
Nr. 30Dziś 6 stronInowrocław, wtorek 7 lutego 1928 r.RoK 36 _____________ _____________________

DZIENNIK KUJAWSKI
Cena egz. 20 gr.

 abonament I
^^..^dnrsz-eW .V°
kwartalnie 9 18 zl mlealecznle ł.% zł, w agencjach zamiejscowych s,’jo zl, |

włada w dostarczanie pisma, abonenci nie mali) prawu do odszkodowań. I

Drukiem I nakładam Drukarni Ku|awskle| Tow Akcyjne w Inowrocławiu.J 
Dyrektor wydawnictwa: Kazimierz ZlętowsUi. ________

CENA OGŁOSZEŃ

KontabSiwe^ow^
podano \\UneT nl.~ btlĄ' ^Ulnoścf 

Za Red. odpow. Cz. Buksako^kl, Inowrocław, za oRto»zenta adminlrtracja  ̂

D.
RedaKtort Stanlrtaw CieŁlaK.

MIAFL0R^rem!! ut rajmuje delikatną f piękną cerą 
[ żądać lulkąor-ijgmalnij wyrób firmy

Nic rozbijać głosów!
Odezwa rady naczelnej monarchistów.

Od p. prof. Szymona Dzierzgow 
skiego, prezesa rady naczelnej Obozu 
Monarchistów Polskich otrzymujemy 
z prośbą o zamieszczenie następującą 
odezwę: J

Rada Naczelna Obozu Monarchistów t 
Polskich, stojąc na gruncie, że podwaliną ( 
społeczno-politycznego ustroju państwa Poi- ( 
skiego powinna być Wiara, oparta o zasady , 
nulości i moralności chrześcijańskiej, przez , 
Kościół Rzymsko-Katolicki głoszone, uważa 
za swój obowiązek wezwać wszystkich pra- 
womvśinjch monarchistów w Polsce do ści
słego* i Lez żadnych zastrzeżeń wykonania 
zleceń Listu Pasterskiego Episkopatu Pol
skiego. jako bezwzględnego nakazu Najwyż
szego Autorytetu w Polsce.

Rada Naczelna w szczególności przypo
mina następujące słowa Listu Pasterskiego: 

„ ..Sejm i Senat, które się zbiory, skorzy
stać maj? z doświadczeń izb ustawodaw
czych poprzednich, ażeby zmienić Konstytu
cje w i) ni duchu, jaki Polsce zapewni naj
silniejszy ustrój i władzę, bardziej niż do
tychczas od wpływów partyjnych niezależ- 
ną..“

„...Łatwo zrozumiecie sami, Jak wielką 
odpowiedzialność ponosicie za te wybory, 
które obecnie się zbliżaj?. Bo wybory te roz- 
strzygnąć mają o panowaniu zasad Chrystu- 
sa w naszem życiu publicznem. We wszyst- 
k.ch bowiem krajach, a zatem i w Polsce 
staj? przeciwko sobie dwa kierunki: pierw
szy obrony praw Chrystusa, drugi zaś zwal
czania wszelkich zasad religijnych..."

„....Dwa niebezpieczeństwa są: wstrzy
manie się od glosowania, a następnie roz
bicie się glosujących..."

„...Pamiętajcie więc o tem, iż grzeszy 
nietylko ten, który zlo popełnia, ale nie raniej 
też grzeszy i ten, który dobro, jakie winien 
spełnić, zaniedbuje i opuszcza..."

„...Dzielenie się w takiej, jak obecna 
chwila, tych którzy maj? wspólny program, 
osłabia i kurczy Obóz Katolicki i narodowy, 
rozdziera jedność i skazuje przeto na za
przepaszczenie najdonioślejszej sprawy i za
gadnienia życia religijnego i narodowego, a 
nawet losów i przyszłości Narodu i Polski".

Pamiętajcie... „że oświadczenia o katoli
cyzmie s? szczere, jeśli ci co je glosz? po
trafi? się wyzbyć egoizmu partyjnego i wszel
kiej prywaty i poświęć? j? dla dobra ogól
nego Kościoła i Polski..."

W wyniku nakazu Arcypasterzy Kościo
ła, Rada Naczelna Obozu Monarchistów Pol
skich nznaje niepopieranie ogólnego Kato
licko-Narodowego frontu za przestępstwo 
w stosunku do Kościoła i Narodn i stawia 
wobec nich w stan oskarżenia, tak inicja
torów, jak i uczestników samodzielnej mo- 
narchistycznej listy wyborczej. Rada Naczel
na z nakazu Listu Pasterskiego wzywa wszy
stkich dobrze i szczerze myślących monarch • 
stów do glosowania na listę Bloku Katolic
ko - Narodowego Nr. 24, który jedynie bez 
zastrzeżeń przyj?! do spełnienia wezwanie 
Dostojników Kościoła i niedopuści... „aby 
katolik nietvlko z imienia, lecz naprawdę z 
życia miał glosować na listę, na której umie
szczone jest nazwisko wroga Religii i Ko
ścioła" (z konferencji Ks.Ks. Dziekanów, od
bytej pod przewodniclwem J. E. Ks. Binku- 
Pa PMonarćhiśtńf-Pamiętajcie, że ustrój, któ

ry Wy uważacie za zbawienny dia kraju, wy
maga ugruntowania w umysłach i sercach 
Narodu odpowiedniej moralności społecz
nej, opartej o ostoję religji i uczucia brater
stwa, współpracy, pomocy > ustępstw,i że 
droga samodzielnej listy wyborczej rozbija 
W Narodzie te uczucia, oddala was od gra
nic dopięcia Waszych celów i sprzyja roz
wojowi w państwie sii wywrotowych.

