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Przemysławka woda holońska omanej dobonousej 
jakości oryginalne lulko fir-mg 

'JterinyU 23 ciJł 'Poznań.

Pod względem 
gospodarczym

W obecnej kampanji wyborczej t 
można wszystkiego wypowiedzieć otwarcie 
co się o kimś lub czemś myśli. Często nie 
mówi się nawet (ego, co jest faktem notory 
fznie znanym, ponieważ obowiązujący dziś 
formalnie dekret prasowy zmusza do mil
czeniu. Ileż to razy zdarza się w obecnym 
czasie w redakcjach, że się w ostatniej chwi 
li wyrzuca z gazety jakąś wiadomość, bo... 
nuże będzie konfiskata i nowe koszty proce
sowe. Niema przecież w Polsce tak boga
tych gazet, któreby sobie mogły pozwalać 
na stale konfiskaty i powstałe stąd wielkie 
straty materjalne.

Ten ton powściągliwszy miałby jedną 
itronę dobrą, złagodziłby mianowicie waś
nie wyborcze, gdyby obie strony umiarko 
wanemi i rzeczowemi argumentami walczy 
ty. Gdyby tak było. Ale niestety wszystkie 
gazety sanacyjne hulają sobie dziś w or- 
gjaclt kalumnij, rzucanych na obóz narodo 
wy i nie krępują się żadnym dekretem. Taka 
dziś różnica. Mimo wszystko obowiązkiem 
pism narodowych jest pisać prawdę choćby 
przykrą.

Wybory marcowe, jakto już nieraz za
znaczaliśmy, nic będą się rozgrywały na 
platformie gospodarczej jeno ideowej, czy
sto politycznej. Nasze takie stanowisko po
twierdziło się w odezwie Ks. Ks. Biskupów, 
którzy stwierdzili, że przyszły Sejm będzie 
miał zadania ściśle polityczne, z których na 
pierwszy plan wysuwa się utrzymanie na
rodowego i katolickiego charakteru pań 
stwa polskiego oraz odpowiednia naprawa 
pstroju państwowego.

Wbrew takiemu bezsprzecznie słuszne- 
niu poglądowi pewne partje do wyborów i- 
da pod hasłami gospodarczemi. Niewątpli
wie dzieje się to pod wpływem sanacji, któ
rej zależy na tem, aby ten wybitnie politycz 
ny charakter przyszłego Sejmu przed wybór 
cą zasłonić. Na tej robocie już się chwała 
Bogu, społeczeństwo poznajc.

Jeżeli jednak stale spotykamy się z ar
gumentami, że .względy gospodarcze nakazu 
ją poprzeć w wyborach obóz sanacyjny, to 
1 na to trzeba dać konkretną odpowiedź.

Po przewrocie majowym sfery sanacyj
ne wciąż głosiły swą chwalę w dziedzinie 
uzdrowienia stosunków gospodarczych. Z 
rzekomo rozpaczliwej sytuacji ekonomicznej 
wyratował jakoby Polskę nowy rząd. Próż
no pytano, jakie reformy wprowadził, któ
re wywołały taki cudowny skutek. Bo w 
rzeczywistości rząd pomajowy prowadził 
dalej tę samą linję w polityce gospodarczej, 
którą wykreślił minister skarbu obalonego 
rządu, p. Jerzy Zdzic-chowski. Rząd pomajo- 
kvy nie zdobył się na żadną zasadniczą re
formę w życiu gospodarczem. Ani polityki 
eksportowej lub podatkowej, ani ustawo- 
dawstwa socjalnego nie ruszył. Zawarł je
dynie pożyczkę zagraniczną na warunkach 
bardzo ciężkich i ta pożyczka dotąd niczetn 
w życiu gospodarczem się nie zaznaczyła. 
Zresztą inicjatywa w sprawie pożyczki wy- 
fzla od pop.rzednieli rządów.

Nastroje Kowna zmieniają 
się na korzyść Polski

Berlin 31. 1. (Pat.) Korespondent 
kowieński „Beriner Tageblatłu ‘ donosi, że 
rozważna i ostrożna taktyka Polski przy po 
konywaniu trudności stojących na drodze do 
rozpoczęcia rokowań polsko - litewskich wy 
wołała na Litwie wielkie wrażenie. Litewska 
opinja publiczna — zaznacza korespondent 
— zrozumiała, że nie uda się obecnie unik
nąć rokowań z Polska i że trzeba się starać 
o doprowadzenie tych rokoWań do pomyśl
nego wyniku. „Berliner Tageblatt" stwier
dza kategorycznie, że w nastrojach Litwy w 
stosunku do Polski nastąpiła poważna zmia 
na. Nastroje — pisze dziennik — nie są tak

 

Dokoła list komunistycznych
Usta P. P. S. lewicy została unieważniona

Warszawa (AW) 31.1. Odroczone 
posiedzenie Olównej Komisji Wyborczej od
będzie się dziś wieczorem. W dniu dzisiej
szym spodziewana jest ostateczna decyzja w 
sprawie ważności listy Nr. 13, w związku z 
ukończoncrn sprawdzaniem podpisów złożo
nych na liście komunistycznej. Według otrzy 
manycli informacyj, wśród podpisów listy 
kandydatów Nr. 13-go do Senatu, 618 uzna
na za ważne, 1862 za nieważne z szeregu 
względów. Pod listą sejmowa unieważnio
nych ma być około 1200 podpisów, tak że 
wchodzi w rachubę zaledwie 600 podpisów 
ważnych. W związku z teini wynikami bada

Rozbicie Polaków w Małopolsce Wsch.
Rozbicie tronu polskiego na trzy listy

L w ó w, 31. 1. (A.W.) Wczoraj z inicja
tywy Cii. D. odbyło się posiedzenie przed
stawicieli wszystkich stronnictw polskich w 
Małopolsce Wschodniej dla porozumienia się 
na platformie jednolitego bloku polskiego. 
Wyłoniony zoslal komitet porozumiewaw
czy, złożony z trzech przedstawicieli bloku 
ccntroprawa (Z1.N., Ch. N. i Piast) oraz 
trzech przedstawicieli bloku rządowego. 
(Związek Naprawy, prawica narodowa i

L w ó w, 31. 1. (A.W.) Obrady komitetu 
porozumiewawczego stronnictw polskich w 
Małopolsce Wschodniej wszczęte z inicjaty
wy Cn. D. nie doprowadziły do pozytywne

A przecież — powie nam kto — sytua
cja gospodarcza się polepszyła. Słusznie. A- 
le poprawa (przejściowa zresztą tylko) na 
rynku pracy i wytwórczości nie jest zasłu
gą rządu. Pomyślniejsze bowiem położenie 
gospodarcze wywołane zostało z jednej stro 
ny zwyżkową konjunklurą przemysłową w 
całej Europie, z drugiej urodzajem w 
rolnictwie. Te dwa czynniki wpłynęły na 
sytuację gospodarczą naszego państwa a 
nie żaden przewrót majowy.

Trzeba przypomnieć, że już w okresie 
najpomyślniejszym, bo podczas strajku an
gielskiego, odzywały’ się glosy ostrzegaw
cze w kraju, aby być ostrożnym, bo kon
iunktury mogą się skończyć. Ostrzeżeń nie 
usłuchano, i dziś przed wyborami zaryso
wała się sytuacja niepomyślna. 

nieprzyjazne, jak przed niedawnym czasem. 
Coraz wyraźniej zarysowuje się na Litwie 
kierunek, który obiecuje sobie wiele po poro 
zumieniu z Polską przynajmniej pod wzglę
dem gospodarczym. Podróż prezesa klajpedz 
kiej izby handlowej Jahna do Warszawy jest 
zdaniem dziennika wydarzeniem nie bez głęb 
szego znaczenia, pozatem wyjazd prof. uni
wersytetu kowieńskiego Birżvska ma jakoby 
na celu przygotowanie projektów mających 
odegrać poważną role w nadchodzących ro
kowaniach. Prof. Bi rżyska ma nawiązać w 
pierwszej linji stosunki z połsklemi kolami 
politycznenii.

nia podpisów, nie są znane ostateczne wnio
ski, jakie wyciągnąć zamierza Główny Korni 
sarz Wyborczy p. Gar. Wśród niektórych 
przedstawicieli stronnictw sejmowych wcho
dzących w skład Głównej Komisji Wybor
czej istnieje tendencja do unieważnienia li
sty Nr. 13

Warszawa 1. 2. (AW.) Wczoraj 
wieczorem pod przewodnictwem p. Cara od 
było się posiedzenie Głównej Komisji Wy
borczej. Uchwalono unieważnienie listy PPS 
lewicy nr. 16. Sprawa unieważnienie list nr. 
13, 23 i 32 razpatrywana będzie na posie
dzeniu dzisiejszem.

go rezultatu. Po kiikogodzinnej konferencji 
narady nad slworzenfflh koalicji polskiej 
przerwane zostały wobec opuszczenia około 
2-ej w nocy sali obrad przez przedstawiciela 
Z.LN, który odmówił wzięcia udziału w dys
kusji nad konkrelneini propozycjami porozu
mienia. W związku z tem stronnictwa na te
renie Małopolski Wschodniej powróciły do 
dawnej koncepcji bloków politycznych: 1) 
Cenlro-prawu złożonego z 7.1.N i Piasta, 2) 
rządowego ze Związkiem Naprawy, Prawicą 
Narodową i Ch. D. Poz-alein mają zamiar 
wystawić listy samodzielnie Stronnictwo 
Chłopskie i PPS.

Bilans handlowy za rok 1927 wyka
zuje groźną cyfrę 385 miljonów złotych de
ficytu. Przywóz z zagranicy, dający się pro
dukcji krajowej dotkliwie we znaki, wciąż 
rośnie, wywóz produktów rolnych wskutek 
gorszych zbiorów zawodzi. W kraju wzra
sta drożyzna i bezrobocie. Żądania urzędni 
ków trzeba będzie zaspokoić, a na podwyż
szenie pensji brak funduszów w skarbie 
Na pokrycie wydatków w nowym roku bud 
żelowym trzeba będzie zwiększyć dochody 
państwa o jakie pół miljorda, czyli znów po 
więłrazyć wydolnie podatki.

Tak sprawa wygląda pod względem 
gospodarczym. Okres pomyślnej konjunktu 
ry minął i został lekkomyślnie zmarnowany.

Czy znowu pomyłka?
Poraź wtóry skonfiskowano list pasterski

Ks.Ks. Biskupów.
Donosiliśmy już przed paru dniami, że 

policja w Sosnowcu m. in. drukami skon
fiskowała także list pasterski ks.ks biskupów 
polskich na co Wyk Komitet Katolicko-Na
rodowy otrzymał odpowiednie pokwitowa
nie.

świeżo mamy do zanotowania tak iż fakt 
w Koziegłowach, gdzie w mieszkaniu pry- 
watnem pp. H. Chachulskiego i A. Proszow
skiego zjawiła się policja i przeprowadziw
szy rewizję skonfiskowała odezwy Katolicko- 
Narodowego Komitetu Wyborczego w So
snowcu. w tem około 50 sztuk listu paster* 
skiego Biskupów polskich o wyborach.

Czy i tym razem zn.‘wu „zaszła po
myłka?".

Wydatki na wojsko St. Zjedn.
Waszyngton, 31. 1. (Pat.) Budżet 

annji Sianów Zjedn. przyjęty przez komisję 
wojskową przewiduje wydatki w ogólnej su
mie 390 miljonów dolarów.

Heine Medina w Starogardzie.
Starogard. 31. 1. (AW). Stwierdzo 

no tu chorobę dziecinną, mającą wszelkie o»
bjawy Heine-Medina.

ladze sanitarne wydały
ochronne.

zarządzeni^

Pożar starożytnego dwora
Kraków, 31. 1. (A.W.) Wczoraj wie* 

czoretn spłonął starożytny dwór Wodzic- 
kich w Porębach Wielkich kolo Mszany Dok 
nej. Doszczętnie spłonęła oficyna dworu o 
starej architekturze, pochodzącej z połowy 
XVIII wieku. Zachodzi prawdopodobieńst
wo podpalenia.

Tragiczne samobójstwo uczennicy.
Lwów. 31. 1. (AW). W Stryju uczen

nica III klasy szkoły wydziałowej Janina 
Czaszkowska dała złą odpowiedź nauczy
cielce za co otrzymała zlą notę.

Podczas pauzy Czas/kowska wymazała 
w notesie nauczycielki który leżał na stole 
zlą notę i wpisała lepszą. Koleżanka jej zau 
ważyła to i powiedziała nauczycielce, która 
oświadczyła Czaszkowskiej, że z powodu te 
go przekroczenia zostanie wydaloną zo 
szkoły. Nieszczęśliwa dziewczyna oświad
czyła, że wobec tego nie pozostaje je) nic 
innego jak utopić się i rzeczywiście poszła 
do Stryja i utopiła się.

Po zgonie marsz. Haiga.
Paryż, 31. 1. (Pat.) Pisma poświęcają 

cale kolumny wspomnieniom pośmiertnym 
marszałka polnego lorda Haiga, śmierć Hai
ga, przypominając poszczególne etapy jego 
kampanji. Zdaniem pism śmierć Haiga spro
wadza żałobę także i na Francję, w dzien
nikach ukazały się pełne wzruszenia deklara
cje marszałka Focha i generała Petaina po
święcone zmarłemu Rząd francuski reprezen
tować będą na pogrzebie lorda Haiga mar
szałek Foch i gen. Petain.

Londyn, 31. 1. (Pat.) W uroczystości 
pogrzebowej lorda Haiga we/.inie udział od
dział wojska w ilości 6 bataljonów piechoty 
i 8 szwadronów kawalerji. Zgodnie z regu
laminem 19 dział odda salwę honorową

Klęska głodowa w Szanghaju.
Londyn. 31. 1. (AW). Z Szanghaj^ 

donoszą, że głód prowincji Szontung przy
biera katastrofalne rozmiary. W jednym ą 
powiatów 60 proc, ludności wywędrowala 
do Mandżurii. Z obawy przed śmiercią gło» 
dową ludność burzy domy, aby za sprzedam 
ny budulec zyskać pieniądze na żywność.

Burza we Wlo^ech.
Rzym, 31. 1. (Pat.) W południowej 

części Włoch szalała straszna burza. W jed
nym z portów 4 parowce zostały porwane t 
uniesione przez wzburzone fale morza. Pa
rowce doznały poważnych uszkodzeń. Wy
padku w ludziach nie było



HtzaM
Połltuka w szwie

Inspektor Szkolny w Sierpcu.

Do.- Itd.

Zatrzymano około 100 oadt*. pośród kfótycl 
było wielu poszukiwanych i mających daw
ne, niezalatwione jeszcze rachunki ze spra
wiedliwością.

Odwaga złodziei przekroczyła jui wszeł 
kie przypuszczenia. Na szczęście jednak uda 
lo się ich wszystkich zamknąć do paki.

Z
Przekonajcie się osobiście!

''.^Inlejszem zawiadamiam, że na dzień 2» 
\ tycznia rb. udzielam urlopu NauczycJebłwit, 
które zechce brać udzla! w zjeździ® powiato
wym, cel era ustosunkowania się do pracy pod 
hasłem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządom. Podpis inspektora.’*

Doprawdy rozbrajający dokumencik urzędo
wy z czasów sanacji moralnej. Jeden z wielu na 
pozór nic nie znaczy a Jaki* straszny. Rzuca 
Dn Jaskrowe światło na źródło demoralizacji na 
szcgo życia publlczno-partstwowcgo> do historjł 
przoclidoząc jako curiosum po obecnych sto- 
jBunkacli.

• •

Głosować będziemy 
na listę nr. 24

MYDŁO REGERA
jest w użyciu najoszczęcłmejs^em — a zatem

najtańszem
mydłem do piania, M18

.  ........... w.... wi... 1

Gdyby mię ktoś zapytał, Jak wyobrażam so
fcie rolę nauczyciela w państwie, odpowiedział
bym bos wahania: „Nauczyciel polski, tj. taki 
człowiek, który siedzi na posadzie nie dlatego, 
ic uczy nasze dzieci, ale przcdewszystklem dl:t 
logo, że raz na lat pleć musi sle ustosunkować 
wobec pracy wyborczej rządu’*...

— Purda, panie d/ieiu. odpowiedzi?’hy mi 
pierwszy lepszy obywatel.

A Ja mu na to w odpowiedzi:
— Oto dokumencik!
I byłby spokój!

Moźcby to było i dobrze, gdyby nastąpił 
okres nowy. Może nie dla innie, ale dla dzieci.

Mój mały Janek przyszedłby pewnego 
dnia do domu i Już od drzwi, klaskając w dłonie, 
capiałby pod nosem:

— Tatuśku. Dzisiaj szkoły niema. Pan nau
czyciel wyjechał na zjazd abv się ustosunkować 
wobec wybolów. Tatusiu, Jaki ja Jestem szczę
śliwy, laki szczęśliwy...

Janek zaklaskałby w dłonie, mamusia, że to 
ma serce czule, ucieszyła by się takż(j?*a jakże. 
A Ja możebym również nabrał przekonania.

Kto wie, czy ta radość tworzenia nie ma 
czasami szczęśliwej ręki...

Polityczne hocki-klocki
Pisma prowincjonalne naszej dzielnicy z 

racji nadchodzących wyborów znalazły się w 
niemałym kłopocie rozwiązania zagadki swo 
jego stanowiska wobec list wyborczych. Tak 
sie zazwyczaj bowiem składa, że właścicielem 
jakiejś tam gazetki stęszewskiej czy orędowni
ka tucholskiego jest człowiek skaptowany na 
rzecz Unji, podczas gdy całe rzesze jego czy
telników to ludzie myślący narodowo, do wy
borów idący za wskazaniami serca i rozumu, 
bynajmniej niezależni materjalnie od nikogo.

Notabene interesy prywatne wydawcy by
najmniej nic ich nie obchodzę. Ale co ma po
cząć sam wydawca? On rozumuje tak: „Będę 
popierał ,.Unję“ zarobię trochę grosza naraz, 
ale czytelników stracę. Będę popierał Blok Ka
tolicko-Narodowy czytelnicy pozostaną, ale 
okazji nadzwyczajnego zarobku przejdzie mi 
koło nosa

I nie dziw, że taki wydawca targa się ze 
sobą, nie może nic zadecydować, aż wreszcie 
węzeł gordyjski rozwiązuje po myśli: „Panu 
Bogu świeczkę i diabłu ogarek”, ogłaszając, 
że w sprawach wyborów zajmuje stanowisko... 
neutralne

Co to znaczy?
To znaczy, że lamy swojego pisma zapeł

niał bedzie informacjami wszystkich kierunków 
politycznych (w tym wypadku Bloku Katolicko- 
narodowego, Unji. N P R-u i Chrześcijańskiej 
Demokracji) a czylelnicy maią wysondować 
opinję, która z tych ..partyj” jest najlepsza 
Rzecz zrozumiała, że takie stanowisko wydaw
cy jest tylko trickiem obliczonym na jego wła
sną korzyść. Że informacje, które będzie poda
wał do wiadomości opinji publicznej, nie będą 
bezstronne, to lie ulega żadnej wątpliwości 
Ale jasnem jest również, że wniosą one w 
umysł czytelnika bałagan, z którego trudno mu 
bedzie wybrnąć, co zresztą wydawcę wogóle 
nie obchodzi. Jestto robota z gruntu zła, a w 
mowie potocznej nazywa się ją: polityczne 
hocki — klocki

..Głos Wąbrzeski” zeszedł na jeszcze gor
sze manowce Ten na jednej stronie pisma na 
wołuje Czytelników do glosowania na rzecz 
„Bloku Katolicko-Narodowego”, na innej z ca
łym zapałem agituje za ,.Unją .

