner
nowy minister obrony krajowej (Reiclis- 
wchry) Rzeszy Niemieckiej, mianowany w 
tych dniach następcą u|||pującego z urzędu 

ministra Reichswehry Oesslera.

p-silku i paliwa tulal się 8 dni w z u ; ach 
śnieżnych.

Do Bergen nic udaje mu się ws/ kze 
dotrzeć postanawia spróbować losów na 
morzu.

W tym celu wstępuję jako zwykły ma
rynarz na okręt, udający się na połów wie
lorybów i dwa lata spędza na morzach po
larnych. Jedynie niezwykła energja i wy
trwałość umożliwiły mu po długich stara
niach przystąpienie do pierwszej ekspedycji. 
Cooka, która udaje się w strefy podbiegano 
we. Po pewnym czasie losem Amundsena 
zajmował się znany geograf niemiecki Neu- 
mayer i jemu to zawdzięcza Amundsen na
bycie gruntownej wiedzy o krainach, któ
rych odkrywcą i badaczem zostaje po kilku 
nastu latach tak, jak o tem kiedyś mówił do 
swej matki.

Z cyklu: Stare szpargały.

Początki dziennikarstwa 

polskiego
Znana jest rzeczą, jak wielkie znaczenie 

w dobie dzisiejszej ma prasa, reprezentowa
na zarówno przez dzienniki, jak i inne cza
sopisma perjodyczne. Podobnie jak na Za
chodzie, również u nas w Polsce znaczenie 
prasy coraz bardziej rośnie, tak że staje się 
ona prawdziwą potęga.

Niejednego gorliwego czytelnika gazet 
zaciekawia zapewne niektóre szczegóły z ht- 
storji dzisiejszej potęgi, której na imię prasa.

Pierwsze polskie pismo periodyczne po
wstało jeszcze za panowania króla Jana Ka
zimierza Dnia 3-go stycznia 1661 roku bo
wiem zaczai się w Krakowie ukazywać-. 
, Merkuryusz polski ordynacyjny, dzieje 
wszystkiego świata w sobie zawijający dla 
informacji pospolitej44. Od dnia 20 maja te
goż roku „Merkuryusz4’ (tyle co „Goniec*) 
wychodzi! w Warszawie Nie można jednak 
stwierdzić, jak długo trwało jego istnienie.

Pod koniec panowania Augusta II Sasa, 
a więc w p.erwszei połowie 18 wieku, uka
zu ie się w Warszawie ..Kurier zagraniczny”, 
który jednak nie długo potem ustępuje miej
sce czasopismu zatytułowanemu .Przywile- 
jowane wiadomości o cud/.crli krajach44

Ale dopiero na epokę Stanisława Augu
sta przypad* naiwickszy rozkwit polskich 
czasopism W czasach tvch wychodzi w Pol
sce ogółem blisko 00 dzienników i czaso
pism, z czego prawie 00 w samei stolicy.

Poza politvczneini i naukowemi wielkie 
znaczenie mata t zw czasopisma moralne, 
wydawane za przykładem Anglii i Francji. 
Celem ich bv»o szerzenie cywilizacji w spo
łeczeństwie i wa’k'1 z. ciemnota.

Naczelne mieisce "'śród ivch czasopism 
moralnych za:mvi-' M-n'toru, wychodzący 
od roku 17M 1784. pod red -kcią jezuity 
Franciszka Boliomrlca. autora pierwszych 
komedii polskich wzorowanych na Mp!:e- 
rze, i znanei piosenki ,Kurdesz“. Współpra
cownikami ..Monitora4’ byli naiznakomitsi 
pisarze ówcześni, m. in. ..Książe poetów4* 
Ignacy Krasicki i twórca komisji Edukacyj
nej Stanisław Konarski. Artykuły „Monitora** 
przez swoją lekkość tonu sa pierwowzorami 
tak popularnych dziś felietonów.

Równocześnie pojawiają się pierwsze 
czasopisma naukowe przeważnie z dziedzi
ny teorji i historii literatury, estetyki i t. d. 
Na pierwszy plan pomiędzy niemi wybija się 
„Pamiętnik Warszawski44, założony w roku 
1788 i „Biblioteka Warszawska4’.

Z powodzi dzienników politycznych, 
założonych pod koniec 18 lub z początkiem 
19 stulecia, wymienić tvlko można „Gazetę 
Warszawska” i „Kuriera Warszawskiego”, 
które wychodzą po dziś dzień.



Ptaki wzorem dla ludzi
Wierność małżeńska pingwinów

Na krańcach świata, w królestwie wie
cznej zimy, gór lodowych i śniegu żyją so
fcie wesoło stworzenia o nader groteskowej 
Powierzchowności. Są to pingwiny. Nie sa- 
jnowite ptaszki, nie umiejące fruwać, z wy
glądu przypominają ludzi, odzianych w 
ciemne, nieprzemakalne płaszcze gumowe z 
blałeini szalikami. W amerykańskim piśmie 
,,Outline“ znajdujemy piękny artykuł na te
mat tych dziwnych stworzeń. Warunki, w 
jakich żyją nie należą do najprzyjemniej
szych, a jednak poczciwe pingwiny, nie pod 
dają się smętkowi podbiegunowej pustyni.

Pingwiny należą do zwolenników prze
chadzek i to z musu, gdyż rok rocznie póź
ną jesionią wędrują one do cieplejszych oko
lic latem zaś wracają do domowych piele
szy. 'laki pochód pingwinów wygląda zgo
ła zabawnie. Długa procesja czarno bia
łych stworzeń posuwa się kolyszącym nie
zdarnym krokiem po lodowej powłoce, po
tykając się i zapadając w śniegu. Młodsze 
pingwiny machają bezradnie lotkami, jak 
dzieci wzywające pomocy niani. Maszerują 
biedaki godzinami gdyż tradycja zabrania 
im zatrzymywać się po drodze do wypo
czynku.

Obyczaje pingwinów upodobania ich 
pod wielu względami do ludzi. Odznaczają 
się one niezwykłem poczuciem godności oio 
bistej, posiadają nawet coś w rodzaju dy
stynkcji. świadczy o tem, choćby wyszuki
wany sposób zdobywania sobie względów 
umiłowanej istoty. Zakochany pingwin za
biera się do dzielą z gracją francuskiego mar 
Iciza.

Najprzód przynosi on w dziobie ka- 
myszek i składa u stóp damy swego serca. 
Spogląda na nią tęsknym wzrokiem, wyda
jać ze siebie czule westchnienie: „Kucki" 
Dama czasem odpowiada czasem nie. Jeś’i 
pingwin otrzyma kosza, ponawia swą peiy 
cję i składając powtórnie dar w posiać* ka
myczka. oszlifowanego przez lale ir.orakie 
Jeśli pani pingwin odda swe serce pin
gwinowi, wówczas obydwa ptaki tanc/ą 
wesołego menueta przy akompanjamencie 
radosnych okrzyków.

Pingwiny rodzaju żeńskiego nie t.ą po
zbawiane często kobiecych pi?yw.,r. I tak 
— lubią one wywoływać krwawe zatargi 
wśród meskiej połowy pingwmowego rodu, 
przyglądają się z przyjemnością pojedyn
kom i zwadom, a serce swe oddają zazwy
czaj zwycięzcy, bez wzglęuu na jego war 
tość natury moralnej. Pingwiny są pozatem 
zdecydowanemi monogamislan.i. Pugwm 
z zasady nie zdradza swej małżonki i po 
zoslaie jej wierny aż do śn-crci, czcili /..da
je kłam twierdzeniu o niższości zwierząt od 
ludzi, a

Pozatem oryginalną cechą pingwinów 
jest ich pomysłowość w wymyślam.i g: *r 
towarzyskich Lubią one ‘•por< dla sportu 
Urządzają nawet konkurs.' plywa.k c , n r. 
Jarskie (płaskie stopy a oparzone pielw •- | 
mi zastępują im narty). Przed wieks/vm 
popisem odbywają sic leki je, pouczas któ
rych młodzież naśladuje rm.iv nai< 
i w ten sposób uczy się zasau danego spor

Życiowa omyłka
POWIEŚĆ.

Dziekan chciał mu przypomnieć opo
wieść o zblkanej owieczce, q cudownych 
?kutkach miłosierdzia będącego balsamem 
na najbardziej krwawiaące rany, ale milczał 
upokorzony swetn niepowodzeniem. Pani 
Tranmore z Wiljamem, pożegnali go z niez 
mierną serdecznością, którą staruszek przy
jął z wielkiem zawstydzeniem. — Wołałbym 
aby mnie zwymyślali’ — mówił sobie zna
lazłszy się na ulicy. Czytając olbrzymie afi
sze donoszące o świętych sukcesach Podse 
kretarz Stanu, nnślal ze smutkiem o sło
wach Mistrza, nawołującego bogacza: — 
Jednej rzeczy brakuje ci jeszcze! zrzuć py
chę ze swego serca i pójdź za Mną!

W trzy dni później, dziekan dzwonił 
do niewielkiej willi,znajdującej się na przed 
mieściu Trewiru. Był przyzwyczajony do 
drobiazgowej opieki swej żony, to też da
leka podróż stanowiła dlań szkopuł, trud
ny do przezwyciężenia. Z dwóch walizek 
danych mu przez małżonkę, zdążył zagubić 
już jedna między Paryżem a Medjolanem i 
przyglądał się bezradnie pozostałej, nie w<e 
dząc coby z nią zrobić. Pokojówka lady 
Alicji, oznajmiła mu, że panie wyjechały do 
Wenecji, pozostawiając dlań list, w razie 
gdyby przybył podczas ich nieobecności.

■— Proszę zaczekać! — zawołał dzie
kan do stangreta. który już siadał na ko
zio!, odniósłszy jego walizę. Przeczytawszy 
hst i załączoną gazetę, zbladł jak trup i rę
ce drżały mu nerwowo, gdy kladl papiery 
w kieszeń zniszczonego palla.

— Zabiera z povzrotem rzeczy i zawieź 
mnie na kolej — rzekł nieswoim głosem, a 
usiadłszy w powozie, powtórzył parokrot
nie: — 

tu. Ulubioną zabawą pingwiną jest ślizgaw 
ka, oraz przeskakiwanie z kiy na krę. Pod
czas owych zabaw najmłodsze latoiośle po- 
zostają na brzegu pod op«eką maniek.

Jak widać z powyższego nawet pod 
biegunem można znaleźć szczęście, jeśli się 
ma prostotę pingwina.

Czy także pingwinki zachowują wier
ność małżeńską „Outline" nie podaje.

Wstrzymanie eksportu cukru
Kampanja cukrownicza w Polsce nao

gół jest na ukończeniu, jednak wskutek cho 
roby buraka cukrowego przyniosła gorsze 
wyniki, niż przypuszczano, niemniej jednak 
przewyższa produkcję z kampanji poprzed
niej.

Według prowizorycznych obliczeń te
goroczna produkcja cukru v/vraża się cyfrą 
3 813 555 q wartości cukru białego wobec 
3 647 745 q z roku ubiegłego.

Banit Polski

Bilans Banku Polskiego za pierwszą de 
kacie stycznia 1928 roku w pozycji kruszec

Międzynarodowa wystawa prasowa w Kolonjl

Przygotowania do wielkiej między
narodowej wystawy prasowej w Kolonii <ą 
już na ukończeniu. Na rycinie widzimy zbu
dowaną wzdłuż rzeki Pen, halę reńską, któ- 

— Jakież to straszne! — Miał jeszcze 
pól godziny czasu, do odejścia poergu wc 
neckiego i spędził go na czytaniu otrzyma
nej gazety, oraz przysłuchiwaniu się żywo 
toczonym rozmowom, krążącym wokoło te
go samego tematu.

W Wenecji zamordowano Anglika. W 
wigilie dzisiejszego poranku, znaleziono je 
go zwłoki pływające w mołvm kanale, któ
ry łączył Tondamente Nuovo z Grand Ca- 
nal. Nosiły one ślady trzech pchnięć szty
letem z których dwa były śmiertelne.

Znalezione papiery ustaliły, że jest to 
słynny angielski podróżnik, poeta i dzienni
karz, Godefroy Cliffe. Wrócił on z Bośni, 
gdzie przez cala zimę walczył bohatersko 
za sprawę uciśnionego narodu Był w We
necji osobistością ogólnie znaną i popular
ną. —

Około północy, dziekan przyjechał do 
Wenecji i podążył do hotelu, wskazanego 
mu listownie przez lady Alicje.

Właśnie w trm czasie, zaaresztowano 
pannę Ricci, aktorkę z teatru Apollo, oraz 
dwóch mężczyzn, oskarżonych o wykonanie 
zbrodni, za wynagrodzeniem pieniężnem, o 
fiarowanein im przez artystkę Ricci. Staru
szek dowiedział się o tych szczegółach z 
ust lady Alicji, ukrywającej denerwujące 
wieści przed Kitty. zdenerwowaną i prze
męczona wrażeniami.

— Jak ona się czuje? — zapytał dzie
kan z niepokojeni.

— Z nagłego podniecenia, przechodzi 
w zupełną apatię. Prosiła mnie o środek 
usypiający. Ona miewa zadziwiające prze
czucia.

W drodze z Trewiru do Wenecji mó
wiła stanowczo.

-- Cliffe zginął z ręki kobiecej i ta ko
bieta jest mi znana!

Nazajutrz rano, dziekan przybył pow
tórnie do małego, hotelowego saloniku, a 
w chwilę potem, weszła Kitty, ubrana ża
łobnie. —

<528,8 miljonów zł), waluty, dewizy i należ 
ności zagraniczne (685,5 niilj. zł), wykazu 
ją wzrost o 4,9 miljonów złotych do łącznej 
sumy 1212,4 milj. zl.

Portfel wekslowy zmniejszy! się o 5,1 
milj. zł. (450,8 milj. zł). Pożyczki zabezpie
czone zastawami zmniejszyły się o 1.1 milj. 
zł (39,7 milj. zl.

Natychmiast płatne zobowiązania 
(729,4 milj. zl) i obieg biletów bankowych 
(947.1 milj. zl), wzrosły łącznie o 13,7 milj. 
zl do sumy 1676.5 milj. zł. Przyjęty do za
pasów Banku stan polskich monet srebrnych 
i bilonu wzrósł o 14,8 milj. zl (24,6 milj. zl) 
Inne pozycje bez większych zmian.

Kredyty dla cukrownictwa
Zakaz wywozu cukru.

Z Warszawy donoszą: Bank Polski 
przyznał w tych dniach kredyt jednorazowy 
dla cukrownictwa w wysokości 30 miljonów. 
Jest to krok o wielkiem znaczeniu politycz- 
nemi gospodarczem, pozwalający na pewne 
uniezależnienie się przemysłu cukrownicze
go od kredvtów zagranicznych, których o- 
procc-ntowanic tak silnie obciąża nasz bi
lans płatniczy.

Na ostatniem posiedzeniu Rady Mini
strów uchwalono rozporządzenie zakazują
ce wywozu cukru zagranicę aż do wyjaśnię- 

rej część północna zakończona jest 80 me
trów wysoka wieżą prasową, która ma być 
godłem wystawy.

— Jakież to straszne! — zawołał chwy 
tając go za rękę i patrząc nań podsinialemi 
oczyma, wzrok których wydal mu się ob
cym. —

— Już raz w Bośni usiłowała go zgla 
dzić ze świata, za pośrednictwem dwóch 
nasłanych zbirów. Czy pan sądzi, że bardzo 
się męczył przed śmieręią.