Rada Naczelna Obozu Monarchistów’ 
Polskich.

Warszawa, dnia 29 styczr.ia V>28 r.

Nieporozumienie w rządzie Rzeszy
doprowadzi do rozwiązania Reichstagu

Berlin ś. 2. (Pat.) Hugenbergowski 
Montag" donosi, że wobec niepowodzenia 

międzyministerialnych rokowań w sprawie 
ustawy szkolnej toczyły się w osia nich 
dniach pomiędzy przywódcami partji koa i 
cyjnycli narady, dotyczące formy nowycn 
wyborów do Reichtagu. Dn. 12 bm. zbie
rze sie komisja szkolna niemieckiej partji lu 
dowej, które według wszelkiego prawdopo 
dobieństwa wypowie się kategorycznie prze 
ciwko kompromisowi w sprawie szkolnic
twa między • wyznaniowego. Na wypadek 
rozbicia się rokowań w sprawie szkolnie; 
iwa i wybuchu przesilenia w łonie obecnej 
koalicji, pewien, odlani niemieckiej partji 
ludowej ze Stresemannem na czele, ma zazą

dać rozpisania wyborów z końcem maja, n 
to ze względu na możliwość podjęcia no
wych rokowań Większość demokratów I so 
cjałistów miała się opowiedzieć za stanowi
skiem niemieckiej partji ludowej. Niektóre 
natomiast koła demokratyczne wyrażają o- 
bawę, że ten termin wyborów bęuzie nieod
powiedni z. powodu nieoczekiwanych kon
fliktów cennikowych. W każdym razie roz
wiązanie Reichstagu zależy od decyzji pre
zydenta I lindenburga, który, jak oświadcza 
ia kola parlamentarne, życzy sobie, aby o- 
becny Reichstag załatwił jeszcze przed roz
wiązaniem się cały szereg zagadnień spo
łecznych i gospodarczych.

(erosów pójdę do urny, wyborczej i oddadzę glos 
swój na nr. If). to tymi miljonaini karu* tak za. 
sypię chłopskich wyzyskiwaczy, I tak ich ogra, 
mcm siły chłopskiej przywalę, że oni już nigdy 

nie powslanę.
Do tego zatem dąży Stron. Chłopskie, 

którego członek b. poseł Polakiewicz kandy 
duje na listach Bloku Współpracy z Rzą
dem. Bez. komentarzy. ,

Nasza listą jest 
nr. 24

Z marsz. Trampczyńskim 
na czele

W ojczyźnie "angielskiej soboty"
Rząd brytyjski opiera się wszelkimi siłami ograniczeniu czasu

pracy do 8-u godzin
kie mocarstwa konwencję będą ratyfikowały. 
Delegat Polski przypomniał, że Polska nie 
ratyfikowała konwencji, ponieważ nie zosta
ła ona ratyfikowana przez, większość państw 
o wielkiem przemyśle. Ostro zaatakowali de
legata angielskiego delegaci robotnikom 
francuskich, angielskich, niemieckich i holen
derskich, zarzucając rządowi angielskiemu, 
że nic dotrzymuje zobowiązań w sprawie ra
tyfikacji kowcncji. Dyrektor M. B. 1 . Albert 
Thomas enegricznie zaprotestował przeciw
ko Zadaniu rewizji konwencji bez wskaza
nia punktów, mających ulec rewizji. Po bu
rzliwej dyskusji zabiał ponownie glos dele
gat angielski i cofnął swój wniosek, oświad
czając, że na następnej sesji Rady Admini
stracyjnej rząd angielski przedstawi umoty
wowany wniosek, domagający się rewizji 
konwencji.

Oenewa, 4. 2. (Pat.) Podczas sesji 
Radv Administracyjnej Międzynarodowego 
Biura 1 racy, która rozpoczęła się tutai Pr/„„ 
wczoraj, delegat rządu angielskiego Batteir- 
ton złożył ważną deklarację w sprawie nie
możności ratyfikowania przez Anglję kon
wencji waszyngtońskiej o 8-godzw.nyiu dniu 
pracy, a za to z. powodu konieczności nie
zbędnych dla stosunków angielskich zmian. 
Batlertcn zabidal Wciągnięcia sprawy rewizji 
konwencji waszyngtońskiej na Prządek 
dzienny Międzynarodowej konlerencji piaG 
w roku 1929. Prócz Batterloua przemawia ‘ ^lowhję gjos dele-
różni delegaci rządów, m. in. dclaKal Ea( anStelski i coinal swój wniosek, oświad-

c*;

Bolszewickie hasła wyborcze 

prorządowego Stronnictwa Chłopskiego
„ach Instruktorów, udzlelajęcych rolnikom bezplat 

nic fachowych jrorad.
Równocześnie należy służbę wojskowa skró

cić do jednego roku, i w ten sposób' wprowadzić 
oszczędności w olbrzymim budżecie wojskowym.