Trudno mówić wyraźnie, jak się taka ro
bota nazywa.

Doborowa publiczność
na rozprawie sądowej

W zakończonej niedawno w Warszawie 
gtodiiej sprawie sadowej przeciwko byłym 
funkcjonariuszom urzędu śledczego: Kurna
towskiemu, Dobieckiemu i innym — przewi
nę! się przez salę rozpraw szereg świadków 
rekrutujących się przeważnie ze sfer przestęp 
czyeh. większość „publiczności" na sali sta
nowili złodzieje i przestępcy różnych dyka- 
sterjl, przysłuchujący się zajęciem rozprawie 
i że zjadliwemi uśmiechami dresrwujac oskar 
żooych.

Ody po skończonej rozprawie owa do
borowa „publika" opuściła gmach sądu, nat 
knęta się niespodziewanie na przedstawicieli 
policji Mianowicie poteja skorzystała z chwi
li, że przestępcy zebrali się zbiorowo i więk
szość z nich zaprosiła do urzędu śledczego.

Na froncie
Kandydatury Be Be.

W a r s z a w a. ’(A W.) W łonie Bezpartyj
nego Bloku ustalone zostały kandydatury listy 
Nr. 1. we wszystkich niemal okręgach wybor
czych. Z Krakowa na pierwszem miejscu kan
dydować ma prof Krzyżanowski, w okręgu 
krakowskim prof. Pochmarski. Z Wilna na 
pierwszem miejscu kandydować bedzie b. poseł 
Kościalkowski, a na drugiem redaktor monar- 
chistycznego ..Słowa” Mackiewicz. Jednocześ
nie p. Mackiewicz kandydować bedzie na pier
wszem miejscu listy B. B. z okręgu święciań- 
skiego.

Monarchiści.
Warszawa (A.W.) Monarchistyczna 

Organizacja Wszechstanowa ustaliła kandyda
tów do sejmu z wszystkich niemal okręgów. 
Z okręgu stopnickiego kandydować ma Stefan 
Ciszewski i J. Kaheł. Z okręgu ciechanowskie
go U Przyborowski i wójt Kowalski z Ostro- 
wia Łomżyńskiego dr. Jan Moszyński.

NPR. idzie osobno.
Warszaw a. (A.W) Rokowania prowa

dzone przez NPR-prawicę z ugrupowaniami 
wchodzącemi w skład Bloku Katolicko-Narodo- 
wego na terenie Warszawy nie dały dotąd re
zultatu. W związku z tem wysuniętą zostanie 
samodzielna lista NPR‘u z b posłem Michal
akiem na czele. Także prawdopodobnie i w 

wysunięta będzie samodzielna lista 
NPR‘u.

Awantury w Cli. D.
y °.s z c z (A. W.) „Dziennik Bydgos

ki donosi, iż dotychczasowy zarząd woje-

Prof. Birżyska w Warszawie
Przyjęcie u min. Zaleskiego

Warszawa, 31. 1. (Pat.) Bawiący 
w Warszawie przedstawiciel prasy litewskiej 
prof. uniwersytetu kowieńskiego M kolaj Bir- 
ży.ka odwiedził dziś dyrektora PAT. p. Pio
tra Góreckiego, z którym odbył dłuższą kon
ferencję. Poruszono m. in. sprawę wzajem 
nego informowania prasy polsko-litewskiej 
Prof. Birżysko został dziś przyjęty w godz - 
nach popołudniowych przez p. min. spraw

Rolnictwo niemieckie
Przeciw traktatowi handlowemu z Polską

B e r 11 n, 31. 1. (Pat) Kongres delega
tów Landsbundu uchwalił wielki program 
kół rolniczych, w którym żąda m. in. nie za
wierania przez Niemcy żadnych nowych trak
tatów handlowych szkodzących interesom 
rolnictwa, nowych obniżeń przy pomocy zni
żek automatycznych obowiązującej obecnej 
taryfy celnej na produkty rolne, nie zawiera

Sport łyżwowy
Mistrzostwo Pomorza w jeździe figuro 

wej na łyżwach dla panów, pań i parami, 
organizuje Toruński Klub Sportowy. Zawo 
dy odbędą się 5 lutego wzgl. w pierwszą 
mroźną niedzielę lutego na ślizgawce Tks-u. 
Zgłoszenia skierować do firmy Sport - Bloch 
Toruń Katarzyny 5 tel. 276. Udział brać mo 
ga wszyscy sportowcy stale zamieszkani na 
Pomorzu ściślej biorąc na terenie O. K. VIII.

Dla panów obowiązują figury:
1. Łuk (Pnz-ł-Lnz) 2. Łuk (Pnw+Lnw) 

3. Paragraf (Pnzw+Lnwz) 4. Trójka (Pnw- 
Ttz-f-LtTnw) 5. Podwójna trójka (P4-Lnz- 
TtwTnz) 6. Pętlica (Pnzp+Łnzp.) oraz mi
nuty jazdy popisowej.

Dla pań obowiązują:
1. Łuk (Pnz+Lnz) 2. Paragraf (Pnzw- 

-j-Lnzw) 4. Trójka (PnzTtw-f-LnzTtw) 5. 
Podwójna trójka (PnzTtwTnz-ł-LnzTtwTnz) 
oraz trzy minuty jaizdy popisowej.

Objaśnienia skrótów:
P — prawą nogą, L —lewą nogą, t — 

w tyl, z — zewnątrz, w — wewnątrz, T — 
trójka, p — pętlica.

Wpisowe od zawodnika 3 zł., od pary 
5 złotych.

wyborczym
wódzki Ch. D. na Pomorzu z b. posłem No
wickim na czele został przez stronnictwo zło
żone z urzędu i usunięte z partji. Powodem 
usunięcia posła Nowickiego ze stronnictwa Ch. 
D. było zawarcie przez niego paktu wybor
czego z Katolicką Unją Ziem Zachodnich, 
wbrew postanowieniu naczelnych władz Ch. D.

Kandydaci z kryminału.
Warszawa. (A.W.) Na liście państwo

wej w ..Związku Siły Chłopskiej” zbliżonego 
do komunizującej N. P. Ch. figurują następu
jące nazwiska: osadzonego w areszcie śled
czym F Holowacza. dr. A Fiderkiewicza, S 
Wojewódzkiego, S. Ballina, Salajczyka i Wło
dzimierza Dąbrowskiego, znanego przed woj
ną działacza lewicowego. Co do Ballina, Głów
ny Komisarz Wyborczy zażądał udzielenia bliż
szych danych, co do adresu, gdyż Ballin znaj
duje się jak wiadomo zagranicą.

Monarchiści a robotnicy.
Sosnowiec. (A.W.) Monarchistyczna 

Organizacja Wszechstanowa usiłuje ostatnio 
przerzucić się na teren robotniczy. W Zagłębiu 
Dąbrowskiem wystawiona ma być lista mo
narchistyczna z b. posłem Owiakowskim na 
czele.

Blok narodowy.
W a r s z a w a, 1 2. (A W.) Rokowania 

między Blokiem Kat.-Narodowym a Ch. D. i 
Piastem o porozumienie regjonalne trwają w 
dalszym ciągu Uchwalono już złożyć wspólną 
listę nr. 24 oraz cofnąć porozumienie co do 
okręgów wileńskich. Obwody wileński i świę- 
ciański pozostają dla bloku Kat.-Ludowego. w 
okręgach Zagłębia Dąbrowskiego i Łomży wy
stawiona będzie lista nr. 24.

zagr., który udzielił mu specjalnego wywiadu 
dla prasy litewskiej. O godz. 5 popoł prof. 
Birźyska byl podejmowany w sali pompejań- 
skiej hotelu Europejskiego przez grono pro
fesorów uniwersytetu warszawskiego z jego 
Magnific. ks. rektorem Szlagowskim i prof. 
Handelsmanem na czele W zebraniu wzięli 
udział przedstawiciele sfer naukowych, spo
łecznych i prasowych stolicy.

nie żadnych nowych traktatów klauzulą naj
większego uprzywilejowania na tego rodza
ju produkty rolne, które produkowane są w 
kraju., odrzucenia kategorycznie jakichkol
wiek kontyngentów dla nierogacizny z Pol
ski. wreszcie zmiany taryfy celnej w kierunku 
przyznania rolnikom niemieckim większej o- 
chrony itp.

Społeczne Biuro Pośrednictwa
Pracy

oddział żeński w Inowrocławiu ogłasza 
wolne posady.

Szanownemu obywatelstwu miasta i o- 
kolicy podaje się do łaskawej wiadomości, iż 
Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy od
dział żeński znajduje się w Inowrocławiu 
przy ulicy Cmentarnej Nr. 2 i posiada kilka
dziesiąt wolnych sil do pracy i to do miasta 
a mianowicie poszukuje się: książkową, biu
ralistki, kasjerki, ekspedjentki, gospodynie, 
kucharki, pokojowe, służące do wszelkiej 
pracy domowej, dziewczyny do dzieci i pracz 
kł. Na majątki: kasjerki, bony, gospodynie, 
pokojowe, elewki i służące.

Dla wielebnych księży proboszczów go
spodynie z chlubnemi świadectwami i kilka 
letnia praktyką.

Ma mocy rozporządzenia Wojew. Po
znańskiego L. dz. 4278/27 V. z dnia 9. 5. 27. 
upoważnione zostało tut. Kolo Zw. Inw. 
woj. do pośredniczenia osób postronnych 
i podiega tut Państwowemu Urzędowi Po
średnictwa Pracy. Uprawianie przez tut

I
! stręczycielki niesumiennego procederu jest ta- 

kowein surowo wzbronione. Społeczne Biu
ro Pośredn Pracy jest w możności każdego 
czasu szkodliwą działalność tutejszych strę- 
czycielek kontrolować i każde przestępstwo 
bezwzględnie donieść do Państw. Urzędu 
Pośredn. Pracy, lub bezpośrednio do tut. Ko
mendy Policji Państw.

Społeczne Biuro Pośredn. Pracy pobiera 
za pośredniczenie należytość według min - 
malncj procentowej taryfy Wojewódzkiej 
Wobec tego Szanowne obywatelstwo kieru
jąc się po wszelakie siły do pracy li tylko do 
tut. Społecznego Biura Pracy nie będzie wy
zyskiwane, daje egzystencję wdowie z dwoj
giem nieletnich dzieci, która to biuro pro
wadzi, następnie zasila kasę tut. Kola Zw. 
Inw. Woj., która to znowu wspiera najbied
niejsze wdowy i sieroty po poległych woja
kach. Społeczne Biuro Pośredn. Pracy przez 
skoncentrowanie wszystkich sil do pracy mo
że wnieść niejako moralny wpływ na zgłasza
jących się po pracę. Dlatego też osoby pole
cone przez to biuro są zaufane i bez wahania 
można je przyjmować do pracy. Dla dogod
ności zamiejscowemu Obywatelstwu dono
szę, iż zamówienia telefoniczne na wszelką 
służbę żeńską przyjmuje biuro pod Nr. tele
fonu 267.

Gryszczyńska, kierowniczka biura, 
Inowrocław, Cmentarna Nr. 2.

w m hm flaiHKkl
Każda z Was wie Ile ma kłopotu z podaniem 
dziecku łyżki tranu. BHstraHt Słodowy z tranem 

VITAMALTYNA 
dealny środek przeciwrachityczny i odżywczy 

zupełnie uwalnia Was od tej troski. 1421

VITAMALTYNA 
wyrobu Browa-u I. Gtitza w Krakowie jc-t bardzo 

odżywczą lekką strawną (nie zawiera gumy.)
Wyłącz o zastępstwo: PolsKa Sp AKc.

„PHW MB. JimsitKi w Kralowie.
Do nabycia w aptekach, drogerjach itp

Zjazd delegatów Młodzieży

okręgu inowrocławskiego.

.ucdzielę, dnia 5 lutego ?dzie się 
w Inowrocławiu walny zjazd delegatów 
wszystkich placówek stowarzyszeń Młodzie
ży Polsko-Katolickiej okręgu inowrocławskie 
go, na który przyjeżdża naczelny komendant 
związkowy z Poznania p. Bu akiewicz. Obra 
dy zjazdu rozpoczną sie o godzinie pierw
szej po południu w Ochronce przy ul. Poz
nańskiej.

Targowica Poznańska.
Urzędowe «nre i..z anie targowej Komisji

N-.tow-raia Cen.
I • n.«ń nin 31 1.27.

spędzono woló>ł 90— bnhaji 278 Itrów 454 bydła 
852 śwlti 2332 Chitą 405 sztuk, owiec 4 39 sztuk 
kóz pro i —

Razom 4088 'Wierzat.
O i dło

Stadniki
połnnmięsisto, wyrosłe najwyższej war

tości rzeźnej
pcłnomlęslsto, młodszo .
m ornie odżywiano młodszo I dobrze 
odżywiane starszo

Jałówki i Krowy i

000 -140
134- 170

120 128

pełno ilęsisto, wytoczono Jałówki naj- 
Wyższol wartości rzeźnej , 
polnomięsisto wytuczone krowy, naj
wyższej wartości rzeźnej do lał 7.
st niszo wytuozone krowy i mniej dobre 
mi dużo ktowy i lalówki ,
micrnlo odżywiono krowy I Jałówki 
licho odżywione krowy I Jałówki

162-170

156-160

140-146 
120- 120

90—100
Cl dęta:

najprzedniejsze cielęta hi< en ■ 000 160
środolotuczone, olelęta i najprzedniejsze usakl 150 -154 
mniej tuczone cielęta I dobro saaKi , . 136 142
liche sanki . , 000 130

Opasy molne
jagnięta tuczono 000 - COO
licho Jagnięta i owco ‘24 130

Świnio.
pełnomięaiate od 120—150 kg. żywoj wagi 180-186 
połnumlęaiate od lOt) do 12(1 kg żywoj wagi 174 170 
pełnomlęslste od 80 do 100 kg. żywej w»gt 166 170 
mięsiste świnie ponad 80 kg. żywej wag* 158 160 
mac ory 1 późno kaatraty żywoj wagi 140 - 170

Przebieg targu spokojny



Z DNIA.

Trzydzieści trzy
• Zaczyna się wyborczy eden, 
aż amatorom serce drży... 
list było coś dwadzieścia jeden, 
a teraz jest trzydzieści trzyl

Trzydzieści trzyl — Do samych pował 
od polityków pełny sejm!
,..A któż nas rozpolitykował? — 
Patrz trzeźwo, łuskę z oczu zdejml

KRONIKA
Luty

l
Lwartek

Kalendarzyk rzym katol.
Dziś M. B. Gromnicznej
Jutro Błażeja

Kalendarzyk słowiański:
Dziś Miłosława
lutro Ścibora

Słońce: wschód 7,45 zachód 16,43 
Księżyc: wschód 7,26 zachód 3,25

DuZurnu apteha
— Nocny dużur apteczny pełni od dzisiaj do 

przyszłej środy apteka pod Krzyżem od środy 
przyszłego tygodnia włącznie apteka pod Orłem.

»U2ur lekarski
Nocny dyżur lekarski pełni z dnia I na 2 b 

m. dr. Pawlak; nocy następnej dr. Sikorski.

Temperatura
Dzisiaj o godzinie 8 rano termometr wska

zywał 3 stopnie Celsjusza powyżej zera.

Kino .Pałac" W czh arteK po raz ostatni

Księżna Czardaszka
Komunikatu

— Sodallcja Part. Z powodu Święta Matki 
Boskiej, adoracja Najśw. Sakramentu odbędzie 
się w płatek, dnia 3 lutego rb. w kościele Najsl 
ocrca Pana Jezusa.

— Sodallcja Pań. Msza św. odprawi się w 
'sobotę, dnia 4 lutego br. o godzinie 8,30 w ko
ściele Najsł. Serca Pana Jezusa.

- Bal Akademickiego Kola Kujawskiego. - 
Karnawał w całej pełni. Niewątpliwie jednak Jedną 
z największych atrakcyj karnawałowych na terenie 
Inowrocławia będzie, podobnie jak w poprzednich 
łatach, doroczny bal Akademick. Koła Kujawskie, 
go dnia 2 lutego. Nikogo z pośród tych, którzy 
otrzymali zaproszenie nie powinno w dniu tym za 
braknąć na sali Hotelu Basta, gdyż, liczny zjazd 
młodzieży akademickiej daje rękojmię, że bal uda 
się doskonale. Z drugiej strony wzniosły cel. na 
który przeznacza się dochód z tej imprezy, powi
nien zachęcić każdego do zjawienia się na balu.

A zatem prosimy pamiętać: 2 lutego w święto 
N. M. P. Gromnicznej. Ubiór dla panów frak 
względnie smoking.

— Bal maszynistów kolejowych. W niedzielę 
dnia 5 lutego br. o godzinie lO.ej w sali Hotelu 
Basta odbędzie się Wieczorek Karnawałowy miej
scowego Koła Maszynistów Kolejowych, z bardzo 
urozmaiconym programem, który będzie się składa! 
m. in. z popisów członków Koła śpiewów chóral. 
nych deklamacji i przedstawienia kółka teatralnego. 
Po przedstawieniu zabawa taneczna.

ważne
flaP.L ttóótii samoiMWI

W Zakładach Mechanicznych 

p. Karola frltscha 
Inowrut law — ulica Kasztelańska nr 24/25 

Telefon 170 uruchomiliśmy 

stkje lEinim 
dla sprzedaży benzyny i ole’ów 
samochodowych „Ci A L T O L“ 3995 

Galie. Tow. Haft. „®AŁlCJA“n. 
oddział W Gnieźnie, ul. Mieczysława 32

— Kino PAŁAC wyświetla dziś i Jutro tj. 
czwartek po raz ostatni wesoły film operetkowy 
food tył.: „KSIĘŻNA CZARDASZKA". Obra/. 
Ten łączy w sobie doskonalą grę i świetny sce
nariusz. Wielka ilość faktów w sposób precyzyj 
ny łączy się i wiążc ze sobą prosto i logicznie 
Następny program „KRÓLEWSKIE KLEJNOTY" 
■z ulubieńcem tutejszej publiczności HARRY 
jPEELEM. Wkrótce na ekranie srebrzystym tu 
Tejszego kina wyświetlany będzie wielki film pt.

MOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA" według 
slynncl powhścl Andrzcla Struga. Początek scan

Ankieta na temat rozwoju naszych 
Towarzystw Śpiewaczych

W numerze niedzielnym naszego pis
ma zamieściliśmy ankietę na temat racjonal 
nego rozwoju naszych kój śpiewaczych, 
prosząc zainteresowane osoby, o wypowie, 
dzenie się w podanej sprawie. Dotęd, redak 
c]a otrzymała zaledwie Jednę odpowiedź 
Stwierdzając powyższe, nie możemy się o- 
przeć zdziwieniu, że tak mato zainteresowa 
nia znajduję kwestję, które sę dla nas ży
wotne i o których — jak wiemy debatuje się

Z posiedzenia Rady Miejskiej m. Strzelna
Wczorajsze posiedzenie zwołane w celu 

ustalenia budżetów na rok 1928/29 zagaił o 
godz. O-ej w obecności 13 radnych przewód 
niczący Rady Miejskiej p. dr. Truszczyński. 
Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący 
odczytał list radnego p. St. Smoniewskiego, 
(Stronicfwo Mieszczańskie) który z powodu 
wprowadzki ze Strzelna podziękował za mail 
dat radnego.