— Jedno uderzenie sztyletu przebiło 
serce -- odpowiedział starzec.

— Ale proszę o tem nie myśleć lady 
Kitty! Czy nie zechce pani usiąść?

— Więc nie cierpiał długo! — rzekła, 
pozwalając zaprowadzić się na kanapę.

— Ta myśl uspakaja mnie trochę.
Dziekan przygląda! jej się ze smutkiem. 

Ta drobna istotka o tragicznej twarzyczce, 
zmizerowana i zmięta mimo dwudziestu 
trzech lat życia, była żona znakomitego mę
ża stanu, świetną lady Kitty, zepsułem dzie 
okiem arystokratycznych salonów londyń
skich! Któżby temu uwierzył? Siedziała 
przed nim kobieta złamana okropnemi przej 
ściami, zatopiona w swych ponurych myś
lach, nie dopytująca nawet, o wiadomości 
z Anglji.

Głosem przerywanym przez wzrusze
nie, opowiedział jej swą rozmowę z Wilja
mem. Słuchała spokojnie, tylko od czasu do 
czasu z gardła jej wydobywał się śmiech, 
podobny do jęku!

Gdy starzec umilkł, rzekła:
— Byłam pewna, że się nie zgodzi! 

Czy lady Tranmore była obecna podczas 
waszej rozmowy? Otrzymawszy twierdzącą 
odpowiedź dodała:

— Więc nie można się było łudzić! O- 
sobą tak dobra jak ona, nie przebacza in
nym! —

Przymknęła powieki, jakby chciała sku
pić rozpierzchłe myśli, poczem spytała:

— Czy Wiljam powiedział, że mi prze
bacza?

Dziekan zawahał się, nim rzeki: 

nia stanu wyników tegorocznej kampanji 
cukru.

Nowy nawóz azotowo-fosforowy

Państwowa Fabryka Związków Azoto 
wych w Chorzowie wypuściła na rynek na
wozowy nowy sztuczny azotowo-fosroro 
wy pod nazwą saletra chorzowska Nitrofos. 
Nawóz ten, zawierający 15,5 proc, azotu i 
9 proc, kwasu fosforowego iest obok amo
niaku nowym cennym dorobkiem fabryki w 
Chorzowie. Stwierdzona szeregiem ścisłych 
doświadczeń poprzedzających produkcję sa
letry chorzowskiej Nitrofos, użyteczność jej 
dla celów rolniczych, spowoduje bezsprze
cznie zmniejszenie importu drogiej saletry 
chilijskiej tem więcej, iż saletra chorzowska 
posiada tylko zalety tej ostatniej, a pozba
wiona jest jej wad. Cena, wynosząca 4<> zło 
tych za 100 kg. jest również konkurencyjną 
a pozatem fabryka w Chorzowie za kwaś 
fosforowy użyły do produkcji saletry chilij
skiej nic nie liczy i daje go rolnikowi bez
płatnie.

O ile rozrost produkcji fabryki w Cho 
rzowie pójdzie w tym tempie jak dotych
czas, oraz o ile nowa fabryka w Tarnowie 
przystąpi do produkcji, to należy liczyć się 
ze znacznym spadkiem importu sztucznych 
nawozów azotowych, głównie zaś saletry 
chilijskiej, który to import wieloma miljona 
mi obciąża nasz bilans handlowy.

w Stanadi Zjedli, nie Dęasic 
biednych

Profesor Iwing Fischer znany ekonom*, 
sta amerykański, oświadcza w dłuższym ar
tykule „New York Times", iż. Stany Zje 
dnoczone tak umiejętnie prowadziły i nada1 
nowadzą walkę z niedostatkiem, że w roku 
'932 osiągną btzwzględne zwycięstwo. Ir- 
ving Fischer zwraca uwagę na fakl, iż po
między rokiem 1921 a 1926 państwo powiek 
:;zyło rzeczywiste swe dochody o cale 36 
procent.

Dochodem rzeczywistym jest dla ame
rykańskiego ekonomisty siła zakupu dolara. 
Jeżeli fenomen potrwa aż do roku 1932 w 
lei samej mierze, Ameryka osięgnie zdobycz 
jakiej nie doznało nigdy żadne państwo na 
świecie.

Dochód państwowy w roku 1926 wv. 
nosi 90 miljardów dolarów, co oznacza 770 
dolarów przeciętnie na głowę rocznie. Su
ma ta równa się 455 dolarom przedwojen 
nym.

W roku 1921 dochód państwowy wy
nosi! tylko 63 miljardów dolarów, to zna
czy 579 przeciętnie na mieszkańca, równych 
334 dolarom przedwojennym. Profesor Fi- 
sher zaznacza, że w roku 1926 średni do
chód rodziny złożonej z 5 osób z najbied
niejszej sfery wynosił 2,300 dolarów Do 
loku 1931 nastąpi przypuszczalnie dalsza 
podwyżka o 36 proc., czyli o 428 dolarów, 
wartości z roku 1926. Zdolność zakupu ś e 
dniej rodziny z pośród najbiedniejszych 
warstw społeczeństwa amerykańskiego bę
dzie wówczas bezwzględnie poza granica
mi niedostatku i biedy/

— Wypowiedział wiele szlachetnych 
myśli!

— Przypuszczam, że wyraz „przeba
czenie" wydal mu się śmieszny, tak jax 
mnie., dawniej. — Zakryła twarz rękoma, 
a odrywając je nagle, zawołała niecierpli
wie: —

— Nie można wiecznie czegoś /iło
wać do wieczora do rana i od rana do w e 
czora! Przychodzimy iuż na świat / wielo
ma złymi instynktami! Chyba Wiljam to ro
zumie? —

-- Droga lady Kitty - rzeki dziekan 
serdecznie - Pan Bóg chetnie przebacza, 
w Jego Miłosierdzie trzeba zawsze ufać, z 
Jego pomocą, rozpoczynać nowe życie!

— Nie bardzo rozumiem jak p in 'o 
poinurc! — rzekła Kitty patrząc nań z od
robina ironj’ — Filozofowanie nie wieleby 
panu pomogło, gdybyś przeżył to, co ia 
przeżywam!

Dziekan zaczerwienił się jak burak! 
Rzeczywiście sk d nadal sobie prawo na
wracania innych? Nie każdy wolny jest od 
pokus, których jemu życie oszczędziło. Py
tanie czyby ie zwalczył! CzuJąc się wielce 
niegodnym sługa swego Mistrza, począł 
mówić o ułomnościach ludzkich wogóle, a 
swojej niegodziwości poszczególnie i od
krył skarby swej wzniosłej, miłującej pełnej 
poświęcenia duszy! Kitty słuchała w mil
czeniu, z oczyma utkwionemi w przestrzeń, 
daleko tnvślą od uczuć chrześcijańskich, 
przepełniających serce tego starca. Sposfrze 
glszv to dziekan zapytał, czy pragnęłaby 
przyjazdu Małgorzaty i c.zy przyjmie bardzo 
wysoką rentę, ofiarowaną jej przez Wil- 
jama ?

Młoda kobieta odpowiedziała na jedno 
i drugie słowem:

— Zobaczęl — a po chwili zawołała 
gwałtownie:

— On mi nie może zabronić pojecha
nia na grób dziecka!

(Ciąg dalszy nastąpi.)



Rozrywki niedzielne

Łączność chrześcijan 
z biskupem

według listu św. Ignacego z Antjochji 
do Efezów.

Głośną jest dzisiaj sprawa listu bis
kupów naszych w kwestji wyborów. Du- 

/żo się komentuje, dużo krytykuje. Jedni 
chcieliby list ten naciągnąć do swych 
koncepcyj politycznych, inni chcą nim za
kryć tylko swe prawdziwe oblicze, by nie 
zdradzić się ze swemi zamiarami anty
katolickiemu czy masońskiemi.

Wobec aktualności wyborów przy- 
i ichla chwilowo inna sprawa — kościoła 
narodowego, czy badaczy Pisma św., czy 
też innych sekt znajdujących się poza 
Kościołem Chrystusowym. Nie mniej i ta 
sprawa jest i dziś aktualna, bo sekcłarze, 
ciesząc się do pewnego stopnia popar
ciem niektórych 6fer rządowych, coraz to 
śmielej występują, rozsiewając wszędy, 
zwłaszcza w‘ród ludu prostego, nic o- 
świeconego swe błędne, fałszywe zasa
dy, jako kąkol między pszenicą bożą.

Wobec tego stanu rzeczy, cickawem 
będzie, jak w pierwszych wiekach chrze
ścijaństwa, w którym najbliżej przecie 
stano tych czasów, kiedy jeszcze sam Zba
wiciel a po Nim Apostołowie nauczali, 
jak wtedy zapatrywali się chrześcijanie 
na swój stosunek do biskupa i Kościoła.

Wiernem odbiciem, acz niedoskona- 
Jem tych czasów jest samo Pismo św., 
które na niektórych miejscach wyraźnie 
mówi o miłości harmonijnej i życzliwości, 
flaka łączyła pierwszych chrześcijan mię
dzy sobą i z Apostołami względnie bis
kupami. Rzesza wierzących miała, jak 
mówi Pismo św., jedno serce i jedną du
szę.

Żywem odbiciem tych stosunków w 
pierwszych gminach chrześcijańskich to 
listy Ojców Apostolskich, czyli pisarzy 
świętych, którzy byli uczniami Apostołów 
wzgl. stykali się z ich uczniami. Takim 
Ojcem Apost. był św. Ignacy, biskup z 
Antjochji, który wedle tradycji byl ucz
niem św. Jana Apostola.

Wieziony za wiarę, został następnie 
p zewieziony do Rzymu, gdzie w 107 r. 
z< siał przez lwy pożarty. Podczas posto 

i-ju w Smyrnie w Malej Azji napisał sze
reg listów do różnych gmin chrześcijan- 
ekich. Jedną z nich była gmina w Efezie. 
Okazją do napisania tego listu było przy
bycie delegacji hołdowniczej, którą gmi
na efezka wysłała do Smyrny na wieść, 
te konwój, prowadzący św. Ignacego, 
urządził tam krótki postój.

W liście swoim dziękuje św. Ignacy 
za miłość i pamięć o nim i daje następnie 
kilka wskazówek by wiernie stali przy 
biskupie i wierze świętej, by nie opierali 
się wskazówkom Jego, który zastępuje 
tu na ziemi samego Boga. Zarazem prze
strzega przed niewiarą i herezją. List ten

Św Agnieszka
Dnia 21 stycznia obchodzi! Kościół 

ś:. uroczystość św. Agnieszki. 13 lat 
miała, kiedy stanąć musiała przed sę
dzią i oddala głowę za wiarę św. Zapra
wdę straszna zdobycz dla śmierci. Ta
kich męczenników wydać mogą tylko 
wielkie prześladowania. Tak jak dzisiaj w 
Meńsyku za strasznego tyrana Caliesa, 
drugiego Nerona, młodzież zapełnia żni
wo śmierci za Chrystusa Króla, tak za 
czasów Dioklecjana, tyrana rzymskiego 
poszły na śmierć za wiarę takie kwiaty, 
jak trzynastoletnia Agnieszka. Tak jak 
wtedy świat pogański nie znalazł słowa 
potępienia dla okrutnych tyranów, tak 

.dzisiaj masonerja całego świata żądna 
krwi chrześcijańskiej jednego słowa pro
testu nie powie na te straszne prześla
dowania, — ta masonerja, co calem 
gardłem krzyczy, gdy jakiemu żydowi na 

'piętę nadepną lub gdy w Ameryce na 
śmierć skazują morderców.

Anieszka pochodziła z rodziny rzym
skich magnatów. Kiedy miała 13 lat (w 
południowych krajach dziewczęta szyb
ciej dojrzewają) zapalał wielką miłością 

tak samo jak list do Rzymian tchnie ser
decznym zapaleni religijnym, silnem prze
konaniem i tęsknotą za Jezusem i niebem. 
Podajcmy go w dosłownem brzmieniu:

„Ignacy, zwany również Teoforem, 
Kościołowi najszczęśliwszemu w Efezie 
azjatyckiem pozdrowienia najserdeczniej
sze w Jezusie Chrystusie i życzenia pra
wdziwej radości.

Powitałem Twoje w Rogu wielce u- 
miłowanc Imię, któreście zdobyli swem 
wrodzonem a rzełelnem usposobieniem, 
wiarą i miłością w Chrystusie Jezusie, 
Zbawicielu naszym. Naśladowcą Boga, 
do nowego krwią Bożą wzbudzeni życia, 
spełniliście doskonale czyn, który wypły
ną! z Waszego Ducha. Otóż gdy Was do
szły słuchy, że z Syrji wiodą mnie, okute
go w kajdany dla Imienia i Nadzieji, 
wspólnych dóbr naszych, pośpieszyliśc c 
zobaczyć się ze mną, a ja żywię ufność, 
że dzięki waszym modlitwą dostąpię las
ki walczenia w Rzymie z dzikiemi zwie
rzętami i tak wreszcie będę mógł zostać 
uczniem1)- Przyjąłem tedy w imię Boże 
was wszystkich w osobie Onezyma, męża 
miłości niewyslowionej, ciałem zaś bisku
pa waszego, którego proszę, miłujcie dla 
Jezusa Chrystusa i bądźcie wszyscy po
dobni do niego. Chwała Bogu, że Wam 
takiego dal biskupa.

Powinniście tedy wszelkim sposobem 
wielbić Jezusa Chrystusa, który Was 
uwielbił, iżbyście zespoleni jednem i tem 
samem posłuszeństwem, ulegając bisku
powi i starszyźnie2), zgoła byli uświęceni. 
Nie daję wam rozkazów, jak gdybym był 
osobistością jaką wielkiego znaczenia. Je
stem wprawdzie okuty w kajdany dla 
imienia Chrystusowego, ale jeszcze nie 
doszedłem do doskonałości w Jezusie 
Chrystusie3). Teraz właśnie naukę roz
poczynam i odzywam się do Was jako do 
moich współuczniów. Przecież to mnie 
było potrzeba waszego namaszczenia do 
walki: waszą wiarą, upomnieniem, cier
pliwością i pobłażliwością. Jednakże mi- 
loość nic pozwala mi milczeć, gdy chodzi 
o Was, wiec postanowiłem Was upom
nieć, byście się z Bożą zgadzali myślą. 
Albowiem i Jezus Chrystus, nieodłączne 
życic nasze, jest myślą Ojca; tak samo 
biskupi, ustanowieni po ziemi kresach, 
w Jezusa Chrystusa trwają myśli. A za
tem powinniście się zgadzać z myślą bi
skupią, co też zresztą czynicie. Prawda, 
czcigodna a mila Bogu starszyzna Wa
sza jest zestrojona z biskupem jak struny 
lutni. Przeto w jedności waszej oraz w 
zgodnej miłości dźwięczy pieśń Jezusa 
Chrystusa. Wy wszyscy stańcie do chóru, 
iżbyście zgodni i jednomyślni, nutę bożą 
nucąc w jedności, jednym głosem prz< z 
Jezusa Chrystusa śpiewali Ojcu, by Was 

’) T. j. uczniem Chrystusowym.
2) T. j. kapłanom.
3) T. j. nie poniosłem jeszcze męczcfi-

ku niej Symfronjusz, syn prefekta miasta 
Rzymu. Gwałtem starał się. o jej serce, 
lecz Agnieszka odmawiała. Wtedy wyli
czał jej bogactwa swoje, szlachectwo.
Wszystko napróźno.