tcslesmy za ścięgnięeiem już obowiękutęcego 
podaiku majątkowego, który z chłopów już daw. 
no ściągnięto, a którego obszarnicy, tabrykanei 1 
bankierzy alto wcale albo też w olbrzymiej w,ęk. 
szóści dot&d nic zapłacili (około 700 milj. z| żale- 
glości) mimo że terminy płatności juz dawno mi 

nęly.
Jeslelmy lakżol za uregulowaniem uslawowę 

droga opłat za posługi kościelne, za rozdziałem 
Utyki od Kościoła, czyli rozdziałem Kościoła 
od Państwa, oraz za zniesieniem Konkordatu ra. 
zem z jego fatalnymi akutkaml, z których najdot. 
kliwszym jest żędanlc wynagrodzeniu za dawne 
dobra duchowne, skonfiskowane przez rzędy za
borcze (obliczone na 5 miljardów zl) oraz przy, 
gotowiljęcy się siały podatek koScIelny, który wy- 
niesie około 100 milionów zt tocznie.

W dziedzinie ustroju Państwa zgodzimy się 
tylko na trzy zmiany w obecnej Konstytucji, a 
mianowicie: na wybór Prezydenta przez cały na
ród w wyborze bez|»Srednlm. na ustanowienie rc 
terendum ludowego (plebiscyt ogólny) dla waż. 
ntelszych ustaw, oraz na skasowania Senatu, jako 
instytucji martwej i niepotrzebnej.

A gdy lak razem miljony chłopów i kobiet 
nietylko polskich zle łakże ukraińskich, biatorus. 
kich i litewskich w Imię wspólnych klasowych in-

7nr7Ml Główny stron. Chłopskiego, czyli g%pW I
czala swe życzliwe stanowisko. wobec rzą- , 
dów dzisiejszych, przy wystawieniu ńa- 
nych daleko idących zadań, ogłasza w Ga 
S Chłopskiej z 5 bin. odezwo wyboicz..,

I
w "żj. i-

lacie majętków otazarmesffi pomiędzy nijglol 
S bezrolnych <>'“'■ służbę dworak, 1® zadu-. 
J dla dawnych dziedziców odszkodowań przy 
pozostawieniu ot&ęrniU «1 ha "0 £

Raczej niech spotka >'“z "a5óJ *° 
<k <vA rodzin obszarniczych pozostanie n« Ergach ot ma przymierać z głodu kilka m.P- 

nów pracowitych rodzin chłopskich, a '
rMnnów ma iść corocznie za granicę na pa 

kapitalistom..
»ie za reforma rolna bez odszkodowania za zie. 
mlę któr, zreszlę obecni potomkowie <ł««lziców 
chłopom polskim też bez odszkodowania przed 

kilku wiekami gwałtem zabrali... .„,.,,.1,
Z łych samych względów jcsletmy za jak ia| J - 
szym upaństwowieniem wszystkich obszarniczych 
lasów bez odszkodowania... Obecnie obowięzujęca 
cltieno . piaslcwa uslawa o parcelacji to jest n. 
lęgowisko * retonny rol“i, 10 T”'”" n,T 
ziemi (1500 do 20fl0 zl za morgę), za co paskuję 
cy obszarnicy powinni ISO na kilka lal do wlęzie. 

"'"' Wyalarar, zredukować częM urzędników ■ 

policji; a za te pieniądze można ulrąynrać po gmu

Wyjazd p. Prezydentowej.
W a r s z a w a, 6. 2. (A.W.) Wczoraj 

wieczorem wyjechała na odpoczynek do Ni
cei p Prezydentowa Mościcka. Towarzyszy 
jej wdowa po śp. Frsnc.t.-. Mościckim, a 
do granicy polskiej pułk. Zahorski.

Demonstracja komunistów w Wilnie.
Wilno (AW). 5. 2. Wczoraj w zwią 

zku z rocznicą śmierci Lenina i z okazji 
zgłoszenia listy zjednoczenia robotniczo - 
włościańskiego miejscowi komuniści usiło
wali zorganizować demonstracyjny 
Przy zbiegu ulicy Sierakowskiej i Podgór
skiej zebrał się w południe tłum komuni
stów z. trzema transparamentami. lednoczes 
nie rozrzucono większri ilość odezw. Poli
cja zlikwidowała demonstrację w zarodku, 
aresztując szereg prowodyrów.

Robotnicy rolni i leśni nie pod-
legają

ubezpieczeniu w Kasach Chorych?

„III. Kurier Krak. Codz‘‘ donosi:
W myśl wyjaśnienia ministerstwa pra

cy i op. społ. z 18 sierpnia 1<>26 roku Nr. 
2893 U Ś., udzielonego Głównemu Urzę
dowi Ubezpieczeń w Warszawie robotnicy 
rolni i leśni oraz służba domowa w gospo
darstwach wiejskich nie podlega obowiąz 
kowemu ubezpieczeniu na wypadek choro- 

b' Wobec powyższego, gospodarstwa roi 

ne i leśne nie ffiffla obowiązku rejestrować 
w Kasach Chółvch zatrudnionych robotni
ków rolnych i leśnych, a ewentualne pre
tensje Kas Choryrh można w ciągu dni 14 
zaskarżać we właściwym sadzie.