W 1-szyni pkcie obrad uchwalono bud 
żet administracyjny, — który referował zast.

sów o Rodzinie 6,45 i 8,45 wieczorem. Jutro tj. 
w święto Matki Boskiej Gromnicznej o godzinie 
2,45 po południu.

— Kino SALON wyświetla od wczoraj prze
piękny film obecnego sezonu pod tytułem' 
„ZŁODZIEJ ŚWIATA" w 10 aktach. W rolach 
głównych bożyszcze kobiet Lucjano ALBERTINI 
oraz artyści tej miary co: GRITA LEY, znana 
z filmu „Gniazdo Miłostek" Vivlan GIBSON I H. 
MfERENDORF. Niezrównane scenyl Wspaniała 
gra! Kapitalne momenty komediowe, dają na- 
prawdę widzowi rozrywkę duchową. Film ten 
ze względu na swą wartość artystyczną, winni 
zobaczyć wszyscy. Dziś początek o godzinie 6.45 
i 8,45 wieczorem. W czwartek, tj w święto Mat
ki Boskiej Gromnicznej o godzinie 2,30 po połu
dniu I w ten dzień bilety wolnego wejścia ważne 
tylko na I seans. Dla dzieci I młodzieży wzbro
nione

— Biały tydzień urządza w tym tygodniu zna 
na finna .Bławat Polski*' wlaśc. p. Jurkowski przy 
ul. Król. ’jadwigi 32. Jestto tydzień reklamowy, 
urządzany przez p. Jurkowskiego z okazji powięk 
szenia swego bardzo co bądź poważnego interesu.

Pan Jurkowski chce dać możność szerokiej pu 
bliczności nie tylko zapoznania się z jego bogato 
zaopatrzonym składem bez obowiązku kupna, ale 
daje przedewszystkiem możność taniego zakupu dla 
pań przygotowujących sobie wyprawy ślubne.

— Zwracamy uwagę na dzisiejsze ogłoszenie 
Sióstr Janczakówien, któ^e |x> dłuższej praktyce i 
doświadczeń w firmie „Bławat Polski" usamodziel 
nily się nabywając drogą kupna firę ,.Nasz 
sklep" położoną bardzo korzystnie bo w głównej 
części Rynku nr. 13.

Panny Jańczakówny prowadzić będą nadal ka 
pelusze damskie, strój i towary krótkie.

Nowemu przedsiębiorstwu życzymy pomyślne
go rozwoju.

I miasta l flfcoticu
- Tydzień Propagandy Trzeźwości. Jak wynika 

z wczorajszej odezwy komitetu organizacyjnego 
Tygodnia Propagandy Trzeźwości, od dzisiejszej 
środy będzie zbierana publicznie kwesta na rzecz 
propagandy. Zdaje się. że nikt się nie odważy, 
mając do spełnienia tak ważny obowiązek wzglę
dem społeczeństwa i Ojczyzny, oszczędzić grosza 
na ten wzniosły cel. Rodzina jest podstawową ko
mórką społeczeństwa. Dobre rodziny wychowują 
dobrych i pożytecznych obywateli — zle przyspa
rzają społeczeństwu jednostek niezadowolonych, a 
często zbrodniczych W czasach obecnych dziesiąt- 
ki tysięcy rodzin jyje w rozterce i rozpaczy spowo 
dowanej alkoholizmem. Jest przeto obowiązkiem 
każdego obywatela przyłożyć rękę do uzdrowienia 
stosunków rodzinnych i wypowiedzieć bezwzględ
ną walkę szatanowi — pijaństwu.

Rezultat tej walki będzie pomyślny dopiero 
wtedy, jeśli wszyscy razem przez zrozumienie spra 
wy i pieniężny datek przyłączą się do akcji zwal
czającej ten stan.

Tydzień Propagandy Trzeźwości trwać będzie 
od 1 do 8 lutego pod protektorateme J. Em. K9. 
Kard. dr. Hlonda’ Prymasa Polski.

— Zł. 30 (słownie trzydzieści złotych za
miast likwidacji za przewóz chorego WP. J. B. 
karetką pogotowia K. Cli. w Inowrocławiu do 
Radziejowa złożono do rozprządzenla starszej 
siostry Miłosierdzia Szpitala Powiatowego w I 
nowroclawiu dla biednych wychodzących ze 
szpitala.

Saczność mieszkanki Janikowa
i okolicy

Zebranie Narodowej Organizacji Ko- 
biel odbędzie się w niedzielę dnia 5 lutego 
o godzinie 3 po południu w Janikowie na 
sali pani Wittrynowej.

O jaknajliczniejszy udział kobiet upra
sza Zarzęd. 

w rozgoryczeniu. Tak pojmować obowiąz
ków swoich nie można, bo w ten sposób 
nie dojdzie sie do żadnej naprawy. Tylko 
publiczna dyskusja zdolna jest usunęć zto 
niepożądane. Innej drogi niema. Dlatego też 
jeszcze raz apelujemy do zainteresowanych 
rozwojem kól śpiewaczych, aby przemogli 
swoję niechęć do pióra i aby w własnej dla 
kultury śpiewacze) sprawie zcclicieli nade
słać do redakcji swoje uwagi.

| burmistrza p. apt. M. Sfęczniewski. W wy- 
I datkach i dochodach opiewa on na kwotę 

218.247,25 złotych. Obrady nad tym budże
tem trwały przeszło godzinę. — W 2 gim 
punkcie obrad uchwalono budżet rzeźni 
miejskiej w zwyczajnych wydatkach i docho 
dach na kwotę 23.191,00 złotych. — W dal
szym ciągu uchwalono budżet dodatkowy 
do budżetu administracyjnego na r. 1927/28 
w kwocie 15.476,64 złotych. — Na tem obra 
dy zakończono.

Gniewkowo za lista nr. 24
Z zebrania informacyjnego.

We wtorek komitet wyborczy na m. 
Gniewkowo zwołał wybitniejszych obywa
teli do sali Parku Miejskiego. Przybyło około 
50 osób. Przewodniczył prezes komitetu p 
Klemens. Referat informacyjny o sytuacji 
przedwyborczej wygłosił redaktor Cieślak z 
Inowrocławia. W dyskusji dało się zaznaczyć 
ogólne ubolewanie z powodu rozbicia spo
łeczeństwa umiarkowanego. Zebrani potę
piali rozbijaczy i postanowili pójść do wybo
rów za listę katolicko-narodową, na czele 
której stoją wypróbowani szermierze sprawy 
narodowej i katolickiej.

Po zakończeniu obrad odbył specjalne 
posiedzenie komitet wyborczy, celem omó
wienia programu prac wyborczych i agita
cyjnych. W niedługim czasie odbędzie się w 
Jniewkowie wiec przedwyborczy listy kato
licko-narodowej.

Stow. Młodzieży żeńskiej
"Jutrzenka"

Z walnego zebrania.

W niedzielę 29 stycznia r. b. oaoylo się 
zebranie Stów. Młodzieży Żeńskiej w Ochron
ce przy ul. Poznańskiej. Obrady zagaiła o godz 
i/£>5 tej przewodu. Cabanówna hasłem: ..Spra
wie służ!", przy obecności 30 pań, witając 
tiasamprzóa w serdecznych słowacli nowego 
patrona ks. Balcerka, oraz, wszystkich obecnych. 
Po przyjęciu porządku obrad, odczytała sekre
tarka p. świerska protokół z ostatniego walne
go zebrania i sprawozdanie z całorocznej dzia
łalności, które bez zmian przyjęto. Skarbniczka 
p. Jankówna zdała sprawozdanie ze stanu ka
sy. Podała zebranym, iż przyjęto 266.15 zl., do
chód całoroczny 139.65 zł., razem 405,80 zł. 
Rozchód, po zakupieniu książek do bibljoteki 
363,70 zł. Pozostaje na czysto w kasie 42,10 zl 
Po sprawozdaniu bibliotekarki o. Adamskiej na 
przewodniczącego obrad powołano ks. Balcer
ka. który na wstępie przemówił w serdecznych 
słowach do druhen o gorliwej i zgodnej pracy 
w stowarzyszeniu. Po malej dyskusji przystą
piono do najważniejszego punktu obrad t. j. do 
wyboru nowego zarządu. Na przewodniczącą 
wybrana została była przewodn. p. Cabanów
na. jej zastępcz p. Ziółkowska. Sekretarką zo
stała jednogłośnie wybrana p. J. Świerska, zast. 
p. Ceglarska; skarbniczką została p. Adamska 
a bibliotekarką p. Chybicka. |ako zastępowe 
dla dwóch zastępów wybrano p. Chybicke i p 
Ziólkowskę. Zarząd wybrano ku zupełnemu za
dowoleniu. Pełnem zaufaniem powitał ks. pa
tron nowy zarząd, podkreślając kilka momen
tów, w których wskaz.al. że podstawowym wa
runkiem rozwoju stowarzyszenia jest harmo
nijna współpraca zarządu z członkiniami. Na Biały Tydzień

urządzam celem reklamy od piątku 3. lutego br.
Polecam:

Wszelkie płótna na bieliznę, pofciele, 
radła, ręczniki, firany, kongresy i t 
gotową bieliznę damską, męską 1

Bławat Polski
Telefon 74 Zapraszam do zwiedzenia mego magaz 

MtSfil do przeglądu moich oi en wystawnyc 
przekonania się o nadzwyczajn niskich

zakończenie p. Orzechowska wygłosiła dekla* 
mocję p. t. „Powitanie ks. patrona" Oprócz te* 
go rozwiązał ks. patron skrzynkę zapytań. Gdy 
ws®e3"yMvfa!y

kończono zebranie krótko przed godz. 7 hasłem 
„Sprawie slużt'*.

Zgrzyty
W tych dniach donosiliśmy o systematyk 

czntm zażydzaniu sie miasta Strzelna, przy- 
czem wykazaliśmy również, że za powyższy 
stan rzeczy odpowiedzialni są w niektórych 
wypadkach miejscowi obywatele, a co ważniej
sza, nawet miejscowe pismo „Nadgoplanin , 
który pominął milczeniem fakt objęcia składu 
przez żydówkę po p. Jasińskim.

W związku z tym ostatnim faktem ..Nad
goplanin" zamieścił obszerne oświadczenie, w 
którem stwierdza., że o przejęciu składu przez 
żydówkę Pieterkową nic nie wiedział i że jeśli 
faktu tego nie podał do wiadomości opinji pu
blicznej, to tylko dlatego, że ntial bliżej nie
określone powody!?

Na to ciekawe oświadczenie z grona oby
wateli miasta Strzelna otrzymujemy list wyja
śniający, że „Nadgoplanin" sprawę przejęcia 
składu przez Pieterkową przemilczał tendencyj
nie. Pismo to, jak stwierdza list, otrzymało do
niesienie o odsprzedaży składu po p. Jasińskim 
i mimo to nie podało go do publicznej wia
domości. Na wezwanie ponowne, domagające 
się zamieszczenia listu. „Nadgoplanin" odpo
wiedział. iż czyni to tylko dlatego, że nie po
siada miejsca...

Ponieważ w tym czasie „Nadgoplanin" 
wyszedł kilka razy i w tym czasie mógł był za
mieścić doniesienie obywateli, przeto tłumacze- 
nie się brakiem miejsca jest bezpodstawne i nie 
posiada żadnego sensu.

I

Ruch w towarzystwach
— Towarzystwo Kobiet Pracujących „Jed

ność". Zebranie odbędzie się w czwartek, dnia 2 
lutego rb. o godzinie 5 po południu w Ochronce 
przy ulicy Poznańskiej. Pól godziny przedtem ze 
branie kółkowych 1 zarządu. O liczne przybycie 
druhen oraz gości prosi (4145) Zarząd.

— Towarzystwo Uczestników Powstania 
Wbiłkopolsklego z roku 19218—19. Zebranie 2 lu 
te x w czwartek, w święto Matki Boskiej Grom 
nl« 'ij po południu o godzinie 2 w lokalu p. 
Pałko.yskiego. Ogól pożądany. 
(4150) Zarząd.

— Baczność Drużyna Błękitna, Jutro strzo- 
łanle konkursowe w lokalu p. Urbańskiego, ul 
Sw. Ducha 101 od godziny 3 po południu. 
(4168) Komendant.

— Zebranie Kółka Rolniczego Inowrocław
skiego odbędzie się dnia 5 lutego rb., w niedzie
lę, o godzinie 1 w hotelu Basta. Na porządku 
dziennym ważne sprawy, liczny udział człon
ków pożądany. (4159) Zarząd.

— Walne Zebranie Wielkopolskiego Towa
rzystwa Kółek Rolniczych na powiat Inowro 
cław odbędzie się w piątek, dnia 10 lutego br 
o godzinie 11 w Hotelu Basta w Inowrocławiu

Do udziału uprawnieni są: Zarząd Powiato 
wy, prezesi i delegaci wszystkich Kółek Rolni 
czych okręgu. (4154/

Za Zarząd Powiatowy W, T. K, R,
(—) Chwalisz, sekret. (—) Ponlńskl, prezes.

— Towarzystwo Zjednoczonych Przemy
słowców. Roczne walne zebranie odbędzie się w 
czwartek, dnia 2 lutego o godzinie 4 po południu 
w Hotelu pod Lwem (dolna salka). Ważne spra
wy, wybór nowego zarządu. Uprasza sleę o licz
ne ! punktualne przybycie.
(4109) Zarząd.

Walne zebranie
Towarzuslwo wspdidzieiczefi® za
bezpieczenia trzoda 1 iujdła przij 
Cecha rzeznicłiim w Inowrocław^ 

odbędzie się 

dnia. 2. lutfcao 1928, r@to 
w Hotelu pod lwem o fi. 2 po poi

W razie niedostatecznej ilości członków wszel
kie uchwały są prawomocne bez względu nn ilo .' 
członków. 4-fil

Zarząd.

przeście-
d. oraz 

dziecięcą

Feliks Jurkowski 
Inowrocław,

Król. Jadwigi 32.
Telefon 74

4165 ,g
■u



kż.

Dnia 50 stycznia br. o godzinie 9.40 zasnął w Bogu po 
krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakra
mentami nasz najdroższy syn, kochany brat, wujek 1 sio
strzeniec śp.kuinimz wrzos 
przeżywszy lat 19. O czem donosi w ciężkim 6mutku po
grążona

rodzina.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia 2. lutego b. r 

o godz. 9-trj rano z d«>mu żałoby z Kncrkowa poW. Ino
wrocław, na cmentarz parafjalny w 1’łonkowic. 4118

Kaczkowo, Inowrocław, Jaksice, Ameryka, 51. I. 1928 r, 
(Osobnych uwiadomlcń nie wysyła się).

ftintai! pottt
w przedmiocie tabliczek rejestracyjnych na

rowerach.

Na zasadzie postanowień par. 137 ustawy o 
ogólnym zarządzie kraju z duła 30 lipca 1883 r 
(Zbiór Ustaw strona 195), par. 6, 12 I 15 Ustawy 
o zarządzie policyjnym z dnia II marca 1850 r. 
(Zbiór Ustaw strona 265) oraz art. 3 Ustawy z 
dia 7 października 1921 r. o przepisach porząd
kowych na drogach publicznych (Dziennik Ustaw 
Rzplltcj Polskiej nr. 89/21, pozycja 656) wydiję 
nlnlejszem za zgodą Wojewódzkiego Sądu Ad
ministracyjnego na cały obszar Województwa 
Poznańskiego następujące rozporządzenie poli
cyjne.

§ I. Każda osoba, Jeżdżąca po drogach pu
blicznych, winna zaopatrzyć swój rower w ta 
bliczkę rejestracyjną, umieszczoną pomiędzy tyl- 
nem koleni a siedzeniem, | to w ten sposób, a- 
żeby była z tyłu czytelną.

Tabliczka taka ma być metalowa w kształcie 
owalnym, długości 16 cm., szerokości 8 cm 
przymocowana trwale Imadłami do ramy roweru 

Tło tabliczki białe, obramowanie (ramka) 
czarne o szerokości pól cm..

Na górze literami drukowaneml w kolorze 
czerwonym, wielkości 2 cm. ma być wypisana 
nazwa miasta, wydzielonego z powiatu (Poznań, 
Bydgoszcz! Gniezno, Inowrocław) względnie na
zwa powiatu.

W powiatach: poznańskim, bydgoskim, gnież 
nlcńsklm 1 Inowrocławskim dla odróżnenla od 
miast napisy mają być następujące: Poznań — 
P., Bydgoszcz — P„ Gniezno — P., Inowrocław 
- P.

Następnie pod nazwą miasta wydzielonego 
względnie powiatu ma być umieszczona cyfra 
rejestracyjna w kolorze czarnym wielkości 4 
I pól cm.

Do malowania tabliczek należy używać tyl
ko farb olejnych.

§ 2. Tabliczki rejestracyjne wydają Staro 
st\’.a dla powiatów, a Miejskie Urzędy Policyjne 
dla miast wydzielonych po uiszczeniu należyto- 
ści 1 wykazaniu się kartą rowerową, wydaną 
pr-.-z władze policyjne na zasadzie postanowień 
par 24 Rozporządzenia Ministra Robót Publlcz- 
n\ch I Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
26 czerwca 192-1 roku (Dziennik Ustaw Rzplltej 
Pol-kicj nr. 61/24 pożycia 611) łącznic z par. 1 
R< -porządzenia Ministrów: Robót Publicznych i 
-•-pr iw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1925 r. 
'i‘ '.nnlk Ustaw Rzplltej Polskiej nr. 55/25 po- 
■ycij 3Q7).

S 3. Tabliczki rejestracyjne muszą być nie- 
zgięte a utrzymywane stale w stanie czystym 
i c. ytclnym.

8 4. W razie zupełnego zniszczcnnia rowe
ru lub też sprzedaży innej osobie, należy otrzy 
maną tabliczkę rejestracyjną natychmiast zwró
cić Starostwu względnie Miejskiemu Urzędowi 
Dolicyjnctuu miasta wydzielonego.

S 5. Urzędy wydające tabliczki rejestra- 
cjjtie, mają prowadzić szczegółowy rejestr z na 
Rtępnjącemi rubrykami: 1. liczba porządkowa, 2 
nr. rejestracyjny tabliczki. 3 nr. karty rowerowej 
i nazwa Urzędu, który wystawił, 4. imię 1 na 
zv Isko oraz dokładny adres właściciela 
(zawód), miejscowość ulica | nr. domu) 
waga.

8 6. Winni przekroczeń niniejszego 
rządzenia, podlegają karze grzywny do 60 zł 
lub w razie niemożności zapłacenia stosownej 
kurzo aresztu, o Ile w danym wypadku nie mają 
zastosowania postanowienia kodeksu karnego z 
dnia 15 maja 1871 roku.

8 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia.

POZNAN, dnia 30 sierpnia 192“ roku.

■/:

roweru 
i 5 ii-

rozpo-

Wojewoda Pozłimfskl.

Powyższe rozporządzenie p. Wojewody po
wale do publicznej wiadomości. Równocześnie 
wzywam posiadaczy rowerów, zamteszlcałych 
na terenie miasta Inowrocławia, aby w prze
ciągu 8 dni llcząo od dnia ogłoszenia w „Dzień 
nikli Kujnswklm“ zgłosili się w Urzędzie policyj 
nem pokój nr. 3 po odbiór tabliczki rejestracyj
ni. (4141)

INOWROCŁAW, dnia 31 stycznia (92g r.

iWZYDF.NT MIASTA:
( ) Pr. Krzyiiiińskl.