Odejdź odcmnic, mam innego oblu
bieńca. Mój oblubieniec jest nieskończe
nie szlachetniejszy od ciebie. Matka jego 
żyła dziewicą. Jemu kłaniają się anioło
wie. Słońce i gwiazdy oddają mu cześć. 
Skarby Jego są nieskończone. Tchnienie 
Jego woła umarłych do życia. Jego mi
łość jest czysta. Być Jego oblubienicą, 
jest największem szczęściem. Dał mi pierś
cień na prawą rękę, szyję moją ozdobił 
klejnotami i płaszczem mnie otulił, któ
rego z czystego złota jest. Wycisnął na 
mnie piętno Swoje, bym nikogo nie ko
chała, tylko Jego, teraz jestem Jego 
Jego własnością i obiecał mi wieczne bo
gactwo, jeżeli mu wierności dochowam.

Zasmucony i oburzony odszedł mło
dzieniec od niej. Ale zawiedziona miłość 
gotowa jest do wszystkiego Obudziła 
się w nim nienawiść. Poszedł do oica 
swego, do prefekta miasta, wiedział bo
wiem dobrze, o kim mówiła Agnieszka, 
i oskarży! ją jako chrześcijankę. Symfron
jusz zawezwał ją przed sąd i kazał jej 

I

usłyzal i poznał po dobrych uczynkach 
Waszych, iż trwacie w doskonalej jednoś
ci, bo tak zawsze już z Bogiem będziecie 
złą. zcm. Jeżeli bowiem ja w krótkim cza
sie z waszym biskupem do lak ścisłej do
szedłem zażyłości duchowej, o ile szczęś
liwsi jesteście wy, zespoleni z nim jak 
Kościół z Jezusem Chrystusem i jak Jt- 
zus Chrystus z Ojcem, tak że wszystko 
w jedności zgodnym rozbrzmiewa dźwię
kiem.

Niech nikt nic błądzi. Kto nie przeby
wa w pobliżu ołtarza, pozbawia się Chle
ba żywego. Jeśil bowiem wspólna mo
dlitwa dwóch osób, taką moc posiada4 * *), 
o ile więkcią ma moc modlitwa biskupa 
razem z całym Kościołem. Starajmy się 
tedy o to, by biskupowi nie stawiać opo- 
ruu, bo mamy być posłuszni Bogu. A im 
więcej kto widzi, że biskup milczy, niech 
go szanuje tem więcej. Każdego bowiem, 
którego pan domu posyła, by rządzi! w 
jego imieniu, tak należy przyjąć jak tego, 
który go posłał. Rzecz więc jasna, że na 
biskupa tak trzeba patrzeć, jak na same
go Pana.

Zresztą sam Onezyni3) wysławia wa
sze zbożne zachowanie się, że prawda 
jest regułą życia was wszystkich i że 
wśród was żadne się nie gnieździ sekciar
stwo, że nic słuchacie nikogo więcej, tyl
ko Jezusa Chrystusa, który mówi praw
dę. Istnieją bowiem tacy ludzie, którzy 
wszędzie z obłudą zbrodniczą obnoszą 
imię Pańskie, a inne zgoła pełnią uczynki, 
Boga niegodne. Unikajcie ich jak dzikich 
zwierząt. Są to zaprawdę psy wściekle, 
kąsające milczkiem. Strzeżcie się ich, bo 
trudno je uleczyć.

Niech was tedy nikt w błąd nie 
wprowadzi, jako też w błędzie nie je
steście, bo zupełnie należycie do Boga. 
Otóż jeśli się wśród was nie szerzy i was 
nie dręczy żadna niezgoda, tedy istotnie 
żyjecie po bożemu.

Dowiedziałem się też, że z waszych 
stron jacyś ludzie tędy przechodzili, że 
im nie pozwoliliście siać u siebie ziarna 
i zatykaliście uszy, by nie przyjąć nasie
nia, które rzucali.

Za tych jednak i innych ludzi módl- 
cie się nieustannie. Jest bowiem nadzieja, 
że się nawrócą i pozyskają Boga. Po- 
zwólcie im tedy czerpać naukę chociażby 

# z uczynków waszych.
Wobec ich gniewu, wy bądźcie cisi
Wobec ich przechwałek, wy pokorni. 

. Wobec ich bluźnierstw, wy zanoście 
modlitwy.

Wobec ich błędu, wy trwajcie w wie
rze.

Wobec ich gwałtowności, wy bądźcie 
łagodni, 

■*) Por. Ewang. św. Mateusza 18,20: 
taką moc, t. j. że Chrystus sam staje 
wśród nich.

3) Biskup Efezu.

posypać kadzidło na ołtarzu bogini Ve- 
sty. Jeżeli tego nie uczyni, każę ją zapro
wadzić do domu rozpusty. Ta groźba 
była tak straszna, że tylko najgorszy czło
wiek mógł ją wymyślić. Strasznie ude
rzył ten wyrok Agnieszkę. Mimo to 
wzbroniła się rzucić kadzidło na ołtarzu 
Vesty. Wtedy zerwano z niej suknie i 
prowadzono do domu rozpusty. Ga- 
wiedź uliczna wyjąć z raclości, biegła 
za nią.

Przed bramą domu rozpusty stal syn 
prefekta i śmiał się z niej. Kobiety roz
pustne wychylały się z okien i witały to 
dziecko niewinne obrzydłemi słowami. 
Lecz Agnieszka nie bała sic, bo obok niej 
sta! Anioł Boży w postaci młodzieńca, 
który strzegł jej ciała.

Gdy syn prefekta chciał się dotknąć 
Agnieszki, uderzył młodzieniec go ja
kimś dziwnym blaskiem, tak że ten nie
żywy upad! na ziemię. Przerażeni za
wołali ojca młodzieńca. Wtedy Agniesz
ka widząc rozpacz ojca modliła się i przy
wołała go do życia. Młodzieniec prze
budził się i opowiadał, że widział Chry
stusa. Cały naród na to zawołał: „Za- 
bijcie tę ciotę. Duszę nam zamienia w 
ciele, czarownicą jest, Zatłuczcie ją“,

a strzeżcie się tego, by ich' naslado. 
wać.

A przedewszystkiem niech się okaże, 
że przebywamy w Chrystusie Jezusie na 
żywot prawdziwy.

Poza Nim niech was nic nie nęci.
W Nim ja noszę kajdany, perły du< 

chowc, w których pragnę /martwych* 
wstać dzięki waszej modlitwie.

Starajcie się więc o to, by się częściej 
gromadzić na Eucharystję bożą i na mo
dlitwę pochwalną. Gdy się bowiem czę
sto schodzicie, słabną siły szatana i zgu
bna moc jego kruszy się jednością wiary 
waszej.

Nie błądźcie bracia moi! Ci którzy 
bezczeszczą życic domowe, nie odziedzR 
czą Królestwa bożego. Jeśli już ci, co 
zbcszcześcili ciało, umrzeć musieli, o ile 
gorzej będzie temu, który złą nauką bez
cześci wiarę bożą, za którą Jezus Chry
stus został ukrzyżowany! Kto się splam:* 
lakiem przestępstwem, pójdzie w ogień 
nieugaszony, tak samo jak ten, który go 
słucha. Nic niażcie się mazią cuchnącą na
uki księcia tego wieku0), iżby was nie 
uprowadził w niewolę, daleko od życia, 
które leży przed wami.

Laską wsparci wszyscy razem j każ
dy z osobna skupiajcie się w jednej wie
rze i w jednym Jezusie Chrystusie, Synie 
Człowieczym i Synie Bożym, z poslu. 
szeństwa dla biskupa i starszyzny w dv» 
cha skupieniu jeden chleb łamiąc7), który 
jest lekarstwem nieśmiertelności, śroc- 
kiem na to, by nie umrzeć ale żyć nie
ustannie w Jezusie Chrystusie. Duszj 
swoją daję za was i tych, których przy j 
sialiście do Smyrny, skąd też do was pi' 
szę. Pamiętajcie o mnie, jak Jezus Chryi 
stus o was pamięta. Módlcie się za Koś 
ciól syryjski, skąd mnie skutego w ka| 
dany wloką do Rzymu, mnie, z wiernych 
tamtejszych ostatniego, który jednak sta* 
łein się godzien ku bożej służyć chwale,

Bądźcie zdrowi w Bogu Ojcu t Jezu 
sic Chrystusie, wspólnej Nadziei naszej 

(b.)
(Tłom. k9. Arkadjusz Lisiecki),

°) T. j. szatana.
7) T. j. Komunję św. przyjmując.

Wieńce artystki
Pewna znana artystka przyszła dd 

spowiedzi, którą odprawiła z nadzwy* 
czajną pobożnością i skruchą. Spowied
nik zdziwiony zapytał się jej, skąd przy- 
sla jej ta łaska tak szczerej spowiedzi; 
czy może nie jest ona przypadkiem czci
cielką Bogarodzicy łub czy ma matkę po
bożną, która dużo się modli za nią: ,,Nie, 
odrzekla artystka, ale odsyłałam wszyst
kie wieńce i kwiaty, które otrzymała przy 
swych tryumfach scenicznych, do kościo
ła i składałam u stóp Matki Najśw. Tak 
roznieciła iskra miłości Marji w duszy 
światło łaski. (b.)

Symforjusz i ów młodzieniec odeszli 
cicho. Prefekt nie chciał sam wydawać 
sadu nad Agnieszką, ze względu na to, 
żc przywróciła życie synowi jego. Wtedy 
pospólstwo, żądne krwi zamożnych 
chrześcijan, zawlokło Agnieszkę przed 
sędziego Aspazjusza. Ten nie przejmował 
się jej pięknością ani dziewiczością. Sk;l' 
zal ją jako ciotę na spalenie. Już Agniesz
ka stała na stosie palącym się, kiedy obok 
niej zjawił się młodzieniec, który po< 
przednio jej towarzyszył. Płaszczem 
im rozrzucił płomienie. Sprowadzona 
Agnieszkę ze stosu, suknie ani nie tknięte*

Wtedy dał Aspazjusz znak katowi, 
by jej ściął głowę. Kat uniósł topór ,ł 
ściął jej głowę a sukienka cała krwią mę
czeńską nasiąkła.

Tyle mówi podanie, a ty kochana czy, 
telniczko dołącz do tego westchnienie: 
Św. Agnieszko! Któżby cię nie miał ko
chać, oblubienico Pańska i męczcńnłczko. 
Nasisz na ręce baranka, znak niewin* 
ności i oddania życia. I ja będę broniła 
najcenniejszego klejnotu czystości. A je
żeli odcmnic zażądają kiedy tego, to 
chętnie życic oddam za Jezusa, tak jak' 
ty św. Agnieszko, (j.)
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„Moniuszko" pod choinką
Pod choinka zebrało się Towarzystwo 

dpiewu „Moniuszko'* w Inowrocławiu dnia 
16 bm. na salce Hotelu pod Lwem, aby przy 
tradycyjneni łamaniu opłatka życzyć sobie 
nawzajem w przyszłości „wszelkiego dobre
go", i zaśpiewać nasze przecudne kolędy,

Stara pieśń kolędowa
święć się, święć się wieczne latał 
Zawsze żywa, zawsze nowa,
I w serdeczna treść bogata I

W uroczystym nastroju zagaił wieczór 
ten prezes Towarzystwa p. B. Wojkowski 
słowami Zygmunta Ologera, „Ze tak jak 
kwiaty są ozdoby roślin i ziemi, tak zwy
czaje doroczne sa krasą domowego życia 
ludów".

Ludzie wystudzeni wszechświatowością 
zatracają obyczaje rodzinne i są jako one 
śmieci. Którym wszystko zarówno do jakie
go kąta zamiecione będą. Towarzystwa na
sze śpiewacze mają to olbrzymie zadanie 
nauczania członków śpiewać, wpoić w nich 
zamiłowanie do pieśni polskich, aby w do
mach naszych polskich łączono się w pieś
niach, bo: „tyle życia ile pieśni".

Do wspólnej kawki zasiadło przeszło 
70 osób. Przy stole przemawiał ks. Gałecki, 
wspominając o zwyczajach i obyczajach, 
przytaczając z pism Lucjana Siemieńskiego 
pewne zdarzenie w dniu wigilijnym. „Kiedy 
to razu pewnego w zamieci śnieżnej zabłą
kał się pewien podróżny i przypadkowo 
znalazł się w domu swego największego 
wroga. Przy opłatku jednakże pogodzili sic 
wrogowie życząc sobie dosiego roku. Tak 
wesołej wigilji nic pamnięłano w tym do
mu od dawna. „Chwała Panu na wysokoś
ciach. pokój ludziom dobrej woli".Pozalem 
przemawiali jeszcze prezes okręgowy p. Mę 
elewski, prof. Sobieski i p. Bochiński.

Wspomnienie „Cudownej nocy" to skarb 
pcezji, o który każdy powinien się starać, 
aby go nosić w sercu przez całe życie. W 
miłym i serdecznym nastroju odśpiewano 
kolędy, poczem zabawiono sie w gry towa
rzyskie i ochoczo zatańczono.

Choćbym odszedł poza rzeki,
Poza góry hen ogromne, 
Choćbym błądził cale wieki, 
Naszej „Gwiazdki" nie zapomnę!.

Uczestnik.

Polscy Pisarze polityczni
Jak wiadomo nagrodę literacką miasta Pozna, 

nia przyznano w listopadzie r. ub, Romanowi 
Dmowskiemu Takie orzeczenie sądu konkursowe 
go wywołało niczem nieuzasadnione protesty u 
przeciwników politycznych laureata. Jako pretekstu 
użyto twierdzenie, że nagrody literackiej nie powi. 
nien otrzymać pisarz polityczny, którego zakres 
działania niewiele ma wspólnego z literatur?. 
Twierdzenie niesłuszne, bo pominąwszy to, że sam 
statut , Nagrody literackiej stój. m, Poznania im. 
J. Kasprowicza" przewiduje tn. in. udzielenie na. 
grody za działalność na polu piśmiennictwa ]X)li. 
tycznego 1 społecznego także historja poucza nas, 
że niejedną chlubną kartę w dziejach naszej litera, 
hiry przedrozbiorowej zajmuj? pisarze polityczni.

Początki polskiej literatury politycznej sięgaj? 
czasów Kazimierza Jagiellończyka, kiedy Polska 
dochodziła do potęgi, a naród rósł w znaczenie. 
Należało tedy organizm państwowy dostosować do 
nowego stanu rzeczy i uświadomić sobie najistot
niejsze potrzeby państwa.

Zadania tego podjął się magnat wielkopolski 
Jan Ostroróg w traktacie łacińskim .Monumentum 
pro Reipublicae ordinatione" (Memorjał w sprawie 
uporządkowania Rzeczypospolitej w roku 1475). 
W dziele tem doradza reformy w zakresie skarbo. 
wości, wojskowości, a przedewszystkiem prawo, 
dawstwa i sądownictwa. Domaga się więc kodyfi. 
kacji i unifikacji prawa, gdyż dotychczas przewa. 
żało prawo zwyczajowe niejednolite, a miasta po 
sługiwały się prawem niemieckiem z apelację do 
Magdeburga, co Ostroróg nazywa poprostu hańb?. 
Zajmuje się także innemi sprawami wewnętrzneim, 
chóć nie tak obszernie. Kwestje społeczne, ekono. 
ntlćane, finansowe i wojskowe omawia wprawdzie, 
alo pobieżnie.