Pamiętnik marsz. Ilaiga.
Londyn. 5 2. (Pat.) Ze źródeł urzę- 

dowv,h komunikują, że pamiętnik zraa-lego 
lorda Haiga, zawierający jego poglądy o pro
wadzeniu wielkiej woinv pozostanie w ści
ślej tajemnicy prawdopodbnie, aż do 1141) 
roku Pamiętnik składa się z wielu notatek, 
skreślonych osobiście przez Haiga.

Nowy biskup polski.
(KAP) „Osservatore Romano" podaje 

dziś wiadomość o nominacji ks. kanonika 
Konstantego Dominika na biskupa sułraga 
na chełmińskiego i biskupa tytularnego a- 
i'Vb'SsiL Konstanty Dominik urodził się w 

roku 1870. święcenia kapłańskie otrzymał 
w roku 1897. Ks. Biskup Dominik jest o 
hennie regensem Scininarjum Duchownego,

Niepełne w Orecji.
Londyn (AW) 4. 2. Reuter donosi 

z Aten, że obiegają tam najrozmaitsze po
głoski o wrzeniu w arnrji. Garnizon atenskt

■ trzymany jest w Koszarach w obawie wy, 
i buchu rozruchów.

Ateny 5.. 2. (Pat.) Wydarzenia M 
’ Krecie wywołują wielkie niepokoje. ‘’fV
■ dykaior Pangalos, przebywający w więae- 
> niu na Krecie ma być przewieziony

gdyż chłopi planują jego uwo1"1®’®:
I pedowiec „Smyrna11 otrzymał Już rozkaz: u-
- .łania się na Kretę dla przewiezienia Pangk
- lósa. Sytuacja jest bardzo poważna.



Antysemityzm mas 
a

Iliosemityzm w wyborach
Wśród komunistów Zlaglębia Dąbrow

skiego następil rozlani, którego przyczyną 
są żydzi. Mianowicie obecność żydowskie
go nazwiska na „prawowiernej1* liście kan
dydatów do Sejmu komunistycznej „Jcdnoś 
ci robotniczo - chłopskiej1* wywołała utwo 
rżenie drugiej listy zwolenników ustroju 
sowieckiego, to zn. „Zjednoczenia chłopów 
I robotników Zagłębia Dąbrowskiego*. O- 
kolo tej drugiej listy mają się skupić ci wy
znawcy komuny, którzy pragną usunąć 
przeważający dotychczas wp‘yw żydów ua 
robotę komunistyczny.

Charakterystyczny ten objaw potwier
dza fakt wielkiego antysemityzmu 
szerokich mas robotniczych. Jeżeli w kierun 
ku teoretycznie! ak skrajnie tolerancyjnym 
pod względem narodowościowym i wyzna 
niowym, jak komunizm, przychodzi aż do 
rozłamu na tle stosunku do żydów, to, jas- 
nem się staje, że zaborczość żywiołu żydów 
skiego, kótry gwałtem wciska się do wielu 
komórek życia polskiego, budzi poważny 
sprzeciw. Niewątpliwie w rozłamie komu
ny polskiej grają wielka rolę odgłosy reak
cji przeciw żydom w Rosji sowieckiej, co 
tyle kłopotu sprawia kierownikom bolsze
wickiego regime‘u niemniej jednak echa te 
musiały natrafić na grunt przeorany 
je zdołały się tak łatwo zaaklimatyzować 
u s.

! rzeczywiście, powodów utrudniają- 
j, i współżycie polsko - żydowskie jest 
b > wiele. Nie potrzeba ich wyliczać, 
b m znane sa ogólnie, czy to w dzie
ci kultury i moralności, czy też w han- 
di Hzenwsłu, polityki itd. Bardziej cieka
wi jest, że mimo powszechności i ciagloś 
ci t di obiawów, życie polskie cofa się ja- 
kob, przed natarczywością żydowską i co
raz bardziej staje sic zażydz- nc.

Zażydzenie Polski na jaskrawiej uwy
datnił obeeny okres przedwyborczy. Dotych 
czas nazwiska polityków żydowskich figu
rowały jedynie w lewicowych stronnic- 
wach polskich, jak PPS i komuniści. Tkwią 
tam też dalei pp. Lieberinann, Diamand, 
Fhrlich, Warski -- Warszawski itp. Pepe- 
lowcy, jak wiadomo swoja tolerancyjność 
posunęli do tego stopnia, te do kompanii . 
dopuścili jeszcze Niemców. Żydzi jednak 
dzisiaj sięgnęli po nowe zdobycze i nowe | 
zajęli placówki. Np. na państwowej liście 
kandydatów do Seimu ..Bezpartyjnego bło 
ktr współpracy 7. Rzadem“ figurują pp Wy 
ślicki (przywódca kupców żydowskich) i 
Kirschbraun A przecież są tam na tej liście 
także tacv Polacy, któ. zv dot- d z żydami 
w polityce sie nie kumali. Co gorsza — Ja
nusz R'dziwili kandydować ma na Woły
niu do Seimu na drugim mie:scu po Wiś
lickim Czy trzeba bardziej jaskrawych przy 
kładów?