Warszt t 
pantollarski z narzędzia
mi na dobrych " amokach 
zaraz do wynajęcia. Fr. 
• ■hodziński Inowrocław, 
SyHagoska 23, 4iG)r

Ulllliw
JuZ 31-go stycznia rozmoczona się

ienJ Biały T
firmy Leon jWnlusaeli — lwuwroclaw

H Znianychlriołcinelowych|0nle<lba korzyslnel okazil znkul'ie"i,‘ <anl'-l' “ dobrych płócien bieli.

Ceny zdumiewająco niskie I
Płótna biellźniane:

g 70 cm. szerokie od................................. 0.98 zł
E 80 „ ..................................................... 1 70 zł

P Adama zki — Madopolamy — Nan.uki — Batyity we wszystkich sz' rokoćclnch I różnych 
g mkoicinch. Obrusy Garnitury obradowe i do trany — RęcznUti — ChosteczKi do no.a. 
g. Wszelkie Inne towaru w czasie BMtroo po znlżonutli cenach!

Polecam uwadze moje okna wysiawowe.
^^WiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiB! iiiimiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Prześcieradłowe:
130 cm. od....................................
HO „ . ...........................................

4080

2.60 zł
2.70 zł

Podajemy niniejszem do łaskawej wiadomości, źe z dniem I go lutego 
pizejęlyśmy diogą kupna firmę

Nasz Sklep“
Rijneh nr 93 w taowrrawhs Rgnelf mr. 93 
shłafl sfrolii Kapchisw damshlch i faworów 

krótkich
i prowadzić go będziemy nadal pod fnmi| .ucz

P. Jańczak i Ska
Zapewniając Szanownej rubli, zności skorą i rzetelną obsługą, prosimy 

odnosić się także do nowej firmy z calem zaufaniem.

Z poważaniem S|OSjnj SaiŁ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiituiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiłi

Ceny konkurencyjnej
1 obuwnicze /
I meblowe i ’
f przybory I
siodlarskoĄ

^apicerakieJ

J.Wrembd 
Skład skór 
Inowrotfaw 

Kasztelańska 34. 
•r-- .• . . tel.:l88.
Dogodne warunki spłaty_________

Reslauracja - Kasyno Obywatelskie - Poznana 79
Dzli wieczór od godziny 5-tej

ławwnii j wieprzobicie
mwj* łifl kłórn AVmniltvlMu) i WC7VCtki<'1i 7iinlnniunh nnn*l.

PODKOHORZANKA z polonezem

ZAO.PBA z pojedynkiem 

HEKTORSKA z pod Harpia

Z1OIN9AH z złotem

NASTOJKA z owocami i t. d. i t. d.

Zamienią
swój skład rzeźnio-i przy 
główny ulicy w mieście 
powiatowem, dobrze pro
sperujący z kompletnem 
urządzeniem i zapędem 
motorowem na gościniec 
w dużej wiosce względnie Pończochy 
na średnie ąospodaistwo 2 50 Pończochy 
lub sprzedam. W zajęciu l-’° Płótno 1-10

na które sympatyków i wszystkich znajomych uprzej
mie zaprasza Gecpedan.

: Tani susa
i tydzień. Aksamit na su- 
i knle od 9 zł. Płótna od 
; 1 zł. Popeliny od 3.6o 

'y macco para 
łzochy flor o-l

—....  '. :9 szer. od
, 2."5. Wielki wybór pió- 

„ft____ ..... clen fartuchowych i firan
do Eksp. L)z. Kuj, 4151 poleca Marjan Stern Ino- 

__ Wrocław. Kościu zki 20.

jest stale 9—10 osób. 
Zgłoszenia tylko plśm.

Kupię
dom wprost od właścieła 
i wpłacę chwilowo 6.0i)0 
zł. Łask, of proszę skie
rować do Eksp. Dz. Kuj 
pod nr. 4149

Przy|mu|e 
pnnienld do wyuczenia 
się szycia bielizny I rę
cznych robót. Wykonuję 
w zelką garderoby dam
ską 1 dziecięcą. Również, 
przyjmuję wszelką bie
liznę do szycia. Prat 
cowrla mód damskich. 
H. Jankowska, uL Poz
nańska nr. 12 I. 4152

Potrzebna 
zaraz młoda dziewczyna 
porządnej rodziny do 
nrac domowych 1 dziecka 
Iśubtasowa, ul. Kościusz
ki 16. 4157

Służąca 
do wszelkiej pracy do
mowej unilcjąco dobrze 
gotować, porządna i ucz
ciwa potrzebna Jest za
raz. Żywiczko Gniew
kowo Odbudowanie. 4144

„Zacisze"
Rest i najtańsza jadło
dajnia. Od dziś wydaje 
obiady i wszelkie zakąs
ki po zn żonych cenach 
Obiad 1 5o w abonencie 
1.20. Dziś kiełbasa świe
ża Własnego wyrobu i 
inne smaczne !• tanie za
kąski. 4163

Sta|n|ą
Wynajmle Szymborska 6.

•1147

■ednej tub d«óeh "osób 
do wynajęciu. Staszycn 
1 II. pr 415(1

Pokój 
umeblowany z uSobnem 
Wejściem jest zaraz do 
Wynajęcia. — Paderews
kiego 6 1 na ». 4153

PcKój

Instrumenty
1 przybory muzyczne, 
Parlofony, płyty i szpilki

Dostarcza natychmiast

pospieszne
do łubinu i perek 

w wielko.M i od 1—8 centnarów zawartości

Maszyn H. RA®
Poznańska 72/74 Inowrocław Telefon nr. 6

L. Kapela
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we J>rt4z uiywanit jast?

,VRBIM-
Dlał>iflfqniwańia oluwia 
oraz dla utrwalenia fioły* 
altu niema nie łefieugo stadł.

\URBIW 
Midalalynjona fiffita di

Poszukuję kupna 

do mu -willi 
W pobliżu Solanek.

Rozporządzam większą 
gotówka.

Zgłoszenia z podaniem 
warunków do Eksp. Dz. 
Kuj pod nr. 4162

OGIOSZEMIA DROBNE 

W tym dziale ogłoszeń 
obliczamy; Najmniej
sze ogłoszenie 3 sł 
ponad 20 m/sn 8 gr 

za m/m.

w wielkim wyborze po- 
4135 lecą M. Klimkiewicz, Kt-

MWW [ w«m lińskiego nr. 3. Naprawy
pokoje mneMoWtne ÓU I przyjmuje Zakład pil- w^ndch inrtrumcHów 
dwócli panów. Windo- [ nlknrskl, Inowrocław Ja- wykon, zawodowo, szyb- 
mości Jakuba 4 I, p. 4)64 I Itóbn 10, ko i fonio, kor

Dwa Uczni

ko i fonio.

Ostrzegam 
przed kupnem weksla 
Wandy Nowakowej z 
Gniewkowa bęćący w 
posiadaniu p. Szydllń- 
sklej Suchutówko, gdyż 
za niego nic odpowiadam. 

4H6

Kwiaty 
sztuczne, dekoracyjne > 
na kostiumy, na bale ma
skowe. gotowe i na ob- 
stalunek. Ul. Koścliiszki 
7/8 parter na lewo. 4142

Oplatanki
5 litr. (S2klnne banie) dobrze umeblowały dla 

kupu e W. Cywiński, 
tek <14. św. Ducha 16.

Ogrodnik 
dobry fachowiec z dłu
goletnią praktyką poszli-, 
kuje dzierżawy ogrodu 
z mieszkaniem, lub bez 
na diuższy czas. Oferty 
proszę skierować do Eka. 
Dz Kuj. 4155

zawartość jednaj poczkiMebara Jforkdadiliq[ 
kos złu je tylko Zł0.80dopomaga WP. no boi* 
dam funcie kawy ziamisłej jeszcze 100 grac 
mów zaoszczędzić a zwłaszcza przez lepsza 
wykorzystanie ha wy ziomisłej.

Napój posiada smak treściwy i atvmo^ 
tyczny i osięga w dodatku piękny, o pełnej 
łrdci wygląd i doskonały kolor złotawo 
brunatny.
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Najazd na Związek Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich
Przy pomocy warszawy chciano go wciągnąć w wir walk politycznych

W niedzielę, dnia 29 stycznia b. r. odbył 
tlę w Toruniu w sali Strzelnicy walny zjazd 
delegatów’ Kół Podoficerów Rezerwy Ziem 
Zachodnich, zrzeszających pod swoimi sztan
darami około 6 tys. podoficerów rezerwy, tej 
podwaliny, tego „kamienia węgielnego*1 na
szej armji na stopie bojowej.

Zjazd odbył się na skutek manewru war
szawskiego Związku Podoficerów Rezerw v, 
który niedawno temu rzucił hasło utworze
nia pod jego egidą t. zw. ogólnopolskiego 
związku Podoficerów Rezerwy, przyczeni z 
projektem tym zwrócił się tylko do okręgu 
pomorskiego, uważając, iż tutaj może mu się 
uda przeprowadzić z góry uplanowaną ro
botę. Chodziło mianowicie o skaptowanie te
go okręgu dla polityki rządowej, której okręg 
warszawski specjalnie hołduje. Manewr po
sunięty był już tak daleko, że pewnego dnia 
niektórzy przedstawiciele okręgu toruńskie
go podpisali nawet pismo, przesądzające po
łączenie. W ostatniej dopiero chwili robota 
została nakryta i delegaci odjechali z Toru
nia z kwitkiem. Władze związku podofice
rów rezerwy ziem zachodnich nie mogły te
go puścić płazem i dlatego też zwołany zo
stał wspomniany na wstępie zjazd delega
tów.

Po wysłuchaniu Mszy św. delegaci udał, 
się do sali Strzelnicy, gdzie obradv zagaił 
p. Felski, perezes „faktycznego** okręgu po
morskiego, ten sam, który szedł na robotę 
z okręgiem warszawskim. Marszalkiem zjaz
du został wybrany jednogłośnie komendant 
związkowy p. M. Eckert z Inowrocławia.

Obrady zapowiadały się jaknajlepiej, 
aliści powstał major Sta wasz i oświadczył, 
że traktuje on ten zjazd, jako zjazd okręgu 
pomorskiego („faktycznego**) a nie 7JLL. i 
ze delegaci Wielkopolski i O. śląska mogą 
być na nim obecni jedynie jako goście bez 
prawa głosu decydującego. Było to niespo
dzianką, tem bardziej, że zjazd zwołany zo
stał w porozumieniu z DOK VIII i zwołał 
go ZZZ. a nie „faktyczny** okręg. Major 
Btawasz dodał przy tem:

— Obaj dowódcy: OK VII i OKV1II nie 
chcą mieć nic wspólnego z ZZZ. a zwłaszcza 
z p. Chrościńskim. Macie więc do wyboru: 
albo współpraca z wojskiem albo ZZZ.

Na takie oświadczenie, gdy pomimo 
szczegółowego wyjaśnienia ze strony p. 
Ghrościńskiego, wojsko stanowiska swego 
nie zmieniło, prezydjuin zjazdu złożyło swo
je mandaty. Przewodnictwo objął ponownie 
„faktyczny** prezes p. Felski i na wniosek p 
Eckerta poddał pod głosowanie, za jaki zjazd 
siebie uważa.

Tu mieliśmy pierwszą próbkę jedności, 
jaka mimo wszelkie „faktyczne** okręgi mię
dzy podoficerami rezerwy istnieje: wszyscy 
Jednogłośnie orzekli: „Uważamy się za zjazd 
ZZZ., albowiem zarząd ZZZ, nas zwołał i je
go jednego uważamy za swoją władzę'*. 
Przeciwnych temu nie było nikogo, nawet 
z pośród tych, którzy przed dwoma tygod
niami (8. 1.) w Toruniu tworzyli okręg po
morski (faktyczny ale nieprawny).

Po tej uchwale zjazdu przedstawiciele 
wojskowości opuścili salę, dokumentując tem 
zerwanie wszelkich stosunków z 'LTŹ. Mar
szalek p. Eckert z resztą prezydjum objął po
nownie przewodnictwo i rozpoczęły się właś
ciwe obrady zjazdu.

Przedmiotem obrad była jedna tylko 
kwestja: stosunek do projektu utworzenia 
ogólno-polskiego związku. W ożywionej a 
rzeczowej dyskusji głos zabierali pp.: Chroś- 
ciński, Felski, Głazik z Bydgoszczy, Siemia
nowski i Sielski z Poznania, Bednarski z Ino
wrocławia, Kaniasty z Gniezna, Pilarek z 
Kościana, Sambok z Katowic, Wilf ze Śre
mu i wielu innych. Nastrój był niezwykle 
podniosły, obrady cechowało zrozumienie 
powagi chwili tudzież ważność zadań i ce
lów, jakie podoficerowie rezerwy mają do 
spełnienia.

Jako intermezzo w tej zgodnej symfonji 
zanotować musiiny fakt wyproszenia za 
drzwi delegata koła starogardzkiego, które, 
wyłamało się z zasady solidarności koleżeń
skiej i karności organizacyjnej: delegat p 
Weinert musiał, jak niepyszny salę opuścić 
odprowadzony okrzykami „hańba**, „zdraj
cy** itp.

Z przemówień wszystkich mówców prze 
bijało bezwzględne zaufanie, jakie wszyscy 
podoficerowie rezerwy mają do zarządu 
ZZZ. z jego prezesem p. Chrościńskim na 
czele. Potępiono przytem metodę posługiwa
nia się fałszami i kalumnjami, ciskanemi na 
ludzi najzupełniej czystych i wielce zasłużo
nych.

Nad kwestją czy utworzyć ogólny zw.ą- 
zek była długa debata, z której jasno wyni
ka, że wszyscy, jak jeden mąż pragną tego, 
czemu dali wyraz w uchwalonej później re
zolucji. Postanowiono jedynie ująć inicjaty
wę w swoje ręce i skierować się do brat
nich związków we Lwowie, Krakowie i in. 
z propozycją połączenia się. Co do Warsza
wy, to dopóki na czele WOZPR. słać będą 
ludzie skompromitowani swoją krecia robo
tą nad konspiracyjneni rozbijaniem ZZZ. i 
różnemi innenii jeszcze sprawkami, mowy 

być nie może o współpracy z nimi. „Zresztą 
nie my, którzy mamy od 5-ciu lat doskonalą 
i zwartą organizację — do nich, lecz oni, u 
których organizacja zaledwo ząbkuje, do 
nas powinni przyjść na naukę'* —- taki był 
ogólny sentyment.

Nie można też pominąć zgodnie powzię
tych przez zjazd uchwał, że żadne koło ani 
żaden poszczególno członek związku niema 
prawa pertraktować z kimkolwidkbądź w 
sprawach, nad któremi decydować może jedy
nie walny zjazd. Oprócz tego uchwalono, że 
do przyszłego ogólno-polskiego Zw. Podof. 
Rez. nie mogą należeć Żydzi.

Wkońcu uchwalono jednogłośnie nastę
pującą rezolucję:

Rezolucja.
„Zjazd delegatów Kół Związku Podof. 

Rez. Ziem Zachodnich wypowiada się w 
sprawie utworzenia potężnego związku pod
oficerów rezerwy na całą Rzplitę Polska i 
w glębokicm zrozumieniu odpowiedzialności 
za losy silnej naszej armji rezei wowej lichwa 
la co następuje:

1. Silny Związek Podofiecrów Rezerwy 
na całą Polskę istnieć bezwzględnie powi
nien, jako moralna i materjalna podstawa 
naszej armji rezerwowej. Związek Podof. 
Rez. Ziem Zachodnich Rzplitej Polskiej uwa
ża za swój pierwszy obowiązek inicjatywę w 
tej sprawie wziąć w swoje ręce i stworzyć 
organizację, której członkowie wysoko dzier
żyć będą sztandar wiary katolickiej i kultury 
polskiej.

Umowy zbiór. jako kodeks prawa robotn.
(Na marginesie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej)

W okresie powojennym wyibiają się na 
pierwszy plan prac ustawodawczych zagad
nienia socjalne, które w tej dziedzinie prze 
obrażają pojęcia prawne, będące odbiciem 
zasadniczych zmian w poglądach społe
czeństw i w socjalnym układzie sil. Robot
nik nasz przechodzi coraz więcej z roli bier 
nego czynnika do roli świadomego współ 
twórcy, mającego przez swych przedstawi
cieli wpływ na bieg produkcji i politykę 
swego przedsiębiorstwa. W państwach za
chodnich przemiana ta znalazła wyraz naj 
silniejszy w tworzeniu tzw. rad zakłado
wych (Betriebsrate w Niemczech, Austrii, 
Czechosłowacji itd.) które mają daleko idą
ce kompetencje, odnoszące się do udziału 
w kierownictwie przedsiębiorstwem. Na 
zwołanej przez Ligę Narodów do Genewy 
konferencji ekonomicznej obradowali nad 
sprawami gospodarki światowej zarówno 
przedstawiciele organizacyj przedsiębior
ców, jak i przedstawiciele robotników, co 
było po raz pierwszy oficjalnem i międzvna 
rodowem uznaniem równorzedności oby
dwu wielkich czynników produkcji: pracy i 
kapitału i uznaniem kompetencji roobtni- 
ków do zajęcia się problemami, które do
tychczas były wyłączną domeną przedsię 
biorców.

W związku z zasadniczą zmiana robot 
nika do przedsiębiorcy następuje także prze 
miana kontraktu płac. Na miejsce dawnej in 
dywidualnej umowy o pracę występuje co
raz częściej umowa zbiorowa. Umowa zbio 
rwoa (zwana także umowa taryfowa) wy
łoniła się początkowo z zatargów zbioro
wych. Strajk kończył się zwyczajnie zawar 
ceim umowy zbiorowej, która regulowała 
nowy stosunek pracy pomiędzy robotnikiem 
a pracodawcą. Zwolna jednak umowa zbio 
rowa występowała zupełnie niezależnie od 
zatargów zbiorowych, przyczem znaczenie 
jej coraz bardziej wzrastało. (W Niemczech 
w roku 1925, zawarto 7100 umów zbioro
wych, obejmujących 11904 tys. robotni
ków).

Znaczenie umowy zbiorowej polega 
na tem, że koncentruję ona rozprószone si
ły robotnicze przy zawieraniu kontraktu 
•■'racy, żć jednemu względnie kilku przed
siębiorstwom przedstawia zwartą jednoli
ci organizację robotniczą. Umowa zbioro- 
va całkowicie przekształciła kontrakt pracy, 
wprowadziła bowiem do niego nowe ele
menty pracy, dotychczas obce umowom in
dywidualnym. Na miejsce bezwzględnej za
sady, każdemu wedle jego świadczeń umo
wa zbiorowa także i czynnik uwzględnia
jący w szerszej mierze warunki rodzinne 
wiek, czas pracy i służby robotnika, wpro 
wadziła system uzupełniający ubezpieczenia 
społeczne (świadczenia pensyjne, odprawę 
itd.), podnoszące zdrowotne i hygieniczne 
warunki pracy, wprowadza wreszcie nowe 
klauzule dające robotnikowi większą pew
ność i trwałość zatrudnienia w danem przed 
siębiorstwie itd. W Niemczech np. gdzie nie 
ma ustawy o przymusowych urlopach ro
botniczych, korzysta faktycznie z nich na za 
sadzie umów zbiorowych, około 82,7 proc.