Znaczenie dzieła Ostroroga w historji litera, 
tury jest bardzo ważne: on pierwszy przewidywał 
konieczność reform i tem samem jest pierwszym 
w długim szeregu wybitnych pisarzy politycznych.

Od roku 1543 rozpoczyna się t. zw, f wiek 
złoty" literatury, trwający do końca 16 wieku. Jest 
to okres najwspanialszego rozkwitli naszej literału, 
ry przedrozbiorowej. Z pośród Czterech najwlęk. 
śzycli pisarzów tego czasu, aż trzech w mniejszym 
lut* większym stopniu zasługuj? na uwagę w dzie. 
ji'ch piśmiennictwa politycznego: Rej, Modrzewski 
i Skarga, Z pomniejszych autorów zasłużyli się na 
polti literatury politycznej Orzechowski i Górnicki.

Mikojaj Rej z Nagłowic (1506—1569), znany 
jako ojciec naszej literatury narodowej, pisarzem 
politycznym właściwie nie' był. ty wielu jednak

Słowa i czyny
Polityka gospodarcza rządu w Świetle faktów

W jesieni ubiegłego roku, kiedy wywo 
zlło się zapasy zboża zagranicę, prasa 
chcąca uważać się za urzędową, a temsa- 
mem za wtajemniczoną w kwestji przyczy- 
nowości tych czy innych poczynań rządo
wych, głosiła wszem wobec iż wywóz ten 
jest potrzebny — ba konieczny, nie mamy 
bowiem potrzebnych elewatorów zbożo
wych, powtóre zaś pozostałe w kraju zapa
sy Wystarczą z wszelką pewnością do no
wych żniw, bowiem urodzaj tegoroczny był 
lepszy, niż innych lat (dla prasy sanacyjnej 
— owszem, dla rolników — nie). Zapasy 
pozostałe w kraju, są nawet tak znaczne, że 
wzmożony eksport zboża nie wpłynie wca
le na zwyżkę cen.

Rozprawiało się stale o konieczności 
budowy specjalnych elewatorów zbożo
wych postanawiało się to i tamto w tej pa
lącej kwestji, a jednocześnie wypróżniało 
się już istniejące magazyny ze zbożem, po
zwalało sie robić interesy hurtownikom, 
wszystko to w najglębszem przekonaniu, iż 
się postępuje według najelementarniojszych 
wskazań ekonomji (nieoficjalnie dla rato 
wania bilansu handlowego).

Byliśmy zadowoleni. Zbyteczne zapasy 
zboża, które w braku odpowiednich elewa 
torów były w każdym razie narażone na 
zniszczenie, poszły za granicę. Mieliśmy tyl 
ko nie cuchną, lecz nawet nie ulegną zepsu
ciu. Skutkiem odpowiedniego nastroju (po
litycznego) traktowaliśmy cla jrko rzecz 
zgoła niepoważną. — Co zaś najważniej
sze najpiękniejszemu z zamierzeń i marzeń 
rządowych stać się miało zadość — ceny 
nie miały wzróść.

Tymczasem — nie minęły jeszcze od o 
statnich optymistycznych wynurzeń p. min 
przemysłu i handlu, gorących zapewnień p 

wicep.eiajera Bartla, pewnych siebie oś 
wiadczeń p. ministra skarbu miesiące, a 
już w dobrze poinformowanej, dobrze sub 
sydjowanej etc. etc. prasie pojawiła się ma
ła bombka, brzmiącą dosłownie:

„Na dwa tysiące wagonów pszenicy i 
maki pszennej udzielił rząd zezwoleń im
portowych Węgrom, gdyż rząd węgierski 
wobec przedłużenia zakazu importu do mal
ca postanowił grozić bojkotem i wypowie
dzeniem konwencji polskiej. Transporty wę 
gierskie nie pozostaną bez wpływu na ksztal 
towanie się naszych cen zbożowych".

To wszystko petitem, skromnie bez ty
tułu. Kilkanaście słów zaledwie, jakże wie
le jednak one zawierają.

swych dziełach zarówno poetyckich, jak prozaicz
nych wykazywał i potępiał wady polskie. Pismami 
Reja par excellence" polityczneini t, j. lakierni, 
w których polityka stanowi zasadniczą treść, s? 
niektóre drobne utwory wchodzące w skład olbrzy 
niiego dzieła .,Zwierciadło albo kształt w którym 
każdy stan snadnie się może swym sprawom jako 
we zwierciadle, przypatrzyć". Należ? do nich 

Spólne narzekanie wszej korony na porządną nie- 
dbalość nasz?" , Przemowa krótka do poczciwego 
Polaka, stanu rycerskiego" i Zbroja pewna każ. 
dego rycerza chrześcijańskiego".

W pismach tych Rej apoteozuje Polskę chociaż 
mimo uwielbienia zdobywa się na krytykę i to kry. 
tykę óslrą, rozbrzmiewając? nieraz przepowiednia 
mi upadku. Narzeka na niedbalstwo nieuczciwość 
i prywatę szlachty t. zn.ti a staranie się o własne 
dobro z zaniedbaniem dobra ojczyzny, a często na 
wet kosztem ojczyzny. Od krytyki szlachty, któr? 
uważa za naród, przechodzi do krytyki państwa, 
i fu piętnuje nieuczciwość i niedołęstwo urzędni
ków, nie zajmując się jednak sprawami ustroju.

Naogół Rej zajmuje stanowisko moralizalora 
i kwestję naprawy traktuje raczej ze stanowiska 
etyki, niż ze stanowiska prawno . państwowego. 
Ponadto sam niewiele różnij się od społeczeństwa, 
które tak ganił, co mu zapewne zaszczytu nic 
przynosi.

O wiele wyżej od Reja wzniósł się w swoich 
pismach Andrzej Frycz Modrzewski (1503—1572) 
najgorliwszy obrońca mieszczan i chłopów w 16 
wieku. W roku 1543 broszurę łacińską p. t. ,,O 
prawie męźobójstwa" w której blaga! króla o znie 
sienie haniebnego prawa, które za zabójstwo szlach 
cica wyznaczało karę 120 grzywień i więzienie a 
za zabójstwo chłopa tylko 10 grzywien. Zamiast 
tego żądał kary śmierci dla wszystkich zabójców. 
Podobne broszury napisał |x>d adresem senatorów, 
duchowieństwa i narodu, wszystkie bez skutku. 
Również bezskutecznie było inne pismo, domaga. 
j?ćc się zniesienia zakazu kupowania ziemi przez 
mieszczan.

Najważniejsze dzieło Frycza wyszło dopiero 
w roku 1551 pod tył. „Commentatorium de Repu, 
blica Emcndanda libri V" (O naprawie Rzeczypo. 
spolitej ksiąg pięcioro). Dzieło to zjednało autoro
wi sławę w całej Europie. Poświęcone jest w 
pierwszych trzech księgach (O obyczajach, o pra
wach,o wojnie) sprawom świeckim wewnątrz i 
zewnętrz państwa, w księdze czwartej (o kościele) 
sprawom duchowym, a w ostatniej (o szkole) ob. 
jawia troskę o przyszłe pokolenie.

Wzorując się na autorach starożytnych Plato
nie. Arystotelesie i Ceceronie.,. Modrzeski najpierw 
poddje ogólne iiwAgi ó istocie żnacźeniu i celu pań

Po pierwsze sprowadzamy zboże z za
granicy, a zatem jest nam potrzebne, to 
przecież w przeciwnym razie, w braku od
powiednich specjalnych elewatorów narażę 
ni bylibyśmy na ewentualność zepsucia się 
2000 wagonów pszenicy. Ponieważ jednak 
s<i ludzie, którzy pamiętają, żeśmy zboże 
przywozili, zaczynamy się przeto tłumaczyć 
dzięki temu transportowi ceny spadną. Spa 
dną, a zatem wzrosły (że wzrosły wiemy 
i bez tego). A przecież świetna polityka go
spodarcza rządu miała nie dopuścić do 
zwyżki cen zboża i rząd niejednokrotnie o 
tem zapewniał.

Czujemy zatem, że nasza tranzakcja 
zbożowa z Węgrami zachęcająco się nie 
przedstawia. Tłumaczymy się przeto '.‘.skrę
tnie, w paru słowcah, dalej: gdybyśmy nie 
kupili zapasów tych u Wegier, wypowie
dzieliby oni nam konwencję handlową E- 
heu.

Taki nieszczęsny polityki gospodar
czy ani wie, co obiecuje, ani wie bowiem, 
skąd grom nagle uderzy.

Węgry przecież grożą. Są wystarczają
co silne, aby sie ich bać. Kupuiemy 2 tysią 
ce wagonów zboża. Zły przykład działa* 
złośliwa I.itwa domaga się, abyśmy kupili

Flanrdja pod wodą.

Flandrją,-kraj położony w Belgji, zna
ny podczas wojny śyyiąjpwei, jako z powodu 
swej wilgotnej, i wodnistej gleby nieodpo
wiedni do budowania, stanowisk podziem

siwa, które powinno się w pierwszym rzędzie opie 
rać na praworządności. Poza tem przedstawia naj
potrzebniejsze reformy, a więc ustanowienie skar. 
bu. stworzenie szkoły państwowej, stałej obrony 
granic ustanowienie trybunałów, zniesienie prawa 
o męźobójslwie’ i s?dów patrynionjalnych, I. j. są- 
dów panów nad poddanymi chłopami. Przez swoje 
dzieło Modrzewski jest jednym z najszlachetniej, 
szych myślicieli w literaturze polskiej.

Nie dorównuje mu inny pisarz współczesny 
Stanisław Orzechowski (1513-1566), jeden z pierw 
szych publicystów polskich którego działalność, 
zakrawająca na warcholsfwó, była wręcz szkodli
wa. Orzechowski lekceważył prawa, wolność utoż
samiał z samowolą i dbał o wlasn? korzyść. 
Chwalił więc . złoi? wolność" szlachecką, nie uzna, 
jąc żadnych reform. Mimo lego był dobrym patr. 
jolą, W pismach jego można także znaleźć niejedną 
zdrową i rozsądną myśl oraz niepokój o przyszłość 
ojczyzny.

Z licznych pism Orzechowskiego zasługuj? na 
uwagę dwie broszury: .Rozmowa albo dyalog 
około egzekucyjej polskiej korony", oraz „Quin- 
cunx to jest wzór korony polskiej na rynku wy. 
sławiony" (1563).

Łukasz Górnicki (1527—1603), świetny stylista, 
zasługuje na wzmiankę ze względu na swoje dzieł- 
ko: ,Włoch, to jest trzech dni rozmowa na electiej 
króla Zygmunta III., o tejże electiej, o wolności, 
prawie obyczajach i o inszych rzeczach temu przy 
ległych, Polaka z Włochem" (1588), w którem wy
stępuje za mocną władz? królewską i potępia głu
potę większości narodu, wierzącej, że „Polska nie
rządem stoi".

Z zupełnie odmiennego punktu widze
nia należy traktować X. Piotra Skargę Pa- 
węskiego (1536—1612), największego kazno 
dziej? polskiego. Skarga pisarzem politycz
nym w całym tego słowa znaczeniu nie był. 
Jednakże pewien związek z literaturą poli
tyczną mają jego nieśmiertelne „kazania 
Sejmowe", wygłoszone w r. 1597 w War
szawie. W nich to Skarga ze stanowiska 
religji i patriotyzmu wzywa do jedności i 
zgody, krytykuje niesprawiedliwość i „zło
tą wolność", którą nazywa „piekielną". Du 
chem proroczym przewiduje upadek, wy
wołany anarchją.

Ale'wszelkie nawoływania pozostały 
bez skutku. Polska coraz bardziej chyliła 
się ku upadkowi. Równolegle z ogólnym 
upadkiem idzie upadek literatury. Cierpiało 
na tem również piśmiennictwo polityczne. > 
W wieku‘XViI na wspomnienie zasługują I

od niej cały kontyngent drzewa eksportowe* 
go (toby się nam jeszcze może przydało, 
gdyż oszczędzilibyśmy lasów własnych), o* 
raz wodę niemeńską w zaplombowanych 
flaszkach — specjalny specjał dla sentymen- 
tarjalistów — w obawie przed konfliktem 
dyplomatycznem kupujemy. Anglja, grożąc 
również wypowiedzeniem umów, poleca 
nam nabyć wszystkie zalegające olbrzymie 
złoża węglowe, zamykamy własne kopalnie, 
biorąc węgiel ałbioński, Rumunja, pod tym 
samym pozorem, zmusza nas do przyjęcia 
jej nafty, Borysław schodzi na psy, Czecho
słowacja inmportuje nam swój rodzimy pro 
dukt kataryniarzy i złodziei (konkurencja 
pewnym kategorjom bezrobotnych), kraje 
bałkańskie dadzą nam trzodę chlewną, 
Niemcy tnydlo, kloset — papier i chemika- 
lja, Włochy oliwę i makarony. Francja — 
zrujnowany sprzęt wojenny po marokań
skiej potrzebie itd. itd. iłd.

Zły przykład działa...
Nie tak dawno jeszcze p. wiceprcmjer 

Bartel, zarzekając sie przed braniem udzia
łu w walce o mandaty do ciał ustawodaw
czych Rzplitej wywodził, iż nie ubiega się 
o miejsce w Sejmie dlatego, że słać musi u 
steru gospodarczej polityki Państwa, abv 
skierować ją na normalne tory. Odnosimy 
wrażenie, że tor obecnej polityki wywozo
wej jest conhjmniej anormalny, w kolejnic
twie zaś nosi nazwę ślepego i kończy się 
czasem — nad przepaścią. E. E,

nych i rowów strzeleckich, obecnie może 
więcej niż kiedykolwiek stoi pod wodą. — 
Rycina przedstawia część jednej ze stojących 
pod wodą wsi we Flandrji.

jedynie Szymon Starowolski, Łukasz Opa
liński i Wespazjan Kochowski.

Dopiero początek wieku XVIII przyno
si objawy odrodzenia. Pisarze polityczni 
tego okresu jawnie wytykają niewolę chłop 
ską, przekupstwa i kradzieże mienia publicz
nego. Równocześnie żndaią przynajmniej 
częściowego ograniczenia obieralności kró
lów i „liberum veto". Należy tutaj wymie
nić pozbawionego tronu króla Stanisława 
Leszczyńskiego, który napisał znakomite 
dzieło ..Glos wolny wolność ubezpieczają
cy" (1745) i wojewodę ruskiego Jana Stani 
siawa Jabłonowskiego, autora pisma pod 
tyt. „Skrupuł bez skrupułu" (1730)

Niebawem wystąpił także pisarz, żąda 
jący zupełnego zniesienie „liberum veto".—- 
Był nim zasłużony reformator szkolnictwa, 
X. Stanisław Konarski, (1700—1773). — 
Dzięki niemu częściowo zrozumiano szkodli 
wość zrywania sejmów, ale było już zapóź- 
no. —

Wkrótce potem następuje pierwszy roz 
biór, i teraz dopiero na Sejmie czteroletnim 
(1788—1702) rozpoczęto pracę nad rady
kalna zmiana ustroju. Owocem tych prac 
była konstytucja 3 maja. Do jej powstania 
przyczynili się obok wielkich mężów stanu, 
także liczni pisarze polityczni.