W iednym z pism warszawskich (ABC) 
ukazał sie wywiad z p Bolesławem Bato
rem. nerkowo z oinuiacym się badaniem ży 
cia polskiego W wywiadzie tvm p Bator- 
stwierdza następujący, mało znany fakt:

— Ogromnie szvbko postępuje w 
Polsce naturalny snadek ludności żydow
skiej W roku 1921 żvdzi w Małopolsce 
stanowili 10 proc, ludności. Ale wśród 
młodego poko|en'a bvło ich iuż tylko 6 
proc Podobny obraz, widzimy wszędzie 
gdzie tv>ko nrzenrowar,’ono statystyko 
Rodzina żvdow«k.i sta;e sie dwa razy 
mniei liczna od polskiej Stosunek fen 
wipc zaznacza «ie procentowo w statysty 
ce na rodowości oyyei młodego pokolenia 
Gdv pokolenie to podrośnie, bedziemy 
już mieli w Polsce tylko 4 proc żydów.

To jest pociecha! Czy jednak wobec 
tej statystyki nie z- wiole przestrzeni zańmt 
Ją żydzi w życiu PNski? Slab.

Z żucia Mł. Polek w partji
Grabie

Z inicjatywy Wiel. Ks. Prób. Lisona 
zostało założone w parafji Grabie Stów. Mlo 
dych Polek Tow wzięło sobie za zadanie 
wydoskonalić swoje druhny na prawdziwe 
kat. Polki. Przez Tow. M. P. został otwo
rzony kurs robótek i haftów, Kurs ten pro
wadzą Siostry Elżbietanki Ochronki w Gra
bili, członkinie T M. P. Korzystają wszvs»- 
kie z tego kursu i pilnie pracują. W niedzielę, 
dnia 29. 1. 28. urządziło Tow. Ml. Polek wy. 
•tęp amatorski. Odegrane zostały dwie sztucz 
ki pod tyt. „Doskonała kuchmistrzyni" i 
„Dla marnego grosza". Amatotti wywiąza
ły »if ze swych ról dobrze. Obywatelstwo 
•tawilo się doić licznie, nie szczędząc dla ak 
torów pochwal i oklasków. We wtorek, dn 
31. 1. 28. urządziły Ml. Polki wieczorek pod 
przewodnictwem ks. prób. Lisona, na który 
przybyli rodzice i krewni Ml. Polek. Za- 
•zczyciłi swą obecnością także Wiel. Ks 
Dziekan Czarnecki z Mtirzynna. Przy aucie 
zastawionych stolach bawiono się ochoczo

Sta.

Na froncie wyborczym
Miłjony na agitacjf-

Warszawa, 4. 2. (wł.) Sanacja war 
szaw&ka rozpoczęła niezwykle intensywną ak
cję propagandową. Wszystkie niemal drukar
nie warszawskie pracują na 3 zmiany bez 
przerwy. Jedynie tylko lista nr. 1 dala drukar
niom 90 proc, wszystkich zamówień. 8 dru
karń warszawskich drukuje kartki wyborcze 
za 100 000 zł.

Jak wypadną wybory?
Warszawa, 4. 2. (wl.) W związku z 

zbliżającym się terminem wyborów czynione są 
obliczenia przypuszczalnego podziału manda
tów. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
na zasadzę doświadczeń z wyborów do rady 
miejskiej w Warszawie, poszczególne ugrupo
wania zdobędą w Warszawie następującą ilość 
mandatów: bezpartyjny blok wsp. z rządem 
2 mandaty, PPS 3 mandaty, komuniści 2—3 
mandaty, Nok mniejszości narodowych 3 man
daty, żydowski blok narodowy 1 mandat, listy 
narodwe 5 mandatów.

Afisze na murach kościołów.

Wilno, 5 2 (A W.) Z polecenia J E ks 
arcybiskupa Jalbrzykowskicgo kurja metropo
litarna poleciła ksieżom-proboszczom, aby mc 
naklejano na kościołach i zabudowaniach koś
cielnych plakatów i odezw wyborczych Jedno
cześnie kuti i metropolitarna przesiała wniosek

Akademja ku czci Ojca św.
W a r s z. a w a. 5 2 (Pat ) Dn 5 b. m. 

odbyła się uroczysta akademia młodzieży ku 
czci Ojca św. Piusa XI. k r.’ 7iKzczv?ih 
swą obecnością J. E. ks kardynał Kukowski, 
cli ’ige d‘a!faires Stolicy An ó lskie ( h ario 
J. E. ks. bisk-p Gall i szef protokółu dyplo
matycznego Przeżdziecki Po uchwalen i) re
zolucji, protestującej przeciwko prześlado
waniu katolików‘w Meksyku wysiano do

Za listą nr. 24
R y d z y n a. Odbv| sic tu w niedziele, 

29 ub. m. w:ec nrz.edweb -rczv Konutem 
Kat -Narodwego. Referat wvgD«;| kandvd d 
na posła p. Górczak z B'ku Referent cświe’- 
lii obecna sytuacje p li tyczna w Polsce 
w.-kazal na wvnlvw;'’-ce 7 niej obowiązk’ 
dla Prlrka-kiUEk.i. W deskusi poczęli se 
awanturować ciszakowcy, nie zd lali icdn.ik 
swem wystąpieniem rslab:ć wrażenia rzeczo
wego re eratu p. Górczaka. W er zakończył 
się ( D żakiem na r/rśj listv nr 24