2. ścisłą współpracę z armją czynną u- 
waża się jako bezwzględny postulat i pod
oficerowie rez. wytężą wszystkie swe siły w 
kierunku osiągnięcia wspólnie z armją czyn
ną jak najlepszych rezutlatów w pracy przy
sposobienia wojskowego. Zjazd zasyła do 
władz wojskowych serdeczną prośbę o udzie
lenie intensywnego poparcia związkowi w 
jego zamierzeniach przedsiębranych z pebu- 
d-.k szlachetnych i patriotycznych, tak jak 
przystoi dobremu Polakowi-chrześcijanino- 
wi.

3. Zjazd wzywa zarząd Związku, do 
którego zjazd ma bezwzględne zaufanie, aże
by wysiłki swoje skierował na drogę reali
zacji spraw, poruszonych w p. 1 i 2, z tem, 
ażeby jak doląd stał niezachwianie na straży 
dorobku organizacyjnego naszego Związku, 
osiągniętego pięcioletnią ciężką pracą i aże
by dalej stał na straży naszego honoru żoł
nierskiego i szczytnych naszych haseł naro
dowych, zawartych w statucie Związku.

Około godz. 15-ej, gdy porządek dzien
ny już został wyczerpany, przewodniczący 
p. Eckert wzniósł na cześć Najjaśn. Rzplitej, 
entuzjastycznie trzykrotnie przez, wszystkich 
powtórzony, odśpiewano zwrotkę „Roty** 
Konopnickiej, poczem zjazd zamkniętó.

W wielkiej sali „Strzelnicy** oczekiwały 
już zastawione stoły, przy których przy po
siłku spędzono jeszcze czas pewien w ser
decznym i miłym nastroju. Wzniesiony przy
tem został toast na cześć delegatów z Ó. 
Śląska, których senjor p. Sambok z Katowic 
wzruszonym głosem dziękował i wzniósł to
ast na cześć Wielkopolski i Pomorza.

wszystkich pracowników zatrudnionych w 
przemyśle, a około 04,3 proc, wszystkich 
pracowników objętych przez umowy zbioro 
we. W Anglji na zasadzie umów zbioro
wych korzysta rzeczywiście półtora miljona 
pracowników, jakkolwiek i tam urlopy nie 
są ustawowo przewidziane. Widzimy z te
go, że umowy zbiorowe uzupełniają w du
żej mierzerze ustawodawstwo społeczne 1 
są przeważnie na pierwszym planie w kra
jach więcej uprzemysłowionych.

Umowy zbiorowe tworzą w fen spo
sób niejako nowy kodeks prawa socjologi
cznego i to kcxleks żywy, postępujący z fa
lą życia, zmieniający się i dostosowujący do 
nowycli warunków gospodarczo-społecz
nych. Stąd wypływa potrzeba ustawowego 
uregulowania tych umów, a to tem bardziej 
że umowa zbiorowa stanowi w obrębię pra 
wa cywilnego budowę odrębną, odbiegają 
cą od tych umów znanych i regulowanych 
przez ustawodawstwo cywilne świata.

Niejednokrotnie powstawały na tem tle 
w sądownictwie nieporozumienia i chaos 
prawny. To też cały szereg państw po woj 
nie przystąpiło do ustawowego uregulowa
nia tej tak ważnej sprawy, a między innemi 
Niemcy, Franca, Wiechy, Szwajcarja, Kisz 
pan ja itd. Niektóre kraje przystępują dopię
to teraz do ustawowego uregulowania spra 
wy umów zbiorowych, a także i nasze pań
stwo. Dotychczas uregulowane są u nas 
ustawowo umowy zbiorowe w rolnictwie 
na zasadzie ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 
r o załatwieniu zatargów zbiorowych po
między pracodawcami, a pracownikami rol
nymi, które zostały rozszerzone także i na 
dozorewó domowych. Natomiast w innvch 
dziedzinach brak nam ustawowego uregu
lowania tej sprawy. W Polsce już od 1920 
roku toczą się pracę nad projektem ustawy 
o umowach zbiorowych. Projekt z roku 
1923 o umowach zbiorowych i o zatarageh 
zbiorowych został odrzucony. Dopiero o- 
statnio minist. pracy i opieki społecznej wy 
pracowało nowy projekt rozporządzenia p. 
Prezydenta Rzplitej, który przesłało izbom 
i organizacjom gospodarczym do przeglą 
du i ewentualnych poprowek.

Projekt obejmuje wszystkie działy pro
dukcji narodowej nietylko robotników, ale 
także i pracowników umysłowych i osoby 
zatrudnione na zasadzie umowy o naukę 
Umowa zbiorowa wiąże procodawców na
leżących do stowarzyszeń, które zawarły u- 
mowę, pracowników zatrudnionych w za
kładach pracy, których właściciele związa
ni są umową, wreszcie stowarzyszenia pra
codawców i pracowników, które zgłosiły 
na piśmie za zgodą stron przystąpienia do 
umowy zbiorowej. Wszystkie postanowie
nia umów indywidualnych tracą ważnoiść z 
samego prawa, o ile są niezgodne z umową 
zbiorową, chyba, że zawierają warunki ko
rzystniejsze dla pracowników. Kontrakty 
indywidualne ulegają zmianom, ewentual
nie uzupełnieniom w myśl odpowiednich po 
stanowień umowy zbiorowej Natomiast 
nieważne są postanowienia umów zbioro
wych sprzeczne z prawem publicznem, np. 

przedłużające czas pracy, albo odbierające 
robotnikom swobodę zrzeszania się. Umo
wy zbiorowe winny być zawarte na piśmie 
na czas nie dłuższy niż trzy lata. Najważ
niejszym jest artykuł 19 projektu, który o- 
rzeka, że Ministerstwo Pracy i Onieki Spo
łecznej może w drodze rozporządzenia na
dać moc powszechnie obowiązującą umo
wie zbiorowe), mające) przewożąjące zna
czenie w danej gałęzi pracy i na danem te- 
rytorjum. W razie nie wykonywania umów 
zbiorowych dochodzić mogą wszelkich 
szkód i strat wynikających z niewykonywa
nia warunków umowy zarówno zaintereso
wane strony, jak i stowarzyszenia stanowią 
ce strony w umowie.
‘ W takich oto zarysach przdestawia się 
projekt ministerstwa pracy i opieki społecz
nej. Jak długo jednak będziemy musieli cze 
kać na jego zrealizowanie, na razie przewi
dzieć trudno. Inne państwa takie ważne pra 
wo socjalne już dawno wprowadziły w ży
cie i stwierdza cały szereg dowodów, że 
jest ono bardzo pożyteczne i wprost w ży
ciu naszem niezbędne. Oby tylko na reali
zację tego projektu nie zadlugo trzeba było 
czekać.

Nowa metoda odmładzania

Wiedeński lekarz dr. Doppler, (którego 
podobiznę przedstawia nam powyższa ryci
na) usiłuje przeprowadzić nowy sposób od
mładzania. Operacja polega tylko na cięciu 
nerwu pachurinowego, a na obnażonych 
arterjach podejmuje się po 
ciągnięcia pędzlem, ranę się zaszywa i po 
kilku dniach pacjent jest zupełnie zdrów. — 
Podobno w dwustu wypadkach operacja, u- 
dala się doskonaleni powodzeniem.

Gruntowny środek przeciwko 
wojnie

Jak donosi prasa duńska z Reykjavik 
stolicy Islandji, tamtejszy profesor dr. Gud- 
mundus Finnbogason, wypracował i ogło
sił projekt zapobiegania gruntownego woj
nom. Wymieniony profesor zauważył, co 
zresztą wszędzie zauważono, że osobisty 
odwaga nie jest zbyt powszechną zaletą, a u 
rozmaitych krzykaczy znajduje się w stostin 
ku odwrotnym do ich wymowy, zwłaszcza 
u krzykaczy wojepnych.

Opierając się na tem spostrzeżeniu, pro 
fesor Finnborgason proponuje, ażeby mini
strowie, którzy oświadczyli się za wojną, 
tudzież członkowie parlamentu musieli wstę 
pować do chwili jej wybuchu do wojska, 
jako zwyczajni żołnierze walczący na fron
cie.

Na pytanie, czy żądanie to odnosi się 
także do posłanek, odpowiada profesor: 
Tak. Posłanki będą pełnić służbę w lazare
tach polowych na froncie. A jeżeli, jakiś mi 
nister lub poseł ukończył już wiek, obowią
zujący do służby wojskowej?

— Niechaj tem bardziej idzie na front 
— wola profesor. — Nie trzeba oszczędzać 
ludzi, którzy przez długie swoje życie rzą
dzili w ten sposób, że doprowadzili do woj 
ny. Jeżeli młodzież niesie w ofierze swoje 
życie i całą swoją przyszłość, to nie mają 
prawa do żadnych względów tego rodzaju 
starzy.

Oczywiście profesor islandzki ma na 
myśli wojnę zaczepną, nie liczy się tylko z 
tą okolicznością, że im bardziej jakaś wojna 
jest rozbójniczą, tem więcej zwolennicy je) 
prawią, że jest ona „świętą** i zawsze umie 
ją to wmówić w łatwowierne masy. Zresz
tą jeden z dzienników dobrze określił pro
jekt pacyfisty islandzkiego, pisząc lakonicz
nie: „Ton projektu świadczy o jego serdecz 
nej pierwotności**.

Na widok rozmaitych dygnitarzy woj
skowych, równie młodych jak buńczucznych 
którzy wysyłali na front notorycznych gruź
lików, łudzi kulawych i prawie ślepych, a 
sami rozbijali się po lokalach rozrywko
wych, zapytywano się po cichu:

— Dlaczego oni nie idą na frontI
Podobne zresztą pytanie zadawali sobie 

oficerowie armji austrjackiej na froncie, kie 
dy się stało wiadomcm, że w ministerstwie 
wojny w Wiedniu pracowało 5000, mówi
my pięć tysięcy oficerów.

I dlatego w projekcie profesora islandz 
kiego jest spore ziarno prawdy.



święto Matki Boskiej Oromniczne) cie
szy się u ludu naszego szczególniejsza czcią 
i przeto było od dawnych czasów w Polsce 
obchodzonee z wielkiem nabożeństw iem i 
wupieniem ducha. Już wielki kaznodzieja 
Piotr Skarga wołał: — „święty byl obyczaj 
przodków naszych, który jeszcze i sani pom 
nę, iż gdy grzmoty wszczynały się, każdy 
gospodarz przed obrazem Matki Boskiej, 
który na ścianie zawsze mieli, wezwany 
azy wszystkich domowników do modlitwy, 
zapalali świecę, którą gromnica od tego 
zwali. Te gromnice bowiem w kościele prze 
żegnane taką moc biorą, iż zapalone 
gromy i pioruny odganiają".

I dziś tak samo jak ongiś na całych zic 
miach Rzeczypospolitej Polskiej święto Mai 
ki Boskiej Gromnicznej równie uroczyście 
bywa obchodzone, poważnie bowiem wier 
nych nastraja i zastanowienie ich nad śmier 
cię i znikomością spraw ludzkich budzi.

Na wsi już dość n '! ło wychodzą lu
dzie do kościoła i zabici.i;., ze sobą więk- 
szel ub mniejsze świece, zależnie od zamoż
ności. Dawniej świece te musiały być z wo 
sku pszczelnego. Lali je sobie albo sami go 
spodarze albo tak zwani cechmistrze wiej
scy. świece przystraja lud w kolorowe ko
kardy i kwiaty sztuczne, niekiedy w kwiaty 
doniczkowe. W niektórych okolicach owita 
k’ szczególnie grubsi świecę, cienkiemi i dłu 
giemi stoczkami koloru czerwonego, nazwa 
ne przez lud od niepamiętnych czasów, - 
„Blażejkami". Owe stoczki zapala się na 
drugi dzień tj. 3 lutego, w dzień św. Bla 
żeja, przy święceniu jabłek i gruszek, któ- 
rych wieśniacy używają jako lekarstwa cu
downego na ból gardła. W okolicach Lu
blina okręca lud świece lnem czesanym, n i 
to dopiero kładzie korale i paciorki. I tak 
przygotowanemi świecami udajg się ludzie 
do kościoła.

Ody już idą do kościoła, wnioskują 
Srzeważuie gospodarze starsi, jeżeli w dniu 

•m jest odwilż czy mroźna pogoda, jak 
Ingo jeszcze trwać bodzie zima i jakie bę

dą urodzaje. Skoro więc na M. B. Oromni- 
rzną długie sople lodu zwiszają z dachów, 
świadczy to o niezwykłym urodzaju march 
w> w roku bieżącym, a jeżeli szron gruby 
pokrywa drzewa, bedzie obfity plon owo
ców w sadach. I.udzie. którzy zamieszkują 
góry, mówią, jeżeli na M. B. Gromniczną 
mróz, to niedźwiedź burzy swoje legowis
ko, a jeżeli łagodnie i odwilż na stokach I 
polach, to je poprawia, bo długo jeszcze zi 
ma będzie. U nas lud mówi:

„Jak na Gromniczną mróz, 
raduj chłopcze wózl
A gdy na Oromrticzną z dachu ciecze, 
To alę długo zima przewlecze!11 
Przed rozpoczęciem Sumy ksiądz pro

boszcz w szałach liturgicznych koloru fio
letowego przystępuje do ołtarza, aby doko 
nać ceretnonji poświęcenia wpierw świec 
kościelnych, a potem gromnic ludu.Podczas 
odmawiania modlitw nad świecami prosi 
■laplan, aby ci, którzy gromnicami posługi

Bydgoskie teatralia
Oospodarta teatralna pp. Storay I Pollaka. 
Nocne imprezy. — T. M. pod znakiem tańca 
1 łrywolnych figlów. Nowości repertuarowe. 
Maryla Oremo. — Oościnne występy. —- 

Nowy triumf dyr. Słomy.
Dyrekcja bydgoskiego Teatru Miejskiego 

W obecnym sezonie, uosabia się w dwóch o- 
tobnikach. Każdy sprawnie w swoim 
Bakresie działając syntetycznie, stwarzają 
razem w wyniku tych usiłowań 
wspaniale rezultaty artystyczne, tem wartoś
ciowsze, że nie dorywcze, przypadkowe, tyl
ko systematycznie stałe i pewne, co stąd za
pewne pochodzi, że oparte są na silnych zde
cydowanych podstawach materjalnych. Bo 
gdy dyrekcja swoja rozumną gospodarką bu
dżetową umie sobie stworzyć możliwości 
sprostania swoim zobowiązaniom finanso
wym, gaże i inne t. p. obciążenia regularnie 
wypłaca, wysławiane sztuki wyposaża w bo
gatą wystawę, publiczność do takiego Teatru 
chętnie gamie się, bo wie, że za swoje pie
niądze coś zobaczy i dozna prawdziwie ar
tystycznych emocji.

Dwaj Ci mężowie, którzy umieją tak 
sprawnie i dzielnie nawę bydgoskiego Te
atru Miejskiego po burzliwych falach niepcw 
nego powodzenia prowadzić i kierować nią 
to pp. dyr. Stoma i Pollak administrator stro 
ny gospodarczej tegoż teatru.

Dyr. Stoma wraz z swoim przybocznym 
.piabein złożonym z reżyserów (pp. Korecki, 
Melina, Józefowicz i Kaden) p. K. Litwickie- 
gojako kapelmistrza i p. Węgrzyna jako de
koratora ustawicznie ważą i przemyśl i wu ją co 
Wystawić, by publiczność rzetelnie ucieszyć, 
ale tak, by dla kultury i dla narodowych racji 
gy* 1 * */- łych repertuarowych poczynań pożytek. 
Stąd też każda sztuka nieomal, z małymi chy
ba tylko wyjątkami, ma pewne uzasadnienie 
Wejścia na repertuar, tak że mało kiedy wy
darzyło się dotąd, by która z nicli zawiodła 
artystycznie i kasowo. Zasługa to wielkiej 
pracy I umiłowania sztuki, jakie się w każdą 
wyslawoną rzecz wkłada, jakoleż głębokiego 
jej znawstwa.

Brzmi to jak jak w bajce, niemniej jest 
faktem, którv zdarzył się niedawno nie 
gdzieindziej jak w Petersburgu, lub jak kto 
woli w Leningradzie. Bruk uliczny Nicw- 
skiego Prospektu, byłej stolicy Rosji składaj 
się w doslownem tego słowa znaczeniu ze 
szlachetnych kamieni. Nie były to natural
nie klejnoty z carskiej korony, brylanty ru- 
biyn lub szmaragdy, ale bądź co bądź ka
mienie, noszone jeszcze dzisiaj w pierścion
kach i naszyjnikach jako ozdoby i które 
wcale nie są tanie.

Jakżeż do lego mogło przyjść, prze 
cięż Rosja nie jest tak bogata, żeby sobie 
mogła pozwolić na podobny zbytek. Otóż 
historja tego jedynego w świecie bruku jeM 
następującą. Na Uralu znajdują się kopal 
nie, w których od wielu lat wydobywano t. 
zw. skryptokrystaliczny kwarzec. Kwarzec 
ten zawiera wielkie ilości agatu, jaspisu i t. 
zw. tygrysich oczu. Można też spotykać fu
i owdzie pewne gatunki topazów i amety
stów. Poprzednio prac w tych komicniolo- 
mach dokonywano pod nadzorem specjali
stów. którzy dobrze znali wartość wydo
bywanych kamieni. W ten sposób rosyjski
skarb szerpał z tych kopanli wielkie docho
dy. Częściowo kopalnie te były w zarządzie 
towarzystw francuskich i angielskich.

P. Pollak, to znów czystej wody reali

wać się będą, byli pod szczególniejszą ople 
ka Bożą i aby we świetle Ducha św. od śle 
poty grzechu uwolnieni, mogli przez ciem
ności tego świata dojść do niegasnącei nig
dy światłości wiecznej. Wszyscy wierni, któ 
rzy mają w ręku gromnicę, biorą następnie

Na stronie.

Curiosa list
PaMwowa Komisja Wyborcza ma w tej 

chwili niesłychanie ,,gnr?cy czas". Ze wszystkich 
tron kraju napływa obfita korespondencja Stron

nictwa, zgłaszaj? listy, jest mnówstwo kwestji i za 
pytań.

Wśród listów, które grabę warstw? zaściela, 
i? biurka urzędników, pracujących w komisji zda 
rzają się często curiosa, z których kilka udało’ nam 
ię wklowić

Okazuje się że Polska posiada większ? ilość 
zawodowych hwalerów, że .pończochy" i wata' 
to. także zawód

Zgłoszona oo wyborów lista musi być zaopa 
trzoiia w pewna Ilość podpisów. Podpis taki p.zc 
pisowtt musi stę składać z imienia, nazwiska i za 
wadu Jedna z Iftt monarchislycznych zgłoszona 
do głównej komisji wyborczej nosi podpisy całej 
gminy Przy wszystkich imionach i nazwiskach 
w rubryce zawód wpisano ,,katolik*'.

Inny okręg przysłał listę zaopatrzony 12<X) 
podpisami. Na liście umieszczono tylko jedno naz 

Bruk ze szlachetnych kamieni
Na taki zbytek pozwalali sobie dawni rosienie

sta i całą gębą gospodarz, który swoją pomy 
slowością i darem kalkulacji, potrafił dopro
wadzić do tego, że bydgoski Teatr pracuje 
bez deficytu, co sprawia że wśród polskich 
teatrów — teatr bydgoski jest dosłownie 
uważany za unikat. Pomysłowość, spryt i dar 
przewidywania p. Pollaka są wprost zdumie
wające, a dowodem tego jest umiejętne i ce
lowe organizowanie występów gościnnych 
I co szczególniejsze to urządzanie ich nocną 
porą, po wieczornych spektaklach. Pomysł 
to oryginalny, który w rezultacie okazał się 
bardzo pożytecznym i materjalnie korzyst
nym, gdy teatr, nie tracąc swego wieczorne
go spektaklu, zarabia nocą na obcej Impre- 
ziee. To faktycznie pomysł, którego p. Polla- 
kowi jako finansiście teatralnemu powinszo
wać można.