Na czoło tycli pisarzy wysuwają się 
Stanisław Staszic (1755—1826) i Hugo Koi 
lataj (1750—1812). Pierwszy z nich w dzie 
lach „Przestrogi dla Polski" i „Uwagi nad 
życiem Jana Zamoyskiego" domaga się dzie 
dziczności tronu, powszechnego opodatko
wania, równouprawnienia mieszczan i znie
sienia niewoli chłopów.

Kołłątaj to właściwy twórca Konstytu
cji, gdyż poza działalnością pisarska brał 
żvwy udział w pracach sejmowych. Z pism 
jego zasługują na uwagę „Do Stanisława 
Małachowskiego anonima listów kilka" I 
„Prawo polityczne narodu polskiego" z 
przedmową ,.Do Przedświełnej Deputacji 
dla ułożenia projektu Konstytucji rządu poi 
skiego, do sejmu wyznaczonej".

Jednakże opanowanie przyszło zapóź- 
no: niebawem nastąpiły ostatnie dwa rox< 
biory.PoJska upadla mimo nawoływań wiel 
kich myślicieli, gdyż większość narodu zaślc 
piona egoistycznie w swych prawach, a ra
czej bezprawiu, nie usłuchała głosu swych, 
nauczycieli. B. N.



Problem samobójstw w Bolszewji
Ciekowa statystyka. - Kto i dlaczego popełnia samobójstwo

Znany psychjatra moskiewski, dr. Bru- 
(hański, napisał ciekawą książkę o samobój
cach w Rosji sowieckiej Książka ta napisana 
została na podstawie materjałów, zebranych 
przez specjalna komisję, która zbadała 359 
wypadków, zakończonych łub też niezakoń- 
czonych samobójstwem •

Książka Bruchańskiego jest niecodzien
nym zbiorem wyjątkowych dokumentów o 
człowieku. Autor iest przekonany, że życia 
pozbawiają się jedynie ludzie chorobliwi. 
Pozbawiający się życia człowiek cierpi za
zwyczaj na chorobę, którą nazwać należy 
słabością woli.

Dr. Bruchański przychodzi do przeko
nania, że samobójstwa nie są konieczne, że 
są one do uniknięcia, dlatego zwalczać je 
można. Należy jedynie w sposób umiejętny 
zbliżyć się do chorego człowieka i starać 
się go zrozumieć.

Z podanej przez dra Bruchańskiego sta 
tystjki wynika, że na 359 samobójców, któ 
rzy targnęli się na swe życie w ciągu 6 mie
sięcy, przypada 208 kobiet i 151 mężczyzn.

Wśród „robotników - mężczyzn", po
zbawiających się w Rosji życia, pierwsze 
miejsce zajmują pracownicy fizyczni (7,7 sa
mobójców na 10 000 osób), podczas gdy u 
pracowników umysłowych samobójcy stano
wią zaledwie 0,051 proc. Wśród metalow
ców najwięcej samobójców przypada na ślu 
sarzy. Mało stosunkowo samobójstw popeł
niają pracownicy umysłowi, przyczem samo 
bójcy tej kategorji rekrutują się przeważnie 
z pośród urzędników przedsiębiorstw han
dlowych. jako też z pośród zarządzających 
składami i magazynami państwowemi. Za
znaczyć wypada, że przeciwko połowie sa
mobójców, zajmujących podobne stanowi
ska, było w toku śledztwo sądowe w spra
wie defraudacji i t. p. Wśród kobiet naj
większy procent samobójstw przypada na 
lekarki (0,033 proc.) i na siostry miłosier
dzia (0,118 proc.)

Najwięcej samobójstw popełniają w 
Rosji osoby w wieku od lat 30, które prze
ciętnie stanowią 75,2 proc, wszystkich samo 
bójców. Wynika z tego, że wiekiem krylycz 
nym dla samobójstw jest wiek od lat 15 
do 30.

Ciekawe dykteryjki.

In illo tempore ...
Pamiętamy jeszcze niestety, jakiego ha

niebnego używali zaborcy języka, gdy chcąc 
się nam przypodchlebić publikacje swe ogła
szali po polsku. Gorzej bywało za dawnych 
czasów, kiedy zaborcy mało jeszcze na szczę 
ście utrzymywali stosunków z Polską i języ 
ka jej nie zdołali sobie przyswoić.

Oto naprzyklad okólnik, jaki rozlepiano 
za czasów okupacji niemieckiej w b. Króle
stwie Kongresowem:

„A iż ponieważ z rozkazu Króla Jego
mości Pana mojego Miłościwego, danego 
mi, ażeby drogi reperować dzierżawcom, 
przeto zalecam i rekomenduję, ażeby Imć 
Panowie dzierżawcowie, nie oczekując diety 
królewskiej, sami przez się drogi reperowali, 
gdyż tędy truppy Króla Jegomości przecho
dzić spodziewają się. Co, aby było wykona- 
nem. Król Jegomość żadną miarą tego nie 
chce".

Nie lepiej bywało, gdv na odwrót, wv 
padało Polakom rozumieć język zaborców.

Oto opowiadają, że pewna zacna mafio 
na wybrała się swego czasu do urzędu, by 
uświęconym zwyczajem wnieść łapówkę n i 
ręce dygnitarza, od którego zależała ważna 
decyzja w iej sprawie.

— Czy mogę zatem liczyć, bv pan zech 
ciał spełnić moją prośbę — zapytała dama 
z obawą.

— Miłosti prosim! Milosti prosim! — 
zawołał dygnitarz, w eleganckich podsko
kach manifestując chęć służenia jej wzamian 
za hojny datek.

Dama jednak pośpiesznie uciek’a, prze
konaną będąc, jak mówiła znajomym, iż 
urzędnik nastaje jeszcze na jej „miłość".

Praktyki warszawskiego Urzędu 
śledczego przed sadem

Rozprawa tiawnia sensacyjne szczegóły.

W tych dn. rozpocz-jl się w Warszawie pro 
ces przeciw kilku funkcjonariuszom policji 
Śledczej, oskarżonym o łapownictwo. Oskar 
ionymi ca: zastępca naczelnika urzędu śled
czego Marjan Ludwik Kurnatowski, podko
misarz Leonard Dobiecki, wywiadowcy: 
Władysław Morczak i Władysław Rutkie
wicz oraz posterunkowy Feliks Tyszyński.

Akt oskarżenia zarzuca im wymuszanie 
łapówek zarówno od osób przez kradzież 
poszkodowanych, jak 1 z samych złodziei. 
Łapówki wynosiły od 15 zl do 10 tysięcy 
złotych.

Dotychczasowy przewód spdowy me 
przyniósł znaczniejszego wyświetlenia afery, 
jakkolwiek niektórzy świadkowie oskarżo
nych obciążyli znacznie. Opóletn przesłucha

Ciekawe są dane, dotyczące sposobów 
samobójstw. Na pierwszem miejscu stoi, 
według Bruchańskiego, broń pąlna, na dru
gim otrucie, na trzeciem — powieszenie 
i skok z góry. Kobiety najczęściej odbierają 
sobie życie przy pomocy trucizny, mężczyźni 
natomiast dają pierwszeństwo broni palnej.

Przyczyną samobójstw są w większej 
części motywy, pozostające w związku z ży 
ciem osobistym denata. Ma to miejsce w 
szczególności u kobiet, z których 50 proc, 
popełniło samobójstwo właśnie na tle prze
żyć osobistych. Przyczyny, związane z dzia
łalnością służbową i publiczną, przeważają 
natomiast u mężczyzn.

Interesujące są wywody Bruchańskie
go na temat reakcji, ujawniających się u nie 
doszłych samobójców. Na podstawie prze
prowadzonych badań (127 wypadków) 
stwierdzi! on. iż 42 proc, osób, które usiło
wały popełnić samobójstwo, okazywały na
stępnie skruchę i szczery żal z powodu tego 
postępu. !(> proc, okazywało zupełna obo- 
jęność, a 5 proc*. — widoczne niezadowole
nie z powodu ich uratowania.

Specjalny rodzial poświęcił dr. Bruchań 
ski cytatom z listów samobójców. Niektóre z 
nich są bardzo charakterystyczne. Tak n. p. 
pisze pewna urodziwa panienka, wychowa
na w cieple życia rodzinnego i nie znająca 
zupełnie otaczającego ją życia: „Pusto, clii > 
dno, ciemno... Czyż można żyć dalej, kiedy 
doszczętnie spłonęło wszystko w mym wnę
trzu, kiedy tyle zażyłam już rozczarowań, 
kiedy ani w przeszłości ani w przyszłości 
nic nie widzę".

Czerwonogwardzisla P., który zapom
niał przyszyć sobie gwiazdę na szynelu, miał 
za karę stać na warcie. „Nie mając sił prze
żyć takiego poniżenia, postanowflam ode
brać sobie życia".

Szereg innych przyczyn samobójsła wy
nika z obecnych warunków życia w Rosji so
wieckiej; wymienić tu więc należy przede- 
wszvstkiem obawy przed wydaleniem ze 
szkól wyższych na skutek denuncjacji co do 
nieproletariackiego pochodzenia, nieporozu
mienia partyjne i t. p.

Q tragedji duszy ludzkiej zwięźle, ale 
dobitnie mówi praca dra Bruchańskiego.

nych zostanie 88 świadków. Rozprawa po
trwa czas dłuższy.

Niewolnictwo w XX stuleciu
Dziwnie brzmi wiadomość o ogłosze

niu dekretu, obdarzającego wolnością 215 
tysięcy krajowców, zamieszujących kolonję 
angielską w Sierra Leona, a żyjących dotąd 
w stanie niewolnictwa.

I jest to nakaz, mający względną tylko 
silę obowiązującą, pozwala on iin bowiem 
zrzucić to upckarzajceą jarzmo, nie zmu
sza wszakże kolonistów do natychmiasto
wego podporządkowania się z własnej wo
li nowej ustawił.

A więc niewolnictwo będzie dalej jesz
cze istnieć.

NA UBOCZU.

Czu wolno być Polakiem...
Głośną była niedawno w Warszawie 

sprawa zakazu wystawienia sztuki teatralnej 
Henryka Zbierzchowskiego p. tyt.: „Orlęta", 
osnutej na tle bohaterskich zmagań się patrjo 
tycznei ludności lwowskiej z najazdem haj
damaków w latach 1918 i 1919. Czynniki 
urzędowe zakazały wystawić sztukę, bo mo
głaby jej treść a przedewszystkiem napis 
obrazić... Ukraińców. Ostatecznie stanęło na 
tem, że sztuka może być wystawiona ale pod 
inną nazwą; tytuł „Orlęta" został usunięty, 
zastąpiono go tytułem „Serce matki". W od 
powiedzi na takie niezwykłe postępowań c 
czynników urzędowych autor sztuki p. 
Zbierzchowski ogłosił następujący wierszyk:

Przepraszam Ciebie Warszawo,
Że napisałem „Orlęta", 
Któż rzeczy przeżyte krwawo, 
U Was w stolicy pamięta?

Przepraszam Cibie, mój Lwowie, 
Żeś innym w cnotach „imparis", 
Hej! zapomnieli ludkowie 
„Virtutis" twej „militaria".

Przepraszam Cię polskie dziecko 
Tych ulic, tak bohaterskich, 
Żem uczył Ciebie zdradziecko 
Cnót Twoich przodków rycerskich. 
Przepraszam Cię, Polsko droga, 
Żem zawsze stał pod Twym znakiem. 
Powiedzcie ludzie, na Bogal 
Czy wolno mi być Polakiem?Hf

Radjo
Program na niedzielę, dnia 22 stycznia br. 

WARSZAWA:
Transmisja nabożeństwa z Katedry Poznań.

skiej; 12.00—12-10 Sygnał czasu i komunikat lot- 

mczo . meteorologiczny, oraz nadprogram; 1210 
Iransmisja poranku muzycznego Filharmonji; 14.00 
do 14.20 Odczyt pod tytułem: Żywienie bydła •— 
(Dzia|: Rolnictwo) — wygłosi prof. J. Rostafiński;
14.20 do 14.40 Odczyt pod tytułem: Żywienie by- 
dla — (cięg dalszy). (Dział: Rolnictwo) — wygłosi 
prof. Rostafiński; 14.40 do 15.00 Odczyt pod ty tu. 
leni: Najważniejsze wiadomości i wskazania rolni, 
cze. — (Dział: Rolnictwo) — wygloai p. Szczepan 
Mędrzecki; 15.00 do 15,15 Komunikaty: meleorolo. 
giczny gospodarczy, oraz nadprogram; 15.15 Tran 
smisja’ z Filharmonji; 17.20 do 17-40 Rozmaitości;
17.40 do 18.20 Transmisja z Poznania (Obrona 
Częstochowy); 18.30 do 18.45 PAT; 18.45—19.10 
Odczyt pod tytułem: Artur Grottger — wielki ma. 
larz duszy powstańczej — wygłosi p. Jan Klesz- 
czyński; 19,10 do 19.35 Transmisja z Poznania Od 
czyt pod tytułem: Ochrona Krajobrazu i przyrody 
na naszem Pomorzu i wybrzeżu morskiem — wy. 
głosi profesor dr. Wodziczko; 19,35-20,30 Przer 
wa; 20.30 Koncert wspólny Warszawy z Poznania; 
22.00 do 22.05 Sygnał czasu i komunikat lotniczo. 
meteorologiczny; 2205—22.20 Komunikaty P. A. T;
22.20 do 22.30 Komunikaty: policyjny, sportowy, 
oraz nadprogram; 22,30 do 23.30 iransmisja mu. 
zyki tanecznej; 23.30 do 23.45 Komunikaty PAT.

KRAKÓW:
12.00 do 12.10 Transmisja sygnału czasu, hej- 

nalu z Wieży Marjackiej, komunikatu lotniczo-me 
teorologicznego; 12.15 do 14.00 Iransmisja z Fil- 
harmonji Warszawskiej; 14.00 do 14,25 Pogadanka 
dla rolników: profesor Wincenty Styryjski: Organi. 
zacja młodzieży rolniczej; 14 25 do 14 50 Pogadali 
ka dla rolników: Dr. Surzycki. Profesor U. J-: 
Praca towarzystw rolniczych u nas, a gdzieindziej 
- Cz. 1.: Zagraniczne towarzystwa rolnicze; 15.00 
do 15.15 Transmisja komunikatu gospodarczego;
15.15 do 17 20 Transmisja z Filharmonji Warszaw, 
skiej; 17-20 do 17.40 Rozmaitości; 17,40 do 18.30 
Transmisja z Poznania (Obrona Częstochowy); 
18,30 do 18-45 Transmisja komunikatów P. A. T.;
18.45 do 19.10 Odczyt pod tytułem: Z podróży po 
Azji Mniejszej Cz. 111 -- wygłosi Dr. 1 Kowalski 
profesor U. J.; 19,10 do 19,35 Odczyt pod tytułem: 
Proza i poezja barska — wygłosi Dr. Sinko pro. 
fesor IJ. 19.35 do 2000 W rocznicę wybuchu 
powstania styczniowego; 20.1'0 do 20.30 Transmi. 
sja hejnału z Wieży Marjackiej. komunikat spoiło, 
wy; 20,30 do 22,00 Transmisja koncertu z Warsza 
wy i Poznania; 22.00 do 22-30 Transmisja komuni. 
katów z Warszawy; 22.30 do 23.30 Transmisja mu- 
zyki tanecznej.