Mosina W święto M B Gromnicz
nej odbvl sę ti”aj w iec list' k u t « k -naro
dowej. 'Obszerny referat wygłosił p 1 :bera 
/. Poznanm. W dv.'<uó: znalazł się jeden tyl
ko oponent mian^wi-e konrsarz. obwod- 
wy p. Urb ’n w-ki Wiec ukończono w na 
stroju poważnym > pornvś!nvm dla listy nr. 
24 oraz odś-vewan: m ,.Rotv“

Strzelno. W niedziel''. 5 b m Ko
mitet Kat-Nar na m Strze'n > zwołał ze
branie organ zacvine d ■ sab p Grześków <■ 
ku Zebrało sie rklo 200 osób, w tem nm- 
znaczna ilość socjalistów z kandydatem So- 
snowsk m na czele Przewodnicz'I p We
gner, prezes Komitetu Peferat p litvcznv 
wygłosił red C eślak ni t mi' „Charak *’ 
przyszłego Sejmu i zadania wyborców" W 
(lyskusi zabrał g’os jako pb-rwsz' k< prób 
Sołtysiń ki ze S ^dhmowa. k*órv w dluższem 
przemówieniu c ip e ruw.il stosowany obec
nie terror polityczny Mówca wskazał na li
stę nr 24 jako na najlepsza rękojmie dającą, 
że Polska pozs'anie państwem naroclowem 
1 katobekiem. Unia wvsuwaiac na plan p'erw- 
szv hasła gospodarcze meslusznie powolnie 
się na List Past rski XX Biskupów, bo List 
Pasterski nie sprawy materialne jeno zasadv 
ideowe podkreśla Należy za‘em spodziewać 
się, że nieliczni zwolennicy Unji zastanowią 
się nad swem postępowaniem 1 glosy swe 
oddadzą na listę nr. 24. aby poprzeć jasny

W duchu Hohenzollernów
Demonstracja Stalheimu w Berlinie

B e r 1 i n, 5. 2. (Pat.) Dziś odbyło się tu 
doroczne zgromadzenie berlińskiego związku 
Stahlhelmu, na którym przywódca Heldt wy
głosił przemówienie programowe, wzywając 
obecnych do skupienia wszystkich sił w pracy 
nad odrodzeniem Niemiec w duchu starej 
tradycji monarchistycz.nej. Następnie uczest
nicy zgromadzenia utworzyli pochód przez 
miasto i przedefilowali przed Hałdtem, któ- 

        Jedynie
gwarantuje utrzymani 
tollcKlcgo clmraktcrn

o podbnej treści do urzędu wojewódzkiego z 
prośbą o wydanie odpowiedniego zarządzenia.

Także agitacja...
Wilno, 5. 2. (A.W.) W powiatach śwlę- 

clańskim, oszmiańskim, wileńskim pojawili się 
agitatorzy związku zawodowego robotników 
rolnych, którzy nawołują do strajku rolnego. 
Pretekstem do strajku miałoby być wysunięcie 
przez robotników rolnych żądania podwyżki 
zarobków.

W okręgu bydgoskim.
Bydgoszcz, 5. 2. Należy uzupełnić so

botnią wiadomość, że list kandydatów złożono 
w naszym okręgu nie 15 a lb. Przez omyłkę 
opuszczono w sobotnim telegramie listę nr. 3 
Wyzwolenia.

Krwawa agitacja.

W a r s z a w a, 6. 2. (A.W.) Wczoraj Blok 
Kat.-Narodowy zwołał w stolicy cztery wiece, 
z kt >rych najliczniejszy do sali Tow. Higienicz
nego. Przemawiali Wąsowicz, Balicki i Stroń- 
ski. W czasie przemówienia prof. Strońskicgo 
opozycja wszczęła awanturę, wskutek czego do 
sali wkroczv’a policja i wiec rozwiązała. Jesz
cze po rozwiązaniu wiecu na ulicy trwały star
cia pomiędzy zwolennikami listy nr. 24 a opo- 
życia, wskutek których kilka osób odniosło 
ciężkie tany.

I Ojca św. następującą depesze:
•. -. ... ,i;rv pniMó. zebrana m u- 

roczystej akademji, urządzonr j przez stowa-
. k •• -rckie „Odrodzenie** celem 

uczczenia szóstej rocznicy koronacji Ojca św. 
wyraża synowskie przewiązanie do Stolicy 
św. niewzruszona miłością i wiernością pro- 

i .* n bb gr\ ipe-twn wznosi z całej duszy 
okrzyk „Niech żyje Papież!“ 

MWW»r.7ZM-TgyW M-»

tej lis‘v program i wybitnych jej kandvdatów- 
narodowców. Przemawiali jeszcze p. Płócien 
n:czak, który nawoływał do solidarnego po- 
>irc a listy nr. 24 oraz p. Kuźniak, który a- 

t Uwal do wszystkich partyj polskich, by 
walczyły o Polskę narodową i katolicką.