♦ •

Było dotychczas tych nocnych Imprez 3: 
t j. rew ja warszawskich artystów z pp. Mor
skim, Nawrockim i Czerniawską na czele. 
Program p. t. „Jak gdzie?" wykonany przez 
nich Przy współudziale p. Jaworskiej, Suli
my i baletowego zespołu p. Luzińskiego, nie 
cieszył się zbyt wielkim uznaniem i sukcesu 
nie zdobył. Druga impreza nocna przyniosła 
nam występ słynnej tancerki Maryli Oremo, 
który się cieszył nadzwyczajnem powodze- 
niem.Urocza diva czarem 6wojej sztuki, spo 
tęgowanym bajecznie gustownymi strojami 
i fantastycznymi kostjumami, odniosła rze
czywisty tryumf, a zachęcona wielkiem powo 
dzenleni, urządza na ogólne żądanie jeszcze 
Jeden wieczór klasycznych tańców i muzyki 
ilustrowanej choreografią.

Na program trzeciego nocnego spektak
lu złożyły się gościnne występy warszawskich 
artystów, których świetne i rzeczywiście a- 
trakcyjne popisy utworzyły doskonałą rewję 
pod tytułem: „Hej szalejmy".

Z pośród długiego szeregu poszczegól
nych atrakcji wyróżniły się produkcje świetne 
go, pierwszorzędnej jakości baletu p. A. Za- 
boikini i jej uroczego zespołu, piękne śpiewy 
p. Redo, mimo, że ząb czasu ostatniemi czasy 
mocno go nadszarpnął, komiczne hisforje 
opowiadane przez p. Betcherową, a nadc- 
wszyslko dowcipne gawędy p. Roentgena,

jako conferenciera i jego przemiłe, pieprzem 
pikanterji mocno zaprawione, satyryczne 
śpiewki o „dziadku", o Witosie i t. p. inne, 
śpiewane przy akonip. gitary. Publiczność, 
która salę T. M. szczelnie wypełniła, bawiła 
się wybornie i oklaskiwała artystów wpiost 
owacyjnie. Zachęceni powodzeniem urządza
ją pp. Redo i Roentgen ze swoim zespołem 
jeszcze jedną „noc", która niewątpliwie do- 

j zna również takiego samego powodzenia 
jak porzedni.

Repertuar teatralny ostatnich kilkunastu 
dni przyniósł kilka nowości. W dziale komed- 
jowym wystawiono „Samolot Nro IW’, Ma- 
lynowskicgo; „Radość kochania ‘ Vernenta, 
z gościnnym występem Julji Elszerówny art. 
teatrów warszawskich, oraz Fredrowską ko- 
medję „Wielki człowiek do małych intere
sów".

Gościnny występ p. J. Elsnerówny nie 
doznał powodzenia, ani też sztuką w której 
p Elsnerówna wystąpiła. Sztuka ta o nikłej 
treści nie wzbtfdza zajęcia. P. Elsnerówna 
zaś walorami swojemi artystycznymi nic do
równuje artystkom bydg. Teatru Miejskiego 
z samego emplois j. np. Sarneckiej, Niwiń
skiej lub Dehnelównej, mimo że te są znacz
nie młodsze od p. Elsnerówny i nie posiada
ją takiej rutyny scenicznej, jak p. Elsnerów
na. Ten eksperyment z p. Els. ze strony Dy
rekcji, należy uważać .za chybiony.

Inna jednak jest sprawa z świetną ko- 
medją Fredry: „Wielki człowiek do małych 
interesów". Tu Dyrekcja uderzyła w swojski 
narodowy ton. Ujrzeliśmy życie pulsujące w 
polskim staroszlacheckim dworku z bieder- 
majerowskiej epoki. Poszczególne typy świet 
nie ucharakteryzowane, odtworzone przez 
pp. Niwińską (urocza Aniela), Dehnelówna 
(dziarska, pokorna Matylda), tudzież pp. Stę- 
powskiego (sentymentalny Dolski), Wrońskie 
go, Łapińskiego, Olędzkiego (szałaputa Leon) 

laniłowicza i Lochmanna (sędziwy Ignacy), 
pod wodzą dys. Słomy w roli serdecznego 
stryjaszka Jenjalkiewicza, zarozumiałego ka
botyna, stworzyli galerję bajecznych postaci, 
tryskających werwą i humorem, jednem sło
wem prawdziwie żywych ludzi z minionej

jako uczestnicy światła Chrystusowego u- 
dział w procesji, która sie odbywa na pa
miątkę pierwszego zjawienie się Pana Je
zusa we świątyni jerozolimskiej. Podczas 
procesji, kazania I całej Sumy starają się 
wszyscy, aby płonąca Ich świeca nie zgasła.

wyborczych
wisko z adnotację, że wszyscy popierający t? li- 
stę, glosować będ? wyłącznie" na niego.

Listę odesłano do okręgu z zaleceniem wysta 
wienia jej jako listy okręgowej. Bohaterowi tej li 
ety można oczywiście zgóry powinszować man
datu.

Jeden z kandydatów nadesłał swój? listę do 
komisji. Do listy załączona była odezwa, w której 
kandydat pokrótce, a mocno przedstawiwszy swo 
je walory pisze, że winien być bezwzględnie wy
brany, bowiem obiecuje ,,sprawiedliwość". Na 
odezwie uczyniono adnotację:

,.Proszę o rozesłanie wszystkim narodom".
O nędzny naśladowco prof. Bazewiczal
Pan Joel Pinkusson określa swój zawód krót 

ko i rzeczowo: wała", inny zamiast ,,robotnik 
,,dzienny" pisze poprostu „dzienny" jeszcze iuiy 
obrał sobie figlarny zawód: ..pończochy".

Nie sposób przytoczyć wszystkie curiosa w 
listach do komisji wyborczej zawarte tych parę 
jednak mówi samo za siebie.

Wskutek rewolucji, wszystkie te kamie
niołomy zostały upaństwowione. W następ 
stwie tego kierownictwo) robót w kamie
niołomach dostało się w ręce niefachowców 
którzy nie znali wcale wartości tych cen
nych materjałów. Większość bowiem szla
chetnych kamieni w nieobrobionym stanie 
wyglądo jak zwyczajne kamienie. Tak więc 
mogło dojść do tego, iż ten łom kamienny 
zawierający agaty i jaspisy, sprzedawano 
na tony i bardzo tanio wszystkim nabyw
com. Jednym z nabywców było też miasto 
Leningrad, którego zarząd również nie 
miał najmniejszego pojęcia o wartości na
bytych kamieni. Kazano więc wybrukować 
niemi ulice.

Dopiero członkowie leningradzkiej A- 
kademji Umiejętności wpadli na to po ja 
kich to skarbach mieszkańcy Leningradu stą 
pają. W następstwie tego było, że nietylko 
robotnicy, pracujący przy brukach, ale też i 
mieszkańcy Leningradu, rzucili się do wy
rywania szlachetnych kamieni z bruku. Ju 
bilerzy petersburscy mieli przytem niemałe 
zyski, ponieważ stosunkowo tanio nakupili 
wielką ilość tych kamieni. W ciągu nocy ca 
ly ten naprawiony bruk został znowu roz 
kopany, tak że nie można było stwierdzić 
kto sobie przyswoił te szlachetne kamienie. 

Zgaśnięcie bowiem gromnicy uważane jest 
za zły znak wróżący, że drugiej M. B. Gro 
mmcznej człowiek (en już nie doczeka.

Po skończonem nabożeństwie ludzie ga 
sza gromnicę, gdyż z powodu znacznej od 
ległości do domów, takby płoniącej świecy 
nie donieśli. Jeżeli jednak mieszkają w po
bliżu kościoła, to otulają gromnicę staran
nie i płonącą starają się przynieść do domu 
(idy wrócą do ogniska domowego, zapala 
ią gromnicę i jej płomieniem robią krzyże 
na belkach, wegarach u drzwi i krzyżach 
okien. Chroni to chatę od grzmotów i pio
runów. a płonącą świeca błogosławiane po 
la są zabezpieczone przed nawałnicami, gra 
dem i błyskawicami. Po zgaszeniu gromni
cy starają się wszyscy domownicy wciągnąć 
w siebie dym zgaszonej świecy, ma to być 
najlepszym sposobem, który chroni przed 
bólem gardła, W niektórych okolicach ob
chodzą z płonącą gromnica w końcu jesz
cze stanie, obory i pola i czynią nią krzyże 
nad końmi, bydłem i ptactwem, błogosła
wić ogniem gromnicznym domowników i 
wszystkie kąty domowe.

Gromnice przechowują przez cały rok 
za obrazami, w szafie albo w skrzyni, by 
ją w wpadkach bardzo ważnych wyjąć i u- 
żyłkować. A więc gdy najdzie nad wieś 
wielka burza. gdv straszliwie grzmi i grad 
pada, ustawiają ją w oknie lub na ' !■.? 
przed obrazem M. B Częstochowskiej i od 
mawiają głośno modlitwy o odwrócenie nie 
szczęścia. Również jest zwyczaj podczas bu 
rzy, gdy poiumy biją, że gospodyni wygar 
nia ogień z pieca łopatą, na której się clileb 
do niego wsadza, potem łopatę i ożog, któ 
rym sie węgle rozżarzone z pieca wygarnia 
wynosi przed dom. Mają one chronić dom 
przed piorunami i rozjłędzać grzmoty.

Powszechnie znany jest obyczaj, że ko 
nającemu podaje się w rękę gromnicę na 
znak wielkiej jego miłości do Matki Boskiej 
której wstawiennictwo wyjedna umieramce 
mu Królestwo Niebieskie.W niektórych oko 
licach wwychodzącą z gromnicą do sieni, by 
powitać kapłana, który niesie umierającemu 
Ostatnią Pociechę.

Z dniem M. B. Gromnicznej złączom 
są niektóre przysłowia i dowcipne charakta 
rystyki. Na mężczyznę mówiono: „Trzech 
mszy słuchał, zmówił cztery różańce i na 
gromnicę dmucha!0 Na kobiety mówiono: 
„Kiedy grzmiało, czołem biła I gromnicę w 
ręku trzymała. Gdy strach minął, no nowo 
klęła i oszukiwała01 Do mądrej baby to się 
odnosiło: „Nadzieję ma w kadzidle, w kro
pidle, w ziółku, w główieńce, w gromnicz- 
ce i błażejkti!“ O skąpcach mówiono: „Do 
łóż Bogu na ofiarę, nie gromniczkę albo 
błażejka, ale oną niewinną synognriiczkę i 
czystość myśli I poczynań Twoich"! Ponie
waż „od Gromnic wilcy stadem chodzą'4 
przeto uważano od dawień dawna w Pol
sce ten dzień za święto wilków, a Matkę Bo 
ską Gromniczną za ich opiekunkę. W dzień 
ten wieśniacy nie wychodzili nigdy do lasu, 
gdyż bali się napadu wilków, którym w 
dniu tym wolno napadać ludzi i dlatego 
szczególniej są zuchwałe.

przed laty epoki. Osobliwie dyr. Słonia kre
acją Jenjalkiewicza, był wprost nadzwyczaj
ny i rolą tą odniósł prawdziwie tryumfalny 
sukces. Całość wykonania można nazwać w 
każdym calu wyicwintnym artyzmem.

• ••
W dziale operetkowym wystawiono ope

retkę Stolza: „Jak za dawnych dobrych cza
sów", która dala możnośę popisu w ' ierw- 
szym rzędzie wystawie, tudzież scenerii i ba
letowi. Publiczność rozkoszowała się pięk
ną muzyczką opartą na ckliwo sentymental
nych wiedeńskich melodjach. Poszczególne 
role ine dały artystom możności wykazania 
swoich świetnych zalet, mimo że wykonane 
zojaly jak zwykle, zwłaszcza przez pp.: Or- 
szańską, Hermanową, Kramusową oraz pp.t 
Olędzkiego, Dziedzickiego, Dominiaka, Józe
fowicza i innych pierwszorzędnie. P. Andrze 
jewski jako reżyser odniósł tym razem duży 
sukces, całość bowiem wypadłą imponująca 
i wróży lej operetce trwałe powodzenie.

• ••
Jeżeli jest mowa o gościnnych wystę

pach, które do tutejszego życia umysłowego 
dużo ożywienia I emocji wnoszą, nie sposób 
nic wspomnieć o występie p. Fontanówny 
uroczej divy operetkowej z poznańsk. Teatru 
Wielkiego w przepięknych „Dzwonek z CoN 
nevillc". Rolą Dziewanny, odśpiewaną konj 
certowo a odegraną z właściwą jej gracją I 
temperamentem, zemocjonowała artystka ze
brane tłumy publiczności aż do entuzjazmu 
a sukces, który odniosła można bez zastrze*’ 
żeń nazwać tryumfalnym.

Tak samo dwukrotny występ pp.: Ja-' 
racza i jego zespołu z sztuką Perzynskiegą 
„Szczęście Frania", zgromadził nieprzebrana! 
tłumy publiczności, która z zapartym łchen^ 
wsłuchiwała się w przeżycia, mistrzowska 
kierowanej postaci nieszczęsnego Frania. Rcś* 
alizmem gry łak artysta, jak 1 jego cały ze* 
spól zrobili ogromne wrażenie.

Tak więc Bydgoszcz rozmiłowała się ną 
dobrer w swoim Teatrze Miejskim, a gdy się 
widzi widownią stale gęsto wypełnioną a 
często nawet i komplety, przyznać należy, ża 
bydgoski T. M. naprawdę „idzie" i to d-brza 
idzie, Z. G. Urbanyi.

W Świeto Matki Boskiej 
Gromnicznej



Wspomnienie

A kiedy księgę otwieram żywota,
1 w jej pożółkłe wczytuję się karty, 
Które los pisał, co nami tak miota, 
Niejeden szczegół w nich widzę niestarty.

Oj! były chwile, gdym szalał jak burze, 
Rwęc serce moje w kawały, na strzępy, 
Bo dość niejedne głogi, dzikie róże 
Były wrzucone hen — z odległej kępy.

I.ecz jedna była szczęściem wyzłocona 
Chwila tak krótka, jak lot błyskawicy, 
Kiedy dziewczęce jak marmur ramiona 
Przytulić mogłem do serca tęsknicy.

Kiedym całował jej usta rumiane, 
Miłosnych szeptów najdroższe klejnoty. 
Kiedym ja pieścił... Achl niezapomniane 
Nigdy tak krótkie te chwile pieszczoty.

Były cierpienia i były rozkosze,
Z których dziś tylko pozostały cienie;
I kiedy w przeszłość znów myśl ma zanoszę 
Niejedno nowe się budzi wspomnienie.

M. J. Skalecki.

Egzaminy na mierniczych
przysięgłych

W myśl par. 26 rozporządzenia z dnia 
26 lutego 1926 roku, (Dz. U. Rz. P. Nr. 33 
poz. 203) zawiadamia się, że egzaminy na 
mierniczych przysięgłych w terminie wio
sennym odbędą się dla kandydatów, przyna 
leźnych pod względem terytorjalnym do Ko 
misji egzaminacyjnej w Warszawie, w dru
giej połowic kwietnia br. Bliższe szczegóły 
jak termin, lokal i godzina rozpoczęcia eg
zaminu będą podane pisemnie każdemu po
szczególnemu zgłoszeniu i dopuszczonemu 
do egzaminu kandydatowi.

Równocześnie przypomina się, że w 
myśl par. 7, na wstępie powołanego rozpo 
rządzenia kandydaci, którzy pragną być do
puszczeni do egzaminu w terminie wiosen
nym, winni złożyć należycie udokumento
wane podanie (par. 8. wspomnianego wyżej 
rozporządzenia) w ciągu lutego br. na ręce 
ekretarza Komisji egzaminacyjnej w Warsza 
wie, ul. Foksal 11 ( lokal Wydziału Mini- 
nictwa Ministerstwa Robót Publicznych).— 
Tam też można nabyć wykaz ustaw, rozpo 
rządzeń i przepisów wymaganych przy eg
zaminie.

Kronika Wielkopolski
Poznań.

Fałszywy adwokat. Ostatnio występował tu 
pokatny doradca, nic posiadający żadnych stu

Męczennicy
(Ciąg dalszy.)

Więzienie i sposób sądzenia chrześcijan.

Najprzód aresztowanie. Dokonywał tej 
funkcji zwykle urzędnik municypalny; tylko 
wyjątkowo czytamy o żołnierzach aresztują 
cycli męczenników.Następnie podsądny trzy 
many był w areszcie. Były dwa rodzaje u- 
więzi śledczej: custodia libera czyli delicata 
i custodia pnblica. W pierwszej oskarżony 
pozostawał na wolnej stopie lecz pod ścis- 
tem nadzorem policji. Drugie było rzeczy- 
wisfem więzieniem. Prawo rzymskie nie 
znało właściwie więzienia jako kary. Zimny 
rozum Rzymianina nie uważał za potrzebne 
wydawać ogromne sumy na utrzymanie wic 
zioń, lecz wołał skazańców zużyć w kopal
niach państwowych,a zwłaszcza hojniej sza 
fować karę śmierci. Wiezienie więc istniało 
tylko dla osób, pozostających w areszcie aż 
do odbycia sądu i wydania wyroku. Wsku
tek wielkiej liczby uwięzionych chrześcijan 
śledztwo przeciągało się nieraz kilka lat i 
custodia ta stawała się kaźnią mało co stra 
«zną, niż katusze podyktowane zapadłym 
wyrokiem.

Te wiezienia bowiem były ciemne, wil 
gotne i źle wietrzone. Samo więc miejsce 
było męczarnią niemałą. Pozatem uwięzio
nym zakładano na ręce i nogi grube łańcu
chy. Dalej specjalna machina t. zw. neroyus 
czyli belka z 5 otworami do zaniknięcia nóg 
sprawiała, że w im dalsze otwory zamyka
no nogi, tem większe męki przechodził uwię 
ziony. Wreszcie dokuczał więźniom głód 
straszny.

Specjalnością było t. zw. więzienie niż 
sze, SKlep podziemny między głębokimi fun 
damentami wieży. Był to raczej grób do za 
kopania żywcem, niż. mieszkanie człowiecze. 
Taki sklep, nora raczej znajdowała się w 
Rzymie przy więzieniu Mamertynskłem. No
ra ta obwarowana zewsząd ogromnymi gla 
zami, pozbawiona zupełnie światła dzien
nego. ma 6 metrów długości, 3 m. szerokoś 
ci i jest zaledwie 2 m, wysoka. Dostawało 
się do niej nie inaczej jak spuszczając się 
przez otwór w sklepieniu. Według trędycji 
chrześcijańskiej był tutaj v/ięziony św. Piotr 
I tutaj też ochrzcił nawróconych stróżów 
więziennych. Ilu tu po nim butwialo jeszcze 
chrześcsjan, nikt z ludzi nie zliczy.

zebranie przedwyborcze Chrz. Str. Roln. 
w Gniewkowie

(Korespondencja właśni

W niedzielę, 20. bm. odbyło się w Hotelu 
Dworcowym zebranie przedwyborcze Chrz. 
Str. Rolniczego, złączonego w Unji Gospodar
czej Ziem Zach. Zagaił je p. Wojtowicz przed
stawieniem referenta p. Magiera, nauczyciela 
z pod Wągrówca I b. posła Oziminy.