POZNAM:
10.15 do 11.45 Transmisja nabożeństwa z Ka 

tedry Poznańskie. Kazanie wygłasi ks. Tadeusz Za. 
mysłowski. Chór katedralny śpiewa pod dyr. ks. 
dr. Gieburowskiego; 12,00 do 12,25 Odczyt z dzia 
lii rolniczego pod tytułem: Kółka kontroli chewni 
w Wielkopolsce — wygłosi Insp. Tad. Kuratko-./. 
ski; 1225 do 14.00 Akadcmja ku czci Bosseta. 
(Transmisja z Auli Uniwersyteckiej); 14.00 Komu 
nikaty PAT‘a; 15.15 do 17.20 Transmisja koncertu 
z Filharmonji Warszawskiej; 17,20 do 17,40 Nad. 
program; 17,40 do 18,30 Słuchowisko ,,Obrona 
Częstochowy*’; 18 30 do 10,10 Audycja dla dzieci 
w wykonaniu pp. Krasińskiej . Rudnickiej i Zell. 
nerównej; 19.10 do 19.35 Odczyt pod tytułem: 
Ochrona krajobrazu i przyrody na naszem Porno 
rzu i wybrzeżu morskiem — wygłosi pofesor U. 
P. Dr. A. Wodziczko; 19,35 do 20,00 Odczyt pod 
tytułem: Przyrodoznawstwo jako składnik poglądu 
na świat i wykształcenie — wygłosi profesor U. P. 
Dr. W M. Kozłowski (Z cyklu: O wszrchś wiecie 
i o ziemi); 20,00 do 20.25 Odczyt pod tytułem: 
Stopięćdziesięciolecie opery jłolskiej — wygłosi 
Dyr. Dr. Henryk Opieński; 20.30 do 22,00 I. kon
cert wspólny stacji poznańskiej i warszawskiej. 
22.00 do 22,20 Sygnał czasu Komunikat meteor., 
sportowy i PAT; 22,30 do 24,00 Transmisja mu. 
zyki z winiarni „Palais Royal".

KATOWICE
9.00 do 10.30 Transmisja nabożeństwa z kate 

dry św. Piotra i Pawia w Katowicach Celebruje 
Mszę św. oraz kazanie wygłosi Ks. Poseł Mateja, 
proboszcz Katedry św. Piotra i Pawła w Kato, 
wicach; 12.00 do 12,15 Sygnał czasu, komunikat 
lotniczo . meteorologiczny oraz nadprogram; 12.15 
do 14.00 Transmisja koncertu z Filharmonji War. 
szawskiej; 14.00 do 14.20 Odczyt religijny, 
12 20 do 14.40 Odczyt rolniczy z Warszawy; 14-40 
do 15.15 Muzyka płyt gramofonowych. Płyty do
starcza firma „Ebeco" w Katowicach ulica 3-go 
Maja 34; 15.15 do 17.20 Transmisja koncertu sym
fonicznego z Filharmoji Warszawskiej; 17,20 do
17.40 Rozmaitości; 17,40 do 18.30 Transmisja z Po 
znania. Obrona Częstochowy; 18,30 do 18-45 Ko
munikat PAT; 18,45 do 19,10 Transmisja z War. 
szawy pod tytułem: Artur Grottger wielkie malarz 
duszy powstańczej — wygłosi p. Jan Kleszczyński;
19,10 do 19 35 Odczyt pod tytułem: Romuald Trau- 
gtił _ w rocznicę powstania styczniowego — wy. 
glo3i p. Bronisław Górecki; 19.35 do 20,30 Przer. 
wa; 2O.3o do 22.00 Koncert wspólny stacji poznali, 
skiej i warszawskiej; 22,00 do 22,05 Sygnał czasu 
i komunikat lotniczo - meteorologiczny; 22,05 do 
22 30 Komunikaty: sportowy, PAT., i policyjny; 
22 30 do 23,30 Transmisja muzyki tanecznej.

WILNO:
10.15 Transmisja nabożeństwa; 12,15 Trans

misja koncertu z Filharmonji Warszawskiej; I4.OO 
do 15.00 Transmisja trzech odczytów rolniczych z 
Warszawy; 15.00 do 15.15 Transmisja z Warsza
wy. Komunikaty: meteorologiczny, gospodarczy i 
inne; 15.15 do 17,20 Transmisja koncertu z Filhar
monji Warszawskiej; 17,20 do 17,4o Przerwa;
17.40 do 18.30 Transmisja z Poznania „Obrona 
Częstochowy"; 18,35 do 18,45 Rozmaitości; 18.45 
do 19.10 ,,Legendy wileńskie i nowogródzkie" cz. I 

opowie Wanda Niedziałkowski - Doliaczewska;
19,10 do 19,35 ,.Przetwórstwo owocowe a rentow 
ność sadownictwa na ziemi Wileńskiej" — odczyt 
z działu: Ogrodnictwo — wygi, instruktor ogrodu. 
Zw. Kół i Organ. Roln. ziemi Wileńskiej, jan 
Krvwko; 19,35 do 20.00 „Wesoły feljeton radjo- 
wy" — wygłosi A. Bohdziewicz; 20.00 Gazetka rad 
jowa — wygłosi Żula Minkiewiczówna; 20.30 Tran 
smisja z Warszawy. Koncert wspólny stacji poznali 
skiej i warszawskiej; 22,30 do 23,30 Transmisja 
muzyki tanecznej z restauracji St, Georges‘a.

Program na poniedziałek, dnia 23 stycznia.

WARSZAWA:
11,40 do 12 00 Komunikaty PAT; 12.00 do 

13.00 Sygnał czasu hejnał z Wieży Marjackiej i 
komunikat lotniczo - meteorologiczny oraz muzyka 
płyt gramofonowych ,,Actualle" — wytwórni Sp. 
Akc. .A Klimkiewicz". 14.40 do 15.0(1 Komunikaty 
PAT; 15.00 Komunikaty: meteorologiczny, gospo
darczy oraz nadprogram; 15,20 do 16,25 Przerwa; 
16,25 do 16 40 Nadprogram i komunikaty; 16,40 do 
17.05 Odczyt pod tytułem: Oświata i kultura we 
wojsku (Dzia|: Wojskowość) — wygłosi kpt. 
Wlodz. Hubner; 17,05 do 17,20 Komunikaty PAT;
17.20 do 17.45 Odczyt pod tytułem: Przygotowanie 
kandydatów na nauczycieli szkól średnich — (7 cy. 
klu odczytów org. przrez Min. W. R. i O. P) 
wygłosi dr. Bolesław Kielski; 17,45 do 18.15 ’• '■ 
grani dla młodzieży. Red. .,Iskier" — p. Władythw 
Kopczewski wygłosi ,Malą kronikę styczniów
18.15 Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni .,Ga 
stronomja"; 18,55 do 19.05 Komunikat PAT; 10,05 
do 19,15 Komunikat rolniczy; 10,15 do 19,35 Roz- 
maitości; 19,35 do 20,(X) Lekcja francuskiego, p L 
Roquigny; 20 00 do 20,20 Przerwa; 20,30 Koncert 
wieczorny. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. 
Józefa Oziinińskigeo, Stanisława Korwin . Szyma
nowska (śpiew), Margerita Trombini . Kazuro (for 
tepian), dr. M. Henzel (prelekcja) i Feliks Szyma. 
nowski (akomp.); 22,00 do 22,05 Sygnał czasu i 
komunikat lotniczo - meteorologiczny; 2205 do
22.20 Komunikat PAT; 22-20 do 22,3o Komunikat 
policyjny, 8|’.ortowy, oraz nadprogram; 22}30 do
22.45 Komunikaty PAT.

KRAKÓW:
12-00 Transmisja sygnału czasu, hejnału z Wie 

ży Marjackiej komunikatu lotniczo - metcorologicz 
nogo, oraz muzyki płyt gramofonowych z iii my 
Tadeusza Bergera Kraków, Szewska 22; 15.00 do
15.20 Transmisja komunikatu gospodarczego; 16.40 
do 17,05 Odczyt pod tytułem: (z dziedziny handlo. 
wości) — wygłosi Dr. Wacław Sobieski, profesor 
U. J.; 17,20 do 17,45 Odczyt pod tytułem: Polacy 
w Argentynie — wygłosi Dr. J. Włodek b. konsul 
R. P.; 17,45 do 18,55 Transmisja z Warszawy; 
18,55 do 19,05 Transmisja komunikatów P. A. T; 
19.05 do 19.15 Transmisja komunikatu rolniczego;
10.15 do 19,30 Rozmaitości; 19,30 do 23,()0 Prof. 
Henri Bernard, lektor U. J.: Iłl-cia lekcja farncu. 
skiego; 20.00 do 20,30 Transmisja hejnału z Wieży 
Marjackiej, komunikat sportowy; 20,30 Transmisja 
z Warszawy

POZNAN:
12.45 do I4.OO Muzyka gramofonowa; 13 00 

W przerwie notowania giełdy zbożowej; (owaro. 
wej i komunikaty PAT; 14.00 Notowania giełdy 
pieniężnej; 15.55 do 17,20 Pogadanka odczytowa 
(z cyklu organizow. przez T. C. L.) wygłosi red. 
Kisielewski; 17.20 do 17,45 Odczyt pedagogiczny 
z cyklu organizow. przez Min W. R. i O. P; 17 15 
do 19,00 Koncert popołudniowy. Udział biorą: Wan 
da Jarochowska (mezzosopran), Aldona Miczyska 
(fortepian) Zygmunt Kalinowski (baryton); 19.00 
do 19,10 Nadprogram; 19,10 do 19,35 Pogadanka 
w języku francuskim pod tytułem: j.Comment j‘.if 
appris a conaitre et a ainier la Pologne — wygłosi 
p. Omer Neveux; 19,35 do 20,00 Odczyt pod tytu
łem: Opinie cudzoziemców o Polakach — (cz. 1 aż 
do rozbioru Polski) wygłosi Prof U. P. Dr. |. 
Morawski; 20,00 do 20.20 Komunikaty gospodar. 
cze; 20,30 do 22.00 Transmisja koncertu , Polskiego 
Radia" w Warszawie; 22.(X) do 22,20 Sygnał czasu, 
komunikat meteorologiczny L. O. P. P. i PAT; 
22.3(1 do 24-(X) Transmisja muzyki tanecznej z re 
stauracji „Carlton".

KATOWICE:
16.20 do 16.40 Komunikaty Polak. Zw. Zrze

szenia Gosp. Woj. śl. 16,40 do 17.05 Wykład ję. 
zyka |x>lskiego (k. niższy); 17,05 do 17,20 Komuni 
kąty; 17.20 do 17,45 Transmisja z Krakowa Od- 
czyt pod tytułem: Polacy w Argentynie — wygłosi 
Dr. J. Włodek b. konsul R. P; 17,45 do 18,15 Tran 
smisja z Warszawy Program dla młodzieży; 18,15 
do 18,55 Transmisja muzyki tanecznej; 18,55 do 
18-15 Komunikaty; 19.15 do 19,35 Rozmaitości; 
19,35 do 20,00 Bery i Bajki śląskie — wygłosi Kar 
lik z Kocynda (prof. St. Ligoń); 20,00 do 20,30 
Przerwa; 20,30 do 22-00 Transmisja koncertu wie. 
czornego z Warszawy; 22.00 do 22,30 Sygnał czasu 
i komunikaty.

WILNO:
16.35 do 17,00 ,,Gazetka radjowa" — wygłosi 

Żula Minkiewiczówna. 1700 do 17,15 „Chwilka 
białoruska" — wygłosi Adolf Zeniuk; 17 20—17.45 
Referat i komunikaty Wileńskiego Zw. Stów. 
Mlodz, Polsk. — wygłosi Bernard Rusiecki; 17.15 
do 18?00 Co to są Źródła Mocy? — pogadanka re
dakcyjna z działu: Literatura; 18.00 do 18,10 Roz. 
maitości; 18,10 do 19,00 Koncert popołudniowy 
orkiestry pod dyr. profesora A. Kontorowiczaj
19,10 do 19,35 Wyznania mojźeszowe — 5-ty od. 
czyi z cyklu: Wyznania na ziemiach wschodnich — 
wygłosi W. Piotrowicz; 19.35 do 20.00 HI odczyt 
z cyklu: Stan i rozwój spółdzielni rolniczych w 
Wileńskicm i Nowogiodzkicm — wygłosi A. Ko
kociński; 20.00 do 20,30 Przerwa; 20,30 Transmis
ja koncertu z Warszawy



Będziemy latali w powietrzu
bez pomocy maszyny

Wynalezienie sposobu „pływania ‘ w powietrzu

Szaleniec czy zwyrodniały zbrodniarz ?
Powiesił dwie swoje córki

O ile okaże się, że odkrycie, o którem 
do pism angielskich donosi kapitan Wiktor 
Dybowski, jest oparte na fakcie stwierdzo
nym,n azwać je będzie można rekordem. Do 
tyczy ono ni mniej, ni więcej, jeno możnoś
ci lotu ludzkiego, dokonywanego jedynie 
osobistym wysiłkiem mięśniowym latającego, 
bez jakiejkolwiek pomocy motoru mechanicz 
nvgo. Posłuchajmy wszakże, co o tem pisze 
w „Manchester Guardian0 sam wynalazca:

— „Mój „ornitopterus“ pozwoli fru
wać niezależnie od tego wszystkiego, na 
rzeni obecnie opiera sic proces latania. Sam 
czfowik we własnej osobie będzie panem po
wietrza. Będzie zależny jedynie i wyłącznie 
od własnych swoich sił, będzie mógł pozo 
stawać w powietrzu tak długo, póki starczy 
mu sił fizycznych4'.

Co się tyczy samego aparatu do latania, 
opierał się wynalazca na idealnie prostych 
podstwach, jakie mu odsłoniło badanie bu
dowy albatrosa. Człowiek wznoszący się na 
aparacie konstrukcji kapitana Dybowskiego, 
lata w pozycji poziomej, jakby pływał, co 
wymaga najmniejszego zużycia sił. Wprowa 
dzenie w ruch aparatu odbywa sic zapomo- 
?a rąk, kierowanie lotem —- zapomoca nóg. 
Badanie lotu ptaka albatrosa przekonało ka
pitana Dyboskiego, że możność przezwycię
żania silnych prądów powietrznych za
wdzięcza ptak ten wytwarzaniu dokoła sie
bie tak zwanego „kręgu depresji0 i właśnie 
wytwarzanie takiego kręgu stało się pod
stawą konstrukcji owego „ornitopterusa“.

Główny korpus aparatu zrobiony ma 
być z aluminium, części dodatkowe ze stali. 
Dwa pedały wprawiać będą w ruch rucho
me skrzydła. Kapitan zapewnia, że aparat 
jego będzie mógł wznieść się w powietrze 
z płaszczyzny pochylenia stuyardowego 
przy wieti;ze 12 15 mil. angielskich na go
dzinę. Będzie wznosił sic i latał poziomo aż 
do wysokości tysiąca mil angielskich. Szyb
kość lotu człowieka, posługującego się ta
kim aparatem, wynosić ma 25—40 kilome
trów na godzinę. Wynalazca wyraża nie
złomne przekonanie, że dzięki jego aparato
wi ludzie będą mogli wkrótce upodobnić 
Bię w zupełności Ikarowi z bajki.