Na zakończenie zabrał glos p. red. Cieś- 
k dła wyjaśnienia poruszonych w dyskusji 

•.oraw. poczem uchwalono następującą re- 
z(lucję:

„Na zebraniu przedwyborczem Komi- 
Dtu K'toboko-Narodowego, które odbyło 
- n w Strze'n:e w dniu 5 lutego, zebrani 
wyborcy w liczbie 200 osób z miasta i o- 
k licv Strzelna solidaryzują sie w całej peł
ni z referatem, wygłoszonym przez red. p 
Cieś'r.ka i uchwalaja poprzeć z wszystkich 
sil lisie katolicko-narodową nr. 24".

Po zcbianiti ukonstytuował się powiato
wy komitet katolicko-narodowy oraz wybrano 
mężów zaufania na poszczególne obwody w 
powiecie.

Zauważyć należy, że w zebraniu wzięła 
udział większa ilość włościan, którzy z za
pałem podjęli się pracy wyborczej.

Pomorze W województwie Pomor
skiem akcja Kamitetu Katolicko-Narodowego 
rozwija sie wspaniali i zyskuje poparcie w 
najs7erszvch masach ludowych Ostatnio od
były się z wielkiem powodzeniem wiece mo- 
narchis^w przeprowadzono rezolucje za b- 
sta nr 24. W G o w i d 1 i.n i e na wiecu pa- 
rafjalnym przemawia! miejscowy ks. pro
boszcz Krzewiński. Wśród ogólnego entu
zjazmu przyjęto rezolucję za listą nr. 24 W 
Ż ukowie przemawiał miejscowy działacz 
p. Poćwiardowski, poczem jednomyślna 
przyjęto rezolucję na rzecz listy nr. 24. W 
P r z o d k o w i e na w iecu parafialnym prze
mawia, ks. prób. Paszota. Jednomyślnie u- 
chwalono glosować na listę nr. 24.

remu towarzyszył znany organizator związ
ków bojowych major Luech oraz książę Eitel 
Fryderyk Hohenzollern. W czasie pochodu 
przez miasto w wielu punktach doszło do 
starcia pomiędzy członkami Sthlhełmu a od
działami komunistów. Policja zmuszona 
była w szeregu wypadkach użyć palek gu
mowych i rozpędzić atakujących komunistów, 
przyczem kilka osób aresztowano;

lista nr. 24
e narodowego l Ka- 
padstwa poishlego

odbywa jutro we wtorek o godz. 3-ej ze
branie w „Hotelu pod Lwem", na które za
prasza się również, członków Zarządu Zwl| 
zku Stowarzyszeń, jako członków Komitetu 
Wykonawczego.

Na zebraniu ma zapaść uchwała, co do 
zaakceptowania modelu.

. .wokat J. Mielcarek,

prezes.

Kino dla młodzieży

Pn-Rżono nas o zaznaczenie, że w po
niedziałek 6. bui. o godz. 4 po południu w 
kinoteatrze „PAŁAC/ maja się odbyć poka 
zy filmów naukowych z wyjaśnieniami dla 
młodzieży szkolnej według następującego 
programu:

1) Film krajoznawczy. Pomorze cz. I.;
2) Do czego służy kozia skóra.
3 Wyrób tapet.
4 Dzikie kaczki. ------ -
5. Woda, jako siła pędząca.
(). Hodowla melonów.
7. Nauka głuchych.
8. Humoreska

 

Głosować 

będziemy na listę nr. 24

H)rgnlen|te powtekl
uratowało ją od pogrzebania żywcem.

W Lauray, w Stanach Zjednoczonych, 
o mało nie pogrzebano żywcem szesnastolet
niej Fauni Broyels. Wypadek ten miał prze
bieg następujący:

Fanm Broyels, przechodząc przez park 
miejski, uderząną została w głowę, odciętą 
z drzewa przez robotnika gałęzią tak siln e, 
że przybyły na miejsce wypadku lekarz pngo. 
towia stwierdził jej śmierć. Zrozpaczona ro
dzina przygotowała wspaniały pogrzeb, któ
rym chciała uczcić zmarłą i dać wyraz uczu
ciom, jakie do niej żywiła. W czasie odpra
wiania ostatnich modłów brat jej James, sto
jący najbliżej trumny, zauważył lekki odruch 
powieki zmarłej siostry. O spostrzeżeniu 
swem zakomunikował innym członkom ro
dziny. Przerwano modły i zawezwano leka
rza, a ten po zastosowaniu licznvch śroćkóu 
leczniczych po kilku godzinach przywróć.I 
zmarłą do życia o tyle, że mogła mówić. Opo
wiedziała ona, że zupełnie dobrze słyszała co 
się dokoła niej dzieje, nie miała jednak silv 
na poruszenie się, ani wypowiedzenie jedne
go słowa. W końcu czując, że za kilka minut 
nastąpi zamknięcie trumny, w strasznej oba
wie, aby ją żywcem nie pogrzebano, ostat
nim wysilkim woli udało się jej poruszyć po
wieką, co zauważył brat James.