Pan referent bardzo pobieżnie przedstawił 
podłoże gospodarcze Unji Gosp. a jeszcze nit- 
jaśniej ujął jej stosunek do obecnego rzędu, 
wyczuć było można pewien lęk wyznania u p. 
referenta, że odłam ich idzie na pasku sanacji 
Referat nie mógł słuchaczy zadowolić, ponie
waż nie zawierał programu Chrz. Str. Roln 
a tylko urywki z programu Unji Gospodarczej.

W dyskusji jako pierwszy zabrał głos p 
Jan Springer, który żalił się na znaczne obcią
żenie podatkowe rzemiosła, przemysłu i handlu 
podczas gdy niniejsi rolnicy poniżej 60 morgów 
maję daleko idące ulgi.

Jako drugi przemawia! znany w okolicy 
rolnik p. Barczak z Murzynna. prostując rze
czowo pewne mylnie przez p. referjPa poda 
ne cyfry ? ekonoinji rolnej Pan Barczak poza- 
tem zbijał energicznie drżenia Unji Gospodar
czej do poparcia obozu sanacji, który nie za
sługuje na to z powodu bezprawia i mętnego 
stanowiska wobec Kościoła i religji katolickiej. 
Rząd obecny zamiast ukrócenia partyjnictwa 
doprowadził do zupełnego rozbicia społeczeńst
wa.

P. Jan Milewski z Gniewkowa przedstawił 
Unję Gospodarczą jako zlepek seccsyi Chrz 
Nar., Cli. D. z mniej lub więcej rozbitemi. 
związkami Cechów i Związków Tow. Przem 
i Rzem. w Poznaniu. Secesje te prawdopodobnie 
z powodu daleko idących ambicyj osobistycli 
doprowadziły do rozbicia frontu jednolitego. 
Na śliskie drogi Unji Gospodarczej uważny 
wyborca nie pozwoli się zawieść, bo dostatecz
nie znamy poczynania obozu sanacji wobec 
żydów' i innych mniejszości. Polityka obecnego 

Rzędu, nie zapewnia nam praw hegemonji na

diów prawniczych, a podający się nawet za a 
dwokata i posługujący się pieczęcią adwokacką.

Jegomościowi temu udało się dokonać kilku 
fałszerstw, między Innem! pism urzędowych I 
pobrać od swoich klljentów poważne kwoty ple 
nlężne na koszta sądowe. Ostatnio oszust został 
zdemaskowany I oczekuje w więzieniu na roz
prawę sądową. Inicjały jego są T. T,

Poznań,

Samobójstwo. W lasku przy forcie Nr. 9 u- 
slłowal pozbawić się życia przez powiesznie się 
bezrobotny Franciszek Bzawlak. Zauważył to 
przechodzący sierżant wojsk polskich i prze- 
ciąwszy sznur uratował go od niechybnej 
śmierci.

Organy aresztujące spisywały pierwsze 
śledztwo, następnie więźnia i protokół od
syłano do namiestnika cesarskiego. Ciekawy 
przykład znajdujemy w aktach św. Nestora, 
biskupa miejscowości Magydos w Pamfilji 
(ok. r. 250). Ten, gdy ogłoszono dekret De 
cjusza, radził owieczkom swoim zawczasu 
się ukryć, a sam pozostał spokojnie w domu 
Przychodzi do niego woźny miejski, mó
wiąc:

Irenarcha (prezydent miasta) i cała ra
da miejska wzywa cię, byś przed nim sta
nął. —

Nestor udaje się na egorę (rynek.) Tam 
rajcy byli już zebrani. Na jego widok pow
stali i powitali przybywającego. Zdziwiony 
biskup pyta, dlaczego spotyka ga takie wy
różnienie:

—- Życie twoje godne jest czci — od
powiedzieli jednogłośnie.

Poczem postawiono dla biskupa wygo
dne krzesło.

— Uważani sobie za zaszczyt, że wez
waliście mnie przed siebie, — rzeki Nestor. 
Teraz jednak proszę mi powiedzieć, w ja
kiej to sprawie jestem wezwany.

— Znasz, panie dekret cesarza, rzeki 
prezydent.

— Znam przykazania Boga wszechmo 
gącego, lecz nie wiem nic o postanowie
niach cesarskich, na które się powołujecie.

• ••O Nestorze, zgódź się z nami spo
kojnie, by nic zostać oskarżonym!

— Na cóż mam się zgodzić?
— Na rozporządzenie cesarza.
— Oodzę się i piszę na przykazania 

króla niebios.
Ody nie mogli nic wymóc na bisku 

pie, irenarcha z dwoma żałnierzami odpro
wadził go do Pergu, gdzie się znajdował 
namiestnik Pamfilu, i wręczył mu akta, któ 
re czytano następnie podczas przesłuchów 
przez samego prokonsula podjętych.

Przesłuchy męczenników odbywały się 
przy otwartych drzwiach w kancelarji pro- 
konsulatu, czasem na rynku lub w portyku 
publicznym. Przy sędziem stal herold, który 

pytania jego donośnym powtarzał głosem. 
Sekretarze z tabliczka woskowa w ręku z 
błyskawiczną szybkością spisywali cąłą czyn 
ność za pomocą wysoko u Rzymian rozwi
niętej stenograf]! (not Tirańskich). Dobrze 
uzbrojeni, śpiżowym posągom podobni le- 
gjionarjusze, komplteowali orszak sądowy.

Naprzeciw niemu stały szare, niepozor 
ne lecz spokojne postacie chrześcijan. Oskar

..Dziennika Kujawak.44)

mniejszościami. W naszem własnetn państwie 
osiągniemy to, glosując na listę katolicko-na
rodową Nr. 24, która chce, by Polak Polską 
rządził a nad nami jaśniał krzyż katolicki.

Jako dalszy przemawiał rolnik p. Skibiński 
z Lipionki, który silnie potępiał zblikowanie 
się Chrz. Str. Rolniczego z sanacją. Zapytał 
się pozatem. czemu zdjęto z korony polskiej 
krzyż. Jeżeli to obecnie już uczyniono, co w 
przyszłości od sanacji dobrego spodziewać się 
możemy. Pan Skibiński podaje nakoniec powo
dy wystąpienia swego z stronnictwa Piasta i 
przystąpienia do listy Katol.-Narodowej

Rolnik p. Ziętara z Szadlowic nadmienił, 
że Stron. Chrz. Roln. dążyło do pojednania 
się w jeden blok wyborczy. Nic doszło do tego 
na skutek odmowy N. P. R. i Cli. D. Członek 
3tr .,Piast" p. Miziniak potępi! Chrz Stron. 
Roln. również z powodu swego akcesu do sa
nacji. Pan Józef Górecki z N P. R bardzo 
słusznie zaznaczył, że bezmyślnością jest po
pierać sanatorów, opierających się na bezpra
wiu.

W slaby sposób replikowali jeszcze pp 
Magier i Ozimina i na życzenie podali skład 
kandydatów na posłów z Chrz. Str. Roln. Po
między 5 kandydatami znajdują się pp. Magier, 
poseł Ozimina i Ziętara

W dalszej dyskusji zabrało glos jeszcze kil
ku panów, poczem na koniec p. Jan Milewski 
zaapelował w formie rezolucji do Chrz. Str. 
Roln.. by doszło do porozumienia choć w li
stach okręgowych z Blokiem Kat -Naród., na 
co zgromadzeni jednogłośnie się zgodzili. P. 
poseł Ozimina przyizekl z swej strony poczy 
nić starania — a wyborcy miejscowi wyrażają 
życzenie do kierowników Bloku Kat. Nar. by 
porozumienie to umożliwić.

W zebraniu wzięło udział około 75 osób 
z wszystkich sfer, przeważnie jednak rolnicy 
z miasta i okolicy.

| Uczestnik.

Kronika Pomorza
Tczew.

__Napad rabunkowy. W czwartek, wieczorem 
około godziny 8 wdarło się do mieszkania urzę
dnika pocztowego Adamskiego w pobliskich 
Tczewskich Łąkach kilkunastu zamaskowanych 
rabusiów z rewolwerami. Żona Adamskiego bro 
nlh się wszclkientl silami i chociaż poraniona, 
zdołała uciec, by wezwać pomocy u sąsiednich 
rolników. Adamskiego, który przy pomocy re
wolweru chciał się bronić napastnicy związali I 
zarzucili go pierzynami. Bandyci przeszukali ca
le mieszkanie I zabrali 180 złotych gotówką I kil 
kanaście przedmiotów wartościowych.

Gdy pomoc przybyła na miejsce nic było 
już złoczyńców. P. Jager natychmiast telefonlcz

żeni przyznawali się do tego, co im zarzu
cano. Procedura więc mogła być krótka i by 
la taką rzeczywiście w pierwszych dwóch 
wiekach.

Nic wierniej nam nie maluje obrazu są 
du nad chrześcijanami, jak akta męczenni 

ków ze Scilłium sądzonych w roku 180 
przez prokonsula Afryki Saturnina. Oto ich 
wierny przekład:

„Działo się za konsulatu Praesensa i 
Klaudjana, dnia 16 przed kalendami sierp
nia (tj. 17 lipca 180) w Kartaginie, w kan
celarii namiestnictwa. Stawiali się na wez
wanie Sperałus, Nartzalus i Cittinus, Dona 
ta, Secunda i Vestia.

Satnriiinus prokonsul rzeki: Możecie 
uzyskać względy cesarza, jeśli się namyślicie 
i złożycie ofiaie bogom wszechpotężnym.

Sperałus: Nie uczyniliśmy i nie powie
dzieliśmy nic złego, lecz owszem dobrem 
odpłacamy za złe, które nam czynią. Szanu
jemy, czcimy Pana naszego i boimy się Je
go; Jemu też codziennie składamy ofiary 
chwały.

Prckkonsul: My także nie jesteśmy bez 
religji, i nasza religja jest prosta. Przysię
gamy na pomyślność najjaśniejszego cesarza 
naszego i prosimy o jego zdrowie. I wy po 
winiliście czynić to samo,

Sperałus: Jeżeli spokojnie raczysz mnie 
posłuchać, wytlomaczę ci tajemnicę prawdzi 
wej prostoty.

Prokonsul: Nie będę słuchał obelg, któ 
re chcesz miotać na nasza religję. Złóż tyl
ko przysięgę na genjusz cesarza.

Sperałus: Nie mogę w tem słuchać wla 
dzy doczesnej, lecz czczę i chwalę Boga 
mojego.którego żaden człowiek nie widział 
którego oczy śmiertelne widzieć nie mogą. 
Lecz jego światło prawdziwe objawia się 
sercu wierzącemu. Nie popełniłem żadnej 
kradzieży, niszczam podatek- nałożony, po
nieważ znam Pana naszego, Króla nad kró 
lami i Władzę wszystkich narodów.

Prokonsul: Porzuć przecież len marny 
przesąd...

Sperałus: Nie jest to niebezpiecznym 
przesądem, lecz jeśli kto pozwala na zabój
stwo i fałszywe świadectwo....

ProRosul (do innych oskarżonych): Za
niechajcie tego nierozumu lub przynajmniej 
nie wydawaj.de się z nim.

Ciffinu.s: Mamy tylko jednego Pana, 
który Jest w niebie i obawiamy się Jego sa
mego/Jego to usiłujemy czcić z całego ser
ca i z całej duszy. 

nie zawiadomił policję kryminalną, która wkróh 
cc przybyła na miejsce: śledztwo w toku.

Gdańsk,
Zatarg pomiędzy policją gdańską a robotni* 

kami. W nocy na 30 bm. w Nowym Porcie, na 
dworcu, między policją gdańską, a robotnikami 
polskleml Boczkowsklm, Weissem I Czaplińską 
doszło do bójki. W wyniku awantury polskich 
robotników zaaresztowano I osadzono w wlyzle*( 
nlu. Prasa gdańska nie wyjaśnia przyczyn za! 
targu.

Z Kraju
Lwów.

Wypadek śmiertelny na dworca kolejowym, 
30 bm. na stacji kolejowej Podzamcze w czasla 
przesuwania wagonów kolejowych funkcjonar
iusz kolejowy Rogalski dostał się pomiędzy dwa 
wagony I poniósł śmierć na miejscu.

Lwów.
Pochwycenie szajki bandytów. W ZarudcacU 

pod Lwowem policji u-1 do się pochwycić szajk< 
bandytów, którzy ostatnio terroryzowali okolicą?

Zamość.

—Bandytyzm. 30 bm. kolo godziny 19 do mfo 
szkania leśniczego Soleckiego zamieszkałego wo 
wsi Zarzece usiłowało wtargnąć 9 nieznanych 
osobników. W czasie gdy napastnicy wyważyli 
już furtkę i zbliżali się do domu. Solecki wy
jrzeli! do nich z dubeltówki, przyczem dwóch 
osobników' zranił. Rannymi okazali się Józef 
Szola I Józef Zgnilec, mieszkańcy tejże wsi.

Według przypuszczeń mieli oni zamiar do
konać zemsty za przeszkadzanie w kradzieżach 
leśnych. Zranionych przewieziono do szpitala. 
Nazwisk pozostałych napastników dotychczas 
nie stwierdzono.

„Mowa" holenderskich 
wiatraków

Holandja posiada tysiące wiatraków, 
które nadają jej znaną charakterystyczną ce
chę. Na pierwszy rzut oka wydają się one je
dnakowe, układ skrzydeł jest jednak ogrom
nie urozmaicony. To też pomysłowi młyna
rze korzystają z tego, w celu porozumienia 
się z sąsiadami. Posiadają oni zbiór znaków, 
zapomocą których stworzyli „mowę44 wiatra
ków. Znaki te polegają na rozmaitości nachy
leń skrzydeł wiatraka. Jedno nachylenie ozna
cza zaręczyny w domu, inne — urodziny 
dziecka, inne znów zawiadamiają o za potrze, 
bowaniach młyna. Skrzydła złożone na krzyi 
oznaczają śmierć. Podczas wielkiej wolny 
młyny holenderskie służyły do szybkiego ko 
munikowania wiadomości z frontu. Powyżj 
szy zwyczaj istnieje już od bardzo dawnych! 
czasów.

Donata: Oddajemy cesarzowi cześć wifb 
ną, lecz obawiamy się Boga samego.

Prokonsul: (do innej) A ty co powieś^ 
Vestio?

Vestia: Jestem chrześcijanką i nie diefi 
być niczem Innem.

Prokonsul (do innej): A ty, Secunda?
Secunda: Jestem chrześcijanką i chce 

nią zostać.
Prokonsul (do Sperata: Ty także obsta 

jesz przy chrześcijaństwie?
Sperałus: Jestem chrześcijaninem.
Prokonsul: Może chcecie. by zostawiń 

wam czas do lepszego namysłu?
Sperałus: W sprawie tak jasnej nie ma 

sie co namyślać.
Prokonsul: Cóż to za księgi, które cha 

wacie w waszych skrzyniach?
Sperałus: Nasze święte księgi i listy 

Pawia, męża sprawidliwego.
Prokosul: Przyjmicie zwłokę dni trzy

dziestu. by się tymczasem namyśleć.
Sperałus: Jestem chrześcijaninem, zaw 

sze czcić będę Pana Boga mego, który stwa 
rzyl niebo i ziemię, morze i wszystko na 
świecie.

Wszyscy, powtórzyli te same słowa.
Na tem skończyły się przesłuchy. Pro* 

konsul udał się na naradę, poczem odczytał 
z tablicy wyrok następujący:

„Sperałus, Nartzalus, Cittinus, Donata, 
Vertia i Secunda przyznali się, że żyją pa 
chrześcijańsku. Mimo ofiarowanej im zwlox 
ki, by tymczasem powrócili do sposobu ±y> 
cia rzymskiego, trwali w swoim uporze. -4 
Wobec tego wydajemy wyrok następujący: '

Skazani są na śmierć przez ścięcie.
Sperałus rzekł: „Bogu dziękujemy44. 

Nartzalus: „Dziś już jako męczennicy bę^ 
dziemy w niebie. Bogu dzięki44. I wszyscf 
skazańcy toż samo powtórzyli.

Prokonsul każę wyrok głośno prze$ 
herolda obwołać.

I natychmiast zastają straceni.
• ••

Tu mimo grozy bifoccj z tego zimnego 
Sę.dowcgo stylu, widać jeszcze pewna rze*' 
czowość w postępowaniu i usposobieniu «ff 
cjzieog. Czulemy: że jemu ten przymus wyi 
stępowania .przeciw spokojnym chrześcijan 
nom jest arcyniemitym. Czynność swę ograj 
nicza na zastosowaniu U3tawy, która jesr 
nkrrdna, lecz on sam okrucieństwa jej nt«, 
dodajc.

Cipg dalszy następl.

wydawaj.de


Nowoczesna wieś murzyńska

Znajdująca się pod włoskiem! rządami 
fal wschodniem wybrzeżu Afryki kraina So- 
Biall urządzą »ie coraz bardziej na sposób 
łuropejski Buduje sif lam kanały, nasypy,

Największym procesem na świecie
Był proces aferzystów Barmatów

Prawaopodobnie nie wyszła jeszcze z 
pamięci słynna olbrzymia afera braci Bar- 
mat w Niemczech. Bracia Bannat urządzali 
olbrzymie oszustwa i za pomocą podpiaca 
nia wyższych funkcjonariuszy państwowych 
potrafili się przez długi czas ochronić przed 
Wykryciem.

Któregoś pięknego dnia przez nieo
strożność coś się wydało i naturalnie wdro 
żonę śledztwo wykazywało coraz to nowe 
przewinienia, w które były zamieszane róż 
na wysokie osobistości ze świata polityczne 
fco. Śledztwo trwało kilka lat, aż naresz 
cie w iecie 1927 roku można było przyslą 
pić do rozpraw sądowych — największego 
io procesu na świecie.

W końcu grudnia 1927 wydnao spec
jalny statystykę odnoszącą się do tegoą pro 
cesu, z której to statystyki podajemy nastę
pujące dane:

Do końca zeszłego roku poświęcono 
na rozprawy sądowe 157 dni. Powołano 
400 świadków i 50 rzeczoznawców. Sze
ściu prokuratorów zajmuje się tylko tą 
spraw, kolegjuin sędziowskie zostaąło po

Odzyskał pamltf po 10 latarii
Nieprawdopodobny wijpadek

Prawdziwie sensacyjny, a jednak rze
czywisty przypadek opisuje londyńska „West 
minster Oazette". Dotyczy on pewnego ofi
cera szewdzkiego, odbywającego służbę 
wojskową podczas wojny w wojsku angiel 
skicm.Chccr ten, wskutek wybuchu miny w 
pobliżu placówki, na której się w owej 
chwili znajdował, doznał tak silnego 
wstrząsu, że zupełnie utracił pamięć. Było 
to w 1917 roku i aż do ostatniego tygod
nia zeszłego miesiąca pamięci tej nie odzy
skał. Od czasu utraty pamięci mieszkał w 
Londynie i był przeświadczony, że jest Ka 
nadyjczykiem nazwiskiem De Montalt. Istot 
ne jego nazwisko jest Gustaw Dune, uro
dził się w 1880 w Upsali, jako syn profeso 
ra uniwersytetu, wstąpił do wojska szwedz 
kiego, później został żalnierzem na obczyź 
nie, brał udział w walkach Anglików z 
Boerami, następnie w wielkiej wojnie, zaw 
sze w służbie angielskiej. W pierwszej po
łowie stycznia 1917 roku nastąpił właśni? 
ów wybuch miny, który wyrzucił go wyso 
ko w powietrze. Kiedy Duner spadł na zie
mię utracił przytomność i po przyjściu do 
siebie, już w szpitalu, zupełnie zapomniał, 
kim jest, jak sie nazywa i skąd pochodzi. 
Służba szpitalna przezwała go kapitanem 
De Montalt, ponieważ listy i dokumenty, 
znalezione w jego płaszczu wojskowym, o- 
plewały na to imię i nazwisko. Jak się teraz 
jednak okazuje, oficer kanadyjski, noszący 
Istotnie to nazwisko, został zabiły podczas 
owego wybuchu, a płaszczem iego, znale
zionym opodal, otulono jego kolegę gdy 
go zabierano do szpitala. Stad pomyłka.