Jubileusz głośnych nawróceń
W roku bieżącym przypada szereg ju

bileuszów głośnych swego czasu nawróceń. 
Poniżej podajemy wiadomości o kilku z 
nich.

W dniu 22 marca br. upływa 250 rocz 
nica nawrócenia się niezwykle wybitnej o- 
sobistości, jaką była Marja de Duras, sio- 
strzenica marszałka Turenne, która powrót 
swój na łono Kościoła zawdzięcza w zna
cznej mierze naukom Bossoueła Konwer
sja de Duras ma wybitne cechy teologiczne 
rozumowe, w przeciwieństwie do konwer
sji marszałka Turenne, który zrozumiał po 
lityczne i socjalne następstwa herezji.

Trzysta pięćdziesiąt lat upływa od 
śmierci znanego konwertyty Laurentego Su- 
riusca z Lubeki, późniejszego Kartuza. Był 
on wspóliic/iiiem i przyjacielem św. Piotra 
Kanizjusza, który okazał pomoc w dzie
le nawrócenia się. Surius zasłynął ze 
swych prac historycznych, ascetycznych i mi 
stycznych. Zmarł w roku 1578.

W tym samym roku nawrócił się Jan III 
król Szwecji syn osławionego Gustawa I 
Wazy. Ożeni! się on, mając 26 lal, z Ka
tarzyną Jagiellonką, katoliczką. Pod jego 
wpływem, a przy pomocy Jezuity, Marse- 
wieża posła polskiego w Sztokholmie za
poznał się z zasadami wiary katolickiej. Zna 
lazł się następnie pod wpływem słynnego 
Possewina, który był nie tylko wielkim uczo
nym i dyplomatą, ale i gorliwym duszpaste
rzom. Katolicyzm przyjął w dniu 5 maja 
1578 roku.

W roku śmierci Jana 111, króla szwedz 
kiego, urodził się inny książęcy konwertyta, 
Wolfang Wilhelm von Neuberg palatyn Re
nu. Małżeństwo z Magdaleną Bawarską zbli 
żyło go do Kościoła katolickiego, a pisma 
św. Piotra Kanizjusza zdecydowały o jego 
nawróceniu się.

W dniu 14 maja upływa sto lat od cliwi 
ń, gdy Jerzy Philips, wielce zasłużony pra
cownik dla nauki i prasy niemieckiej, oraz 
dla ruchu katolickiego, szczególniej wśród 
akademików, przyjął wraz ze swą małżon
ką katolicyzm. Philips zmarł w roku 1872 
w Salzburgu,

Według świeżo opublikowanego przez 
Catholic Directory sprawozdania w roku 
1926 na łono Kościoła katolickiego powró 
filo w Anglji 11714 osób. Liczba konwer- 
lytów w roku 1925 wynosiła 11948.

Najwięcej konwertytów liczy archidje- 
cezja ks. Kardynała Prymasa Botimea, mfa 
nowlcie 1489. Znam lennem jest, że nawró
cenia zdarzają się po większej części w cen 
trach przemysłowych. Liczba kapłanów 
Wzrosła w ostatnim roku o 35.

Pismo „Manchester Guardian" bierze 
zupełnie na serjo komunikat kapitana Dy
bowskiego, o którem pisze jako o rosyjskim 
oficerze aeronauki, przypominając, że w swo 
im czasie otrzymał on nagrodę rządu angiel 
skiego w poważnej kwocie 5.50Ó funtów 
szterlingów za wynalazek, polegający na 
równoczesności ognia kartaczowego po 
przez śrubę samolotu w sztuce latania. 
Uprawia zawód lotnika od roku 1908 i za 
lot z Sewastopola do Petersburga otrzymał 
złoty medal od Rosyjskiego Towarzystwa 
Aeronautycznego. Do Anglji przybył w 1916 
loku na czele specjalnej misji lotniczej; z 
Anglji wysiany zoslal w takiej samej misji 
do Stanów Zjednoczonych. Wszystko to cy
tuje wspomniana gazeta, ażeby dać dowód, 
jak bardzo na serjo liczyć się należy z ba- 
jccznemi na pozór zapowiedziami kaoitana 
Dybowskiego, które, poza wskazówką „orni 
topterus“ będzie umożliwiał wytwarzanie 
owej sfery depresji, warunkujacei mu auto
matyczne pędzenie naprzód, nie zawierają 
żadnych bliższych danych o samej konstruk
cji. Depresja laka, wytwarzana przez skrzy
dło aeroplanu, potęguje zdolność wznosze
nia się, natomiast d( konany przez kapitana 
Dybowskiego wynalazek depresji, wytwarza 
jącej posuwanie się naprzód, jest dotychczas 
nieznany w nauce i na tem właśnie polega 
jego wielkość i nieobliczalne jego skutki dla 
sprawy lotnictwa.

Obrazki z życia wielkich mężów

Pierwsza miłość Clemenceau i Edissona
Dziennikarz wioski p. Eugeniusz Glovanett, 

postawił sobie za jedno z zadań zebranie ankiety 
o pierwszej miłości współczesnych wielkich lu
dzi. Udało mu się zdobyć Już parę odpowiedzi. 
Mlektóre z nicli cytujemy:

,Tygrys" był w dobrym nastroju. Kiedy 
wszedłem do jego gabinetu .rozmawiał z paru 
starszymi przyjaciółmi. Nie mówiono o polityce. 
Ktoś zacytował parę frazesów o miłości. Posta
nowiłem skorzystać z okazji i zadałem p. Cle 
menccau zapytanie.

— Jakie pan zachował wspomnienie o swo
jej pierwszej miłości? Wszak miłości podlegają 
nawet... tygrysy.

Ot to była smutna historia — odparł żywo 
p. Clemenceau. — Bohaterką Jej była dziewczyn
ka uboga zupełnie, jak w dobrej nowelce Dziew 
czynka miała dziwaczną manję: wszystko co Jej 
trafiało do rak pokrywała lakierem. Meble w 
domu rodzicielskim, drzwi, okna, szuflady, ku
ferki — wszystko. Rodzice walczyli z tą „na
miętnością" córki, którą nieraz wyrządzała du
że szkody. Nic nie pomagało; dziewczyna wyda 
wała swoje oszczędności całkowicie na lakier.

Byłem lej powiernikiem w tych przedsię
wzięciach. Podobał mi się zapach lakieru, a Su 
zetta otoczona była w moich oczach aucrolą po
dobną do tej, którą otoczone są gtówki na świe 
żo lakierowanych oleodrukach.

Pewnego razu Suzetta rozchorowała się. 
Przewieziono ją do szpitala. Bardzo cierpia
łem, nie widząc jej. Kiedy wreszcie dowiedz, 
się, że jest jej lepiej, sprzedałem parę swolcłi 
książek szkolnych, kupiłem całą serję lakierowa
nych pudelek, do jednego z nich włożyłem pełen 
uczucia liścik. Cały pakiet wysiałem do szpitala. 
Oczekiwałem, że wzruszę moją Suzettę tymcza
sem moją ukochaną wyśmiało otoczenie, że ma 
takiego przyjaciela, który zamiast kwiatów 1 cu
kierków przysyła jej pudełka. Moja ukochana po 
płakała się zc wstydu i kiedy przyszedłem ją 
odwiedzić oświadczyła mi, że już się jej nie po
dobam i ma mnie dosyć.

Na tem skończyła się moja pierwsza miłość.

lak, proszę pana, łatwiej jest zajmować się 
polityką niż kochać się — zakończy! p. Clemen
ceau.

Sędziwy wynalazca Eddinon wyspowiadał 
się przed p. Oiovanettl o swojej pierwszej miło
ści na zjeździć międzynarodowym chemików.

,-Mogę panu opowiedzieć— o mojej pierw
szej miłości, bo teraz na starość wracam do che- 
mji, która była moją pierwszą kochanką. Mając 
dwanaście lat, pokochałem tę naukę. Sprzedawa 
tem gazety na dworcu w Detroit, marzyłem o 
doświadczeniach chemicznych, pozyskałem przy
jaciela, który pracował w wagonie towarowym. 
Udzielił on ml kawałka kąta w wagonie I tam u- 
rządziłem moje pierwsze laboratorium. Mieszka 
łom różne sole 1 kwasy ltp.t wreszcie doszedłem 
do wniosku, żte można bardzo tanim kosztem far
bować ubrania, pragnąłem aby w każdym domu 
istniała tania farbiarnla.

Pewnego razu, kiedy obleciałem z gazetami 
cały pociąg i wracałem do swojego laborator
ium, usłyszałem glos z mojego wagonu. Okazało 
się, że jakaś dziewczynka poszukuje bagażu 
swoich rodziców, zabłądziła wśród kufrów I ko
szów i wzywa o pomoc. Rzuciłem się aby ją oca 
llć 1 w ten sposób zawarliśmy znajomość. Oczywi 
ścle emablowałem Ją swemł doświadczeniami 
chemicznemu

W ostatnich dniach coraz częściej zda
rzają się we Francji krwawe dramaty rodzin 
ne, których ofiary padały niewinne dzieci. W 
wielu wypadkach pary małżeńskie załatwia- 
ja swoje obrachunki osobiste, mordując nie
tylko wzajem siebie samych, lecz uśmierca
jąc swe własne dzieci.

W tych dniach widownią takiego dra
matu rodzinnego słała się cicha wioska fran
cuska Feignes w jednym z departamentów 
północnych. 'W wiosce (ej mieszkał 34-letni 
kowal Raili Hubert z 26-letnią żona Rozyna 
i trzema córeczkami z których najstarsza l'- 
czyla 6, najmłodsza 2 lata. W pierwszych la
tach po ślubie ludzie ci wiedli żywot spo
kojny i pogodny. W ostatnich jednak czasach 
kowal Hubert zaczął w coraz groźniejszych 
rozmiarach oddawać się pijaństwu. Co dnia 
niemal rozgrywały się gwałtowne sceny mię 
dzv małżonkami.

Przed paru tygodniami pani Hubert do
prowadzono do rozpaczy nałogiem swego 
męża postanowiła przepędzić jakiś czas u 
swych krewnych zamies4 ijących Vincennes. 
Zabrała ze sobą najmłodsze' dziecko, gdy 
dwie starsze córeczki pozostały pod opieką 
jej matki, mieszkającej w sąsiedztwie domku 
kowala.

Przedk ilku dniami pani Hubert otrzy
mała od swej matki depeszę, wzywający ią 
do natychmiastowego powrotu do Feignes. 
Przeczuwając jakieś nieszczęście, na wpół 
przytomna z przerażenia, młoda kobieta po
wróciła do wnioski. Tu na progu domu usły 
szafa następujący straszną opowieść swej 
matki:

Czy chcesz zostać farmaceutą? — zapytała 
mię moja nowa znajoma z pogardą.

W odpowiedzi zacząłem wykładać jej mój 
projekt tanich farb.

Przecież ja oddawna farbuję — przerwa
ła ml opowiadanie dziewczyna pokazując błę
kitną wstążeczkę, na której wisiał medalionik.

Wyciągnęła następnie z kieszeni chusteczkę 
tegoż koloru I dodała:

— Widzisz, to mój ulubiony kolor. To mój 
wynalazek, moja tajemnica. Chcesz opowiem ci.

Byłem zdumiony 1 wzruszony, ale zamiast do 
wiedzieć o „sekrecie" zapytałem: Jak ty się na
zywasz.

— Nolsette‘a — odparła.
— O to piękne Imię,,ale bardzo rzadkie.
— Czy chcesz ml przefarbować Imię.
— Nie. nie chcę, bardzo mi się podoba.
-- A czy chcesz poznać moją tajemnicę?
Wahałem się, zanim namyśliłem się, zjawili 

się rodzice Noisetly i zabrali ją. Kiwnęła na po
żegnanie główką. Od tej chwili nie widziałem Jej 
nigdy. To była moja pierwsza miłość ściśle zwią 
z;ma z chemją. Dotąd żałuję, że nie dowiedzia
łem się, na czcm polega sekret farbiarskl Nolse 
te‘y. Może to był wielki wynalazek chemiczny. 
W rzeczywistości, wszak wielkie wynalazki li
czonych mało różnią się od wypadkowego od
krycia małej dziewczynki."

Projekty Czang-Tsa-lina
Biuro propagandy w Nankinie podało 

wiadomość o zamiarach Czang Tso Lina 
przywrócenia władzy monarchistycznej w 
Chinach północnych. Podawano nawet datę 
ewentualnego ogłoszenia cesarstwa i powo 
lania na tron dynastji mandżurskiej. Ma to 
być w czerwcu 1928 roku. Szereg faktów 
wiadomość tę potwierdza.

W locie jeszcze Czang Tso Lin żarnie 
s/kal w b. rezydencji monarszej w tzw. 
„Mieście zamkniętym". Jednocześnie niemal 
opracowany został, a nieco później wprowa 
dzony w życie regulamin iście chińskiego 
ceremoniału dworskiego. Na podstawie te
go regulaminu utworzono „radę ceremon
ialną, której członkami zostali mianowani 
przedstawiciele najbardziej znanych i naj
starszych rodzin arystokratycznych cliiń 
skicli.

Nadto wprowadzono zwyczaj posypy 
wania „złotym piaskiem" drogi, po której 
przejeżdża Czang Iso Lin. Zwyczaj ten sto 
sowany był od czasów najdawniejszych na 
dworze chińskim. Hołdując innej jeszcze tra 
dvcji Czang I so Lin odprawił doroczne mo
dły w świątyni Konfucjusza, co zwykł czy
nić zawsze każdy monarcha Chin.

Koła dyplomatyczne Pekinu nie sądzą 
Jednak, aby Czang Tso Lin ogłosił się mo
narchą przed ewentualnem zajęciem prowin 
cji Szan Zi, oraz przed odniesieniem osta
tecznego zwycięstwa nad wojskami marszal 
ka Fenga.

Lehmann j Cohn.
Lehmann i Cohn poluję na dzika. Lehmann 

strzelił, ale chybił. Dzik rozwścieczony pędzi na 
Cohna Ten rzuca strzelbę i uciekając krzyczy: 
„Panie dzik, c<> pan chce odeninie, ja przecież nie 
strzelałem",

„Wczoraj popołudniu mąż twój udał się 
do freblówki, skąd, mimo opozycji nauczy
cielki, zabrał obie córeczki. Niedługo potem 
widziałam go jak przechadzał się po ogro
dzie z miną spokojną. Spojrzawszy nagle 
bezwiednie w kierunku waszego domu, uj
rzałam obraz, który ściął mi krew w żyłach.

Za szyba parterowego okna waszego 
mieszkania po dwóch stronach wisialy na 
sznurze powieszone za szyję obie wasze có
reczki. Twarzyczki miały już zupełnie zsi
niałe. Ostatniem wysiłkiem poruszając się 
rączkamii nóżkami, broniły się przed po
tworną śmiercią.

Przerażona tą straszną wizją pobie
głam do waszego domu, a wobec* tego, że 
drzwi mieszkania były zamknięte, wybijam 
szvby w oknie i w ten sposób dostawszy się 
do wnętrza mieszkania, przecięłam natych
miast śmiercionośne sznuryr i zaczęłam przy 
zywać pomocy. Dzici ułożyłam na ziemi, by
ły zsiniałe i już nawpół martwe. Zwabieni 
moimi krzykami nadbiegli sąsiedzi. Udało 
mi się ocucić nieszczęśliwe ofiary. Podczas 
tego wszystkiego mąż twój zniknął z wio
ski. Podobno udał się do Paryża, aby ciebie 
tam szukać0.