Po wyzdrowieniu, fizycznetn przynaj
mniej, nowy kapitan De Montalt służył w 
awjacji, spadłszy wszakże wraz z aparatem 
został niebezpiecznie zraniony, co go zmu 
•iło do wystąpienia z armji czynnej. Otrz.y 
muje do chwili obecnej w nagrodę za polo 
żonę zasługi pełną pensję kapitańską. Oże
nił się z siostrą swojego przyjaciela, rów
nież lotnika, który zginął w jego oczach. 
Wszystkie jednak, przeżyte chwile najcięż
sze nie przyczyniły się do odzyskania prze
zeń utraconej przed 10 laty pamięci, mimo, 
te powszechnie panuje, potwierdzone przez 
obserwacje medyczne, przekonanie, że utrą 
eona wskutek silnego wstrząsu, pamięć wra 
ca również pod wpływem innego wstrząsu 
W tym wypadku wszakże nie nastąpiło nic 
podobnego, jakkolwiek rzekomy kapitan 
De Montalt wciąż dręczył się wątpliwością 

zakłady nawadniające, mosty, drogi bile. — 
Rycina przedstawia część jednej ze wsi mu
rzyńskich w kolonji włoskiej Somali.

większone o trzech sędziów a przysięgłym 
dodano sześciu pomocników.

Prócz samych Barinatów zasiada 9 in
nych osób na ławie osńarżonych. Oskarżo
nych broni 17 adwokatów. Akta zostały 
związane w olbrzymie tomy, sam tekst o- 
.karżenia oebjmuje 648 stronic. Protokół 
głównych rozpraw sądowych spisany jest 
na 2800 stronnicach pisma maszynowego. 
Proces kosztował dotychczas 250 tys. marek 
niemieckich. Diety rzeczoznawców wynio
sły już 26 tys. marek. Proces nie jest jeszcze 
ukoyczony i może potrwać jeszcze 6 8 mie 
sięcy. Potem dopiero będą główne rozpra
wy ukończone i może być wyrok wydany. 
Potein naturalnie nastąpi jeszcze apelacja i 
druga instancja będzie się musieć tą sprawą 
zajmować. Perspektywa na przyszłość jest 
wprost rozpaczliwa. Proces może trwać je
szcze kilka lat. kosztować będzie olbrzymie 
sumy i zatrudniać będzie przez długi czas 
cały szereg ludzi. A ostateczny wynik bę 
dzie ten, że koszta procesu będą musieli po
nieść ci, którzy płacą podatki.

że nie jest tym, za kogo powszechnie ucho
dzi, kim jednak jest absolutnie nie pamię
tał.

Pewnego dnia, a było to przed kilko
ma tygodniami, usłyszał kogoś mówiącego 
po szwedzku i zdziwił się niepomiernie, że 
doskonale rozumiał wszystko, co mówiono

Radjo
PROGRAM NA CZWARTEK, 2 BM.

WARSZAWA.
1015—11,45 Transmisja nabożeństwa z Kate

dry Poznańskiej. 12,00 Sygnał czasu, komunikat 
lotnlczo meteorologiczny, oraz hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie. 12,10—14,00 Transmisja 
z Filharmonii warszawskiej. 14,00—15,00 Odczyt 
(Dział Rolnictwo). 15,00 Komunikat meteorolo
giczny, oraz nadprogram. 15,15 — 17,20 Transmi
sja z Filharmonii warszawskiej. 17,20—17,40 Roz 
maitoścl. 17,40—18.55 Przerwa. 18,55 -lę.lO Ko 
inunlkaty pat. 19.10-19,35 Transmisja z Krako
wa. Odczyt pt. Kilka słów o żonach — wygłosi 
p. Magdalena Samozwaniec. 19,35—20.00 Lekcja 
języka angielskiego p. Memmi Oardlncr. 20.00
20.30 Przerwa. 20,30 Koncert wieczorny. 22.00— 
22,05 Sygnał czasu 1 komunikat lotnlczo meteo
rologiczny. 22,05 —22,20 Komunikaty pat. 22,20—
23.30 Komunikaty: policyjny, sportowy 1 nadpro 
gram. 22,30—23.30 Transmisja muzyki tanecznej.
23.30— 23,45 Komunikaty pat.

POZNAŃ.

10,15—11,45 Transmisja nabożeństwa z Ka 
tedry Poznańskiej. 12,05—12.30 Transmisja z 
Warszawy. (Odczyt dla młodzieży szkolnej).
12.30— 14,00 Koncert południowy. 14,00 Notowa 
nia giełdy pieniężnej i pat. 15,15 Transmisja kon 
certu z riiliarnmnji warszawskiej. 16.45—17,20 
Odczyt pt. Zbójnlctwo w Tatrach wygłosi prof. 
Wyrobek. 17,20—17,45 Odczyt pt. Psychiczne 
zmiany alkoholizmu wygłosi dr. Oantkowsld Ty 
dzień propagandy trzeźwości. 17,45—19,00 Kon 
cert popołudniowy. 19,00—19,10 Nadprogram 
wygłosi p. Janusz Warncckl, artysta teatru Pol
skiego.. 19,10—19,35 33 lekcja jeżyka angielskie
go. 19,35-20,00 Odczyt pt. Powstanie świata or 
ganlcznego na ziemi (z cyklu o wszechśwlecle i 
ziemi) wygłosi prof. Drcżępolskl. 20,00—20,20 
Komunikaty gospodarcze. 20,30—22,00 Koncert 
wieczorny. 22,00- 22,20 Sygnał czasu, konmnl- 

Z pomocą żony skierował pos;» kiwania 
swoje do‘Szwecji. 1 oto pewnego dnia, kie 
dy znajdował się w Ministcrium Wojny w 
Sztokholmie, czekając na audjencjc, przeglą 
dał stare roczniki wojskowe pcisonalne i 
nagle, trafił na imię i nazwisko Gustawa 
Duner. W tej samej chwili doznał, jak opo 
winda, uczucia jakgdyby rozdarła się w 
mózgu jego jakaś zasłona i pamięć jego 
zaczęła powoli powracać. Napisał do ro
dziny owego oficera i otrzymał odpowiedź 
że Gustaw Duner zabity został na zachod
nim froncie w styczniu 1017 roku. Do listu 
dodane były szczegóły, które dopomogły 
De Montaltowł, recte Dunerowi do odtwo 
rżenia sobie w pamięci własnej jego prze
szłości. Obecnie wraz z żoną bawi on w 
Szwecji, gdzie zasłał żyjących jeszcze rodzi 
ców i brata. Wypadkiem tym zajęły sie 
szwedzkie towarzystwa lekarskie, oraz wy
dział medycyny uniwersytetu w Sztokhol
mie, jako najdłuższym bodaj co do trwało 
ści wypadkiem zaniku osobowości u czlo 
wieka, którego wszystkie inne władze urny 
słowe działały zupełnie sprawnie.

Tragiczny Jubileusz komika
Na scenie teatru Saint-Etienne święcono 

przed kilku niami jubileusz Michała Simona, 
słynnego komika.

Publiczność wypełniła po brzegi widow
nię i wybuchała salwami śmiechu, darząc ar
tystę oklaskami.

W jednej z lóż znajdowała się żona arty
sty. Naraz zasłabła i kazała się sprowadź,ć 
do garderoby swego męża. Nim akt się skoń
czył, pani Simon wyzionęła ducha.

Znakomity komik oniemiał z boleści, u- 
kląkł przed zwłokami swej żony i całował 
martwe jej ręce.

W tem odezwał się dzwonek, zapowia- 
jacy drugi akt. Simon zerwał się na równe 
nogi i wbiegł na scenę. Musiał grać i baw:ć 
publiczność swym humorem.

W garderobie jego spoczywał trup uko
chanej kobiety.

Niemal równocześnie podobna scena ro
zegrała się w Wirginji, w Stanach Zjedno
czonych.

W tamtejszym teatrze miejskim dawano 
farsę p. t.: „Człowiek w zielonym cylindrze".

Główna rolę grał Dawid Cook. Po dru
gim akcie przyniesiono depeszę, zawiadamia
jąca artystę, iż jedyny syn jego, lotnik, zginął 
w katastrofie.

Nieszczęśliwy ojciec zapanował md 
wzruszeniem, dokończył swej roli, gdv je- 
nak zapadła kurtyna, dostał ataku nerwowe
go i odwieziono go do sanatorjum.

Słyszane w Ziemiańskiej: ,.No pożyczże mi te 
sto złotych! Czego się boisz? Jesteś Iki szczęściarz, 
że nie jest rzeczą niemożliwą że ci oddam!"

• •♦
Mała dziewczynka wyszywa pantofle dla tatusia 

na imieniny. Zmęczyła ją robola — mówi więc do 
swej przyjaciółki, również zajętej wyszywaniem:

— 'lobie dobrze. Twój tatuś ma tylko jedną 
nogę!...

kat meteorologiczny, ZOKZ. i pat. 22,30 —24.00 
Transmisja muzyki tanecznej z restauracji Pa- 
lais Royal.

KRAKÓW.
10,15—11,45 Transmisja nabożeństwa z Ka

tedry Poznańskiej. 1 ?,00 Transmisja sygnału 
czasu, hejnału z Wieży Maijicklej. komunikatu 
lotniczo meteorologicznego. 1'2.10—14,0o Tiansml 
sja z Filharmonii warszawskiej. 15,00—15,15 Tran 
smisja komunikatu kospodarczcgo. 15.15—17,20 
Transmisja z Filharmonii warszawskiej. 17,20— 
17,40 Rozmaitości. 17,40—18.05 Odczyt pt. O 
przyczynach powstawania chorób nerwowych, 
wygłosi dr. Piltz profesor Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. 18.10—18,35 Odczyt pt. Starożytn słu
dzy Bachusa wygłosi dr. Slnko. 18.55 —19,10 
Transmisja komunikatów pat. 19,10—19,35 Poga
danka dla pań: p. Magdalena Samozwaniec Kilka 
słów o żonach. 19,35—20,00 Dyr. Jan Stanisław 
skl 8 lekcja angielskiego. 20,00—20,30 Transmi
sja hejnału z Wieży Mariackiej, komunikaty.
22.30 Transmisja z Warszawy. 22,30—23,30 tran 
smisja z Warszawy. 22,30—23,30 Transmisja mu 
zykl tanecznej.

KATOWICE.
10,15—11,45 Transmisja nabożeństwa z Ka

tedry Poznańskiej. 12,0o—12,10 Sygnał czasu, 
komunikat lotnlczo meteorologiczny, oraz hejnał 
z Wieży Mariackiej. 12,10—14,00 Transmisja kon 
certu z Filharmonii warszawskiej. 14,00—14,20 
Odczyt religijny pt. Znaczenie uroczystości Mat 
ki Boskiej Gromnicznej — wygłosi ks. dr. Ro
siński. 14,20—14,40 Odczyt rolniczy z Warszawy 
14,40-15,15 Koncert płyt gramofonowych. 15,15 
• 17,20 Transmisja koncertu symfonicznego z 
Filharmonii warszawskiej. 17,2o—17.40 Rozmai
tości. 17,40 - 18,55 Przerwa. 18,55—19,10 Komu
nikaty. 19.10 -19,35 Transmisja z Krakowa. Po
gadanka dla pań. Kilka słów o żonach. 19.35— 
20,00 Odczyt pt. Naukowa Organizacja Pracy. 
Normalizacja — wygłosi inżynier Rieger. 20,00—
20.30 Przerwa. 20,30—22,00 Koncert wieczorny 
z Warszawy. 22.00 -22,30 Sygllftł czasu I komu 
nlkaty pat. i policyjny. 22.30 -23,30 Transmisja 
muzyki tanecznej.

WILNO.
10,15 11,45 Transmisja nanożeńslwa z Ka* 

tedry Poznańskiej. 12,00 Transmisja z Warwa 
wy. Sygnał czasu i komunikaty. 12,10—14.00 
Transmisja koncertu z Filharmonii warszawskie! 
14,00—15,00 'Transmisja trzech odczytów rolni 
czych z Warszawy. 15,00 Transmisja z Warsza 
wy. komunikaty i nadprogram. 15,15—17,20 
Transmisja koncertu z Filharmonii warszawskie) 
1750—18,15 Gazetka radjowa. 18,15-18.40 Wil
no w walkach o wolność, odczyt p. Heleny Ro
mer. 18,40—19,00 Komunikat harcerski. 19,00— 
19,10 Rozmaitości. 19,10-19,35 Bilans handlowy 
Litwy Kowieńskiej odczyt wygłosi prof. Go- 
rzuchowskl, 19,35—2(100 Współczesne piśtnlen 
nlctwo białoruskie, 4 odeżyt z cyklu Kultura 
białoruska wygłosi profesor Seminarium Państ 
wowego Z. Abramowicz. 20,30 —22,00 Transmls’ 
z Warszawy.

PROGRAM NA PIĄTEK, 3 BM.

WARSZAWA.
11,40—12.00 Komunikaty pat. 12,00 Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Mariackiej, komunikat lot 
nlczo meteorologiczny, oraz nadprogram. 14,040 
—15,00 Komunikaty pat. 15,00—15,20 Komunika
ty meteorologiczny, gospodarczy I nadprogram 
15,20—16,20 Przerwa. 1620—16,40 Przegląd wy
dawnictw periodycznych omówi profesor Hen 
ryk Mościcki. 16,40-17.05 Odczyt. 17.05-17.20 
Komunikaty pat. 17420—17,45 Odczyt) 17,45-**
18.55 Koncert popołudniowy. 18,55—19,05 Ko
munikaty pat. 19,05—19,15 Komunikat rolniczy, 
oraz transmisja z Krakowa notowań giełdy zbo 
żowej krakowskiej. 19,15—19,30 Rozmaitości.
19,30 - 19,55 Odczyt (Dział Hygjcna i medycyna).
19.55 - 20,15 Pogadanka muzyczna z cyklu Dzla 
jo muzyki — wygłosi profesor Niewiadomski.
20,15 'Transmisja koncertu symofonicznego z Fil 
harmonii warszawskie!. W przerwie koncertowej 
nadany będzie biuletyn Messager Polonals w ję 
zyku francuskim. 22,00—22.05 Sygnał czasu 1 
komunikat lotnlczo meteorologiczny. 22,05—
22.20 Komunikaty pat. 22,20—22,30 Komunikaty: 
policyjny, sportowy, oraz nadprogram. 22,30— 
22,45 Komunikaty pat.

POZNAŃ.
12,45—14,00 Koncert południowy. 13,00 W 

przerwie koncertowej notowania giełdy zbożo
wej | towarowej. 14,00 Notowania giełdy pienleż 
ncj, 17,05—17,30 Odczyt pt. Najnowsze szkolno 
gramatyki Języka polskiego — wygłosi' wiceku
rator Stein (z cyklu wykładów pedagogicznych 
przez Kurat. Okręgu Szkolnego w Poznaniu).
17,30- 17,45 Biuletyn Zjednoczenia Młodzieży 
Polskiej. 17,45—18.45 Koncert orkiestry Bratniej 
Pomocy pod batuta p. Łucjana Wojciechowskie 
go. 18,45—19,00 Sllva rerum — czyli rzeczy cle 
kawę, zebrane i wygłoszone przez p. Bolesława 
Busiakiewicza, redaktora Tygodnia Radiowego. 
19,00—19,10 Nadoprogram. 1910—1930 Pogadan
ka z fizjologii wychowania fizycznego wygłosi 
dr. Lipiński. 19,30-19,55 Odczyt pt. Alkoholizm 
a zwyrodnienie rasy wygłosi pref. Wodzlczko. 
19,55—20,10 Komunikaty gospodarcze. 20,15 Kon 
cert symfoniczny. (Transmisja z Filharmonii war 
szawskiej). No zakończenie sygnał czasu, komu
nikaty meteorologiczne i pat.

KRAKÓW.
12,Oo Transmisja sygnału czasu, nejnntu z 

Wieży Mariackiej, komunikatu lotniczo meteoro 
logicznego, oraz koncert płyt gramofonowych z 
firmy Leopolda Hutterchra Kraków, Grodzka 43. 
15.00-_15.20 Transmisja komunikatu gospodar
czego. 17,20—17,45 Odczyt pt. Przegląd geogra
ficzno gospodarczy, wyglois dr. Ormlcki asystent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17,45—18,55 Tran
smisja z Warszawy. 18,55—19,05 transmisja ko
munikatów pat. 19,05—19,15 'Transmisja konmnl 
katu rolniczego. 19,15—19,35 Rozmaitości. 19,35 
__20,00 Odczyt pt. Drobne przestępstwa Oddziel 
ne ich traktowanie wygłosi dr. Józef Reinhold 
20,00 —20,15 'Transmisja hejnału z Wieży Mariac
kiej, komunikat sportowy. 20,13 'Transmisja z 
Warszawy.

KATOWICE.
16,20—16,40 Komunikaty Polskiego Związku 

Zrzeszeń Gospodarczych Województwa Śląskie- 
f!<i. 16,40—17,05 Skrzynka pocztowa. 17,05—
17.20 Komunikaty Wydziału Skarbowego Woj. 
Śląskiego. 17,20—17,45 Wykłady Hlstorjl Pol
skiej. 17,45—18,55 Koncert popołudniowy. 18.5! 
—19,15 Komunikat sportowy 1 Iow. tatrzański 
go. 19.15-19,30 Rozmaitości. 19..30—19,55 Od
czyt z cyklu Skarbowość państwowa. Praktycz
ny sposób płacenia danin państwowych — wy 
głosi dr. Mchat Bielak naczelnik Wydz. Skar- 
bowości Województwa Śląskiego. 19.55—20,15 
'Transmisja z Warszawy. Pogadankę z cyklu 
Dzieje muzyki wygłosi prof. St. Niewiadomski.
20,15 —22,00 Transmisja koncertu symfonicznego 
7, Filharmonii warszawskiej. 22,00—22.30 Syg
nał czasu i komunikaty pat. i policyjny.

WILNO,
16,35—17,00 Gazetka radjowa. 17.00-18,10 

Koncert orkiestry pod, dyr. prof. Kontorowicza 
18,10—19,00 Radjo w domach Indowych i Kót* 
kacli rolniczych — pokaz Rady Opieki Kres, 
Dwa odczyty połączone z obrazami świetlnymi, 
1 Wędrówki po rodzinnym kraju — odczyt pió
ra Jankowskiego wygłosi p. Malinowski. 2 O ra 
sacli bydła, spotykanych na wileńszczyźnie — 
odczyt wygłosi lustr. Żywiecki. 19,00—19,10 Roi 
niaitości. 19,10—19,25 Skrzynka pocztowa wy
powie kier, progr. p. Hulewicz. 19,35—2(1,00 O 
słońcu odczyt wygłosi asystent Uniwersytetu Ste 
lana Batorego Kowalewski. 2(1,15—22,00 Tran

smisja z Warszawy,