Pani Hubert pobiegła do pokoju w któ 
rym w łóżeczkach leżały obie jej cudem oca 
lone od śmierci, córeczki. Obydwie miały 
jeszcze na szyi zczerniałe ślady od powrozu. 
Młodsza 4-letnia dziewczynka, trzęsąc się 
ciągle z przestrachu, opowiedziała, iż ojciec 
poprzywiązywal je obie do krzesła, poczem 
wbijał gwoździe w ramę okienną, mówiąc: 
,.Za chwilkę będziecie tu spały. Zginiecie 
obie, niema dla was ratunku0.

Nazajutrz pani Hubert zabrawszy o- 
bie ocalone córeczki, powróciła do Vincen- 
nes, gdzie w komisariacie policji złożyła 
skargę przeciw swemu mężowi.

Po dwudniowem ściganiu zbrodnicze
go ojca, odnaleziono go w Issyles - Mouli- 
neaux. Odstawiony na policję kowal oświad
czył, iż nie miał zupełnie zamiaru uśmierce
nia swych dzieci, i że nie on, ale teściowa 
jego usiłowała powiesić nieszczęśliwe ofia
ry, chcąc w ten sposób ściągnąć podejrzenie 
na niego.

Mimo kłamliwych zeznań Huberta, od
stawiono go do sadu. Zdaniem ekspertów, 
musial on dokonać okropnego czynu w 
przystępie obłąkania.

PRZYSŁOWIA.

Nauczyciel mówił na temat przysłów f pytał 
klasę o przykłady. Milczenie. Nauczyciel wymy
śla, że nie otrzymuje żadnej odpowiedzi na swo 
je pytania, gdy oto wreszcie wstale najmniejszy 
chłopczyk z pierwszej ławki — i podnosi Daice 
do góry.

Nauczyciel uradowany
— A więc Piotrze, masz przysłowie?
— Tak jest panie nauczycielu. Jeden głu

piec może się więcej pytać, niż dziesięciu mędr 
ców zdoła odpowiedzieć.

W tem zjawia się dyrektor. Nauczyciel py
ta oburzony.

— Czy nie masz innego przysłowia ty głup
tasie?

— Owszem, panie profesorze. „Nieszczęście 
rzadko przychodzi samo".

• •

Jeden ze znanych antysemitów poznańskich 
miał papugę, którą nauczył skrzeczeć: Żyd par
szywy! Żyd parszywy! Po wytresowaniu ptaka 
właściciel ofiarował go miejscowemu ogrodowi 
zoologicznemu.

Pewnego dnia papudze przygląda się przy
były z Łodzi kupiec Zuckergluck. W tej samej 
chwili papuga zaczyna wrzeszczeć:

— Żyd parszywy! Żyd parszywyt
Zuckergluck z pogardą spogląda na ptaka I 

mówi:
— Wstydziłabyś się ty idjotka! Z takim no

sem.
Z podsłuchanych rozmów.

Jeden z moich synów będzie kupcem, po
zostali pięciu poświęcają się karjerze urzędniczej.,, 

— Wielki z ciebie optymista, skoro sędzisz, M 
ten jeden kupiec potrafi utrzymać pięciu swoidł 
braci.

♦ ••

W WOJSKU.
Jednoroczny: Właściwie to pocisk armatni pff 

winien przecież według praw przyrody łeciec ził 
pełnie inaczej.

Podoficer: W wojsku niema żadnych praw 
przyrody, są tylko prawa wojskowe; niech pan M 
•obie spamięta, panie jednoroczny!



Kronika Wielkopolski
Poznań.

Objawy obłąkania aa skutek wypicia ziółka. 
fou atróia nocne ko niejaka Podolak kupiła w 
BewM| drogerii ziółek, które następnie w domu 
■gotowała i wypita. W kilka godzin potem prze 
blectono la do lecznicy miejskiej, zdradza ona 
Wawy obłąkania.

Oborniki.
W nocy z dnia 13 na 14 hm. nieznani spraw* 

r wtamall się za pomocą wyduszenia szyby do 
ulacu kr. Stefana Żółtowskiego w Wargowlo 
’ powiecie obornickim. Bondycl skradll kilka fu 
ir, płaszczy oraz Inne przedmioty łącznej war* 
iści około 6000 złotych.

Z kraju
Zakopane.

t Epidemia samobójstw w Zakopanem przy* 
biorą znowu szersze rozmiary W ostatnich dn 
marny do zanotowania kilka samobójstw doko
nanych w Zakopanem. W tych dniach otruła sin 
W pensjonacie „Grunwald0 esencją octową 32 le- 
tnla Ida Rojek, żona kupca z Baranowicz, która 
od kilku miesięcy przebywała na kuracji w Za

kopanem. Desperatka odwiezioną do szpitala 
zmarła. Przyczyną samobójstwa była nleuleczal 
na gruźlica.

Zakopane.
Dnia 17 bm. wieczorem pozbawił się tu ży

cia wystrzałem z rewolweru w skroń 24 letni gó 
rai Andrzej Płaza, pozostawiając żonę, z którą 
pobrał się zaledwie przód kilku miesiącami. Po
wodem samobójstwa jest rozstrój nerwowy. 
Przed kilku laty popełnili również samobójstwo 
na tem samem tle dwaj bracia Andrzeja, z któ
rych Jeden utopił się, drugi zaś poderżnął sobie 
brzytwą gardło.

Sosnowiec.
Straszliwa śmierć. Pomocnik maszynisty Ma 

clążek poniósł tu straszną śmierć przy pracy. (J 
dal się on parowozem ze stacji Zawiercie do 
stacji Łazy po węgiel. Po naładowaniu węgla 
na tender Maciążek wychylił się z lokomotywy 
celem doręczenia kwitu na Ilość naładowanego 
węgla. W tym samym momencie parowóz zo
stał pchnięty przez inną lokomotywę z taką si 
łą, że przejechał pod niepodrileslonem Jeszcze 
korytem z blachy do ładowania węgla. Koryto 
uderzyło Maciąźka w głowę tak, że została od
cięta od tułowia i maszynista poniósł śmierć na 
miejscu.

Sosnowice.
Zdziczenie 19 letnlofco chłopaka. W Sosnow 

cu na la wio oskarżonych przed Sądem Okręgo
wym zasiadł 19 letni chłopak, niejaki Bronisław 
Majewski, ze wsi Krężnlca obwiniony o zamor
dowanie Władysławy RańtochowoJ z tejże wsi.

Sp.. Rańtochowa żyła w związku nieślub
ny z niejakim Janickim, co ściągnęło na nią nie 
chęć całej wsi, 16 sierpnia ubiegłego roku Ma
jewski zastukał do mieszkania RańtochowoJ. Ko 
hleta, nie przeczuwając nic złego, otworzyła tnu 
drzwi. Wówczas Majewski wymierzył jej poll 
czek i z całej siły uderzył Ją w głowę lampą kar 
Udową poczem zbiegł. Rańtochowa osunęła się 
zemdlona na ziemie. Gdy po kilku godzinach od
zyskała przytomność udała się na posterunek poll 
cjl, gdzie zameldowała o napadzie.

W drodze powrotnej straciła mowę, a bll-
• już domu zemdlała powtórnie. Przeniesieni 

do mioszkania zmarła po kilku dniach, osiero
cając pięcioro drobnych dzieci.

Pytany o powód zbrodniczego czyim Ma
jewski odparł: „Zamordowałem Rańtochowa, bo 
nie podobał ml się jej tryb życia'*. Sąd skazał 
go na 2 lata | 6 miesięcy więzienia z pozbawie
niem praw.

Nowy Sącz.
Powiesił się po sprzeczce z żoną. Zualozlo 

ne zostały zwłoki miejscowego stróża Jana Ję 
drychowsklego. Zwłoki dostrzeżone zostały po 
kilku dniach na strychu jednego z domów ze 
sznurem na szyi. Skonstatowano, że Jędrychow 
ski powiesił się na strychu po ostrej sprzeczc# 
ze swoją żoną. Zwłoki przeleżały przez kilki 
dni I zaczęły Już rozkładać się.

Skute.
Nlebezpfjrczne odmrożenia. Kilkunastu ro

botników, zatrudnionych przy wyrębach leśnych 
w powiecie skolsklm uległo niebezpiecznemu od 
mrożeniu w czasie pracy przy 30 st. mrozie, Ną 
terenie powiatu w dniu wczorajszym dwóch wła 
ścian zmarzło na śmierć.

Spiesz się!
Z zapisaniem „Dziennika 
Kujawskiego" na luty.

fi

Przy Targowisku!
Helena Heinrichtowa

Telefon 372 Inowrocław, ulica

n

L Kapela

premjowane

złotym medalom 
kupuje się najkorzystniej

W CENTRALI PIANIN
Bydgoszcz, ul. TomorsKa 10. Teł. 1738.

Filjo Lwów

Drukarnia Kujawska
Tow. Akc.

Telefon 124. W iHOWlOClaWiU Telefon 124

Woźniak i Ska
Handel Drzewa

inawrottaw - Mała Ind zeja 5 - Telefon 332

Kupcom i Kolonialistom
polecamy z własne) składnicy

TOREBKI
(tytki) każdej wielkości i to:

TOREBKI do bielizna 1 kapeluszu 
TOREBKI dla sirłotidw Koloniahiijih 
TOREBKI dla piekarzu i cuhleriilk6w 
TOREBKI dla branża konicktujnej

PAPIER pergaminowa 
PAPIER gazetową

w arkuszach i rolkach

PAPIER pakowa
w arkuszach i rolkach

PAPIER w rolkach
do aparatów od 
25 - 7u ctm. szerokości

Oddajemy torebki nie niżej jak 25 funtów

lia iytzenig drUarnamy torebki i drukiem od 50 kg. potzawszy
Ceny fabryczne I — Dostawa w dom

INOWROCŁAWSKA GARBARNIA
i SKz. 3751
Młj ńsJfa 8. Telefon 372

aloimia
Węgiel 

górnośląski 
I 

kowalski koks 
szczapy.

ii do garbowali
1 zaKaiuje wszelkiego rodzaju skór* surowe a takżo 
po-iada stale na składzie nas'ępującc towary własnego wyrobu: 
.•Safja » Koński", skóry p?ntofi:s!'ie, falledry, bokscalf i be- 
łewiny oraz owcze skóry z włosem, lisy, tchórze, królik’ i inne

Sprężyny, pakuły, trawa» 
indyjską w warkoczach 
i morska, taśmy (gurty) 
szpagaty oraz wszełkie 

artykuły tapicerskie 
poleca po cenach przystępnych 1793

Itatel - talttte »i.ll
S ■’ w 5Z w w -i

fet

Oszczędności
od 1 złotego począwszy, przyjmujemy I opro
centowujemy na dogodnych warunkach.
Przy wkładzie 10 ztatych wypożyczamy 

IJOF" skarbonki domowe.
Za zobowiązanie Miejskie) Kasy 
Oszczędności, odpowiada miasto 
Inowrocław całym swoim mająt
kiem, wynoszącym ca 15 miłj. zł.

Mieiska ta Dszczednośii
Inowrocław - RuneK nr. 5 

Instytucja bankowa prawa pu
blicznego o pupllaruel pewności.

Kwit miesięczny
na zamówienie gazety.k

U
t Tytuł gazety

Dziennik Kujawski
Gazetę proszę <

Pd tent i wyrób p

-■ś) 
(®l 
■;s) 
raj 
a 
@1

©

<§)

Pieniądze! 
wydano choćby tylko 
na jod no ogłoszeń’n 
przynoszą o-rlnszają- 
cemu n'ełylko snme

Pieniądze! 
alo równocześnie no
wą klijenlelę. Kilko- 
razowe ogłoszenie zaz 
wraca wydano na nin

Pieniądze!
i podnosi wartość oraz 
znaczeni dtirel firmy

umewetinrffm 
książeczkę wojskową na 
nazwisko, Jnn Ryczek 
W Kruszwicy. 5912

D® 500 Zł 
miesięcznie zarobić ino* 
'.‘a osoby prewnte I han
dlarze domokrążni przez 
sprzedaż praktycznego 
nrtykuhi, n< trzebnec?o w 
każdym dotru. Zgłosze
nia z dołączeni-tn znacz
ka na odnowiedź oroszę 
nadesłać do Ekso Dzień, 
Kuj. pod „II vor" 3R70

/-s <-s
Instntntenty

I przybory muzyczne. 
Pnrlofony, płyty i szpilki 
w wielkim wyborze o- 
leca M. Klimkiewicz, Ki
lińskiego ur. H. Nanrawy 
wszelkich Instrumentów 
Wykon, zawodowo, szyb
ko i tanio. 628

Zanim doszedłem do dobrobytu 
przemyślłwatom i pracowałem 
codziennie nad tem, Jakim by 
to sposobom najlepiej so- 
blo pomódz w zdoby*--- 
niu coraz to większego 
powodzenia. 1 tak 
Wpadłem w końcu 
na tę myśl, że 
jedynie przez

REKLAMĘ 
jak najlopsze 
powodzenie wy
walczyć zbyt tru
dno nii nlo będzlo.
idąc po tćj myśli, po
lecałem często swo fa
brykaty w „DZIENNIKU 
KUJAWSKIM- i jemu też 
zawdzięczam swoje nadzwiczaj 
wielkie powodzenie i dobrobyt I

Od zaraz 
wydzierżawię w rowo- 
pobiidoWauMii domu 2 
Mdady i 2 sklepy hnnd- 
I we z mieszknuinml, W 
i orzystnym miejscu na
dające się na każdą bran
żę. Mogilno pl Wolności, 
A. Czernieiewski 5.

Kupię
dotn dobrze prezentujący 
sio wprost od właściciela 
Wpłacę 50—60.000 zip. 
Łaskawe oferty do Dz. 
Kuj. 3924

przyjmuję Zakład pllni- 
karskl Inowrocław, św. 
jakóba 10. 3897

Potrzebna
jest zaraz kwaHfikowana 
kucharka z dobrem!świa
dectwami. Ci krownla Pa
kość, Zajaczkiewicz.

tel. 80. 8021

TlrsiWi dla handla 
*** U lii | przemysłu 

wykonufo szybko

DMKuiamaT.il
E w i t miesięczny

na zamówienie gazety.
NIZel podpisany zamawia na niNl*e| podpisany zamawia na urzędzie pocztowym w mleisco

Mlelsce Wyd. Czas przedpłaty Abon. Oprocont 
i mnnlp. Razem lytut gazety Miejsce wyd. Czas przedpłaty Abon. Oprocont. 

1 mania.
Razem

Inowrocław miesiąc laty 2,70 0,36 3,06 Dziennik Kujawski Inowrocław miesiąc luly 2,70 0,36 3,06 1
Gazetę proszę dostarczyć ml do domu, a przedpłatę ściągnąć przez listonoszaml do domu, a przedpłatę ściągnąć przez listonosza.

MM nazu/toko tamowtalocego. 
Pokwitowanie poczty. Z odebrania powyśtzel autny kwltulemy. 

—— <>nla ______________ !
l tulę tsiYlfko nmatvfa|at«ego

Z odebrania powyższel sumy kwltulemy 

______ dnia -________——

DMKuiamaT.il