Lekarz, opiekujący się rzekome zmarłą, 
zapewnia, że wkrótce wyzdrowieje ona zu
pełnie.

płacił w dniu 4-go lutego 1928 roku za:
1 lolat ani. M 84
1 funt ang. 43 20

100 fr. franc. 34 80
100 fr. szw.i’’c. 170.74
100 ink. niem. 211.72
100 guld. gd 172 75

Giewa zbożowa w Poznaniu
notowania oflctdioa z 4 2. _8.i*.

(YanHiki: hiiLiii 1 liurtowny, franku shicia znłna 
ładunki t att.. dost. zaraz zn l(X) kg.

Warunki: handel liurtowny Iranko stacja
zalad. ładunki wag. dost zaraz za tOo kg.

Standardy: a) na żyto poznańskie i pomorskie 
waga 693.5 gr. (117.5 f. w h_); b) na pszenicę 
poznańską i pomorską waga 747 gr. (1263 f. w 
li.); c) na jęczmień browarowy pozn. i pom. wa. 
gn 671 gr. (113.3 I. w h.) d) na jęczmień przemia 
Iowy |xjzii. i pomorski waga 64O gr. (108.1 f. w 
h.) e) notowania mąki żytniej na podstawie usta 
loncgo standardu

(>Ccny orjentacyjne".
5jvt(> nowe • . 38.00 -39.00
Pszenica nowa , 44.50—15.50
Jęczmień targowy . 33 00-35 00
Jęcznień bulwarowy, 
Owioń nowy • .- 39.50-41.00

. 33 50 34.50
stand. 00,06 -55 75\f-ka żytnia 6» proc. wh w

„ 70 „ „ OO.ttO -?4.25
Mąka pszsn. 05 ,, ., 04.50 OH 50
Otięby żytnie . „ 27.00 28 00

., pszenne . 
Rzepak . . • 27.-5 28 25

63,00 70,00
Grucll polny . . . 4h.OO -53,00
Urioch Wiktorja 60.00- 82,1-0
Ziomnlakl taiinlno 0,45 0,70
Zlemninkl fabryczne 10 proc. R,«0- (1 00

Uwaga: Ogólne usposobienie spokojne, brak 
gotówki utrudnia obroty.

Uwagi ogólne: Jęczmień browarowy o wadze 
wyższej niż standardowa potiad notowania. Koni, 
czyny wyborowe w ziarnie, doborze i czystość# 
ponad notowania,

Komitet budowy
pomnika Kasprowicza

Bank Polski



Z d la
U schyłku Karnawału

Karnawał ma się ku schyłkowi, nie dziw 
przeto, że ludziska chcą się jeszcze na zakoft- 
czenłe wyhasać. Szumno tedy, rojno i gwarno 
było na sobotniej zabawia Męskiego Tow. 
Anlewu . Echo“ w salce hotelu „Pod Lwem , 
gdzie bawiła się przeważnie młodzież, pracują- 
a na niwie śpiewaczej. Salka hotelu ,.Pod 
Lwem", okazała się nawet zbyt szczupłą, aby 
pomieścić chętnych do zabawy. Poza tancann, 
program wieczorku wypełniły popisy śpiewa
cze, które udały się nadspodziewanie dobrze 

Pięknie i hucznie tradycyjnym zwyczajem 
bawili się w sobotę w wielkiej sali Kasyna Ofi
cerskiego oficerowie garnizonu inowrocław
skiego. nie mniej pięknie ł niemniej tradycyjnie 
podoficerowie garnizonu w sali hotelu „I od 
Łwem“.

Pozatem zanotować by można wiele zabaw 
prywatnych, ael pozostawmy ten temat w spo
koju, bo miejsca by na ich opisanie brakło, 
a i pióro od takiej pisaniny złamać by się 
mogło.

Ubiegłej niedzieli mieliśmy dość silny przy
mrozek, co dowodzi, że w miarę zbliżania się 
ku wiośne, atmosfera stale się oziębia. Za lat 
kilka — być może — zimę będziemy mieli na 
wiosnę, a ta najpiękniejsza z pór roku goto
wa wogóel przestać istnieć. Niezbadane są wy
roki Boskie i kto się im nic podda, będzie za- 
wiedzion .....

Specjalnych rzeczy z wczorajszej niedzieli 
zanotować nie można, jako - że nic się w na
szem Inowrocławiu nie stało. Urozmaicen ża
dnych tutaj nie mamy, a jedyny najprzyjem
niejsza rozrywką pozostało kino. Tym razem 
trzeba podkreślić wyborwy program kina ..Pa
łac11, które dało nam wspaniały obraz p. t. 
„Królowa Klejnotów" i jako nadprogram rew- 
ję taneczną paryską. Przyznać trzeba, żc pomysł 
wyświetlania tej rcwji jest godny pochwały 
Publiczność tego rodzaju atrakcją, w stylu na
prawdę wysoce artystycznym, ubawiła si*i 
świetnie. Orkiestra kina, akompaniując rewji. 
zdała egzamin ze swoich zdolności, przyznać 
trzeba, pierwszorzędnie. Podziwiano to i uzna
wano.

Luty

1
Wtorek

Kalendarzyk rzytn. Katol, 

D?lś A^atv p. m. 
lutro Doroty p m.

Kalendarzyk słowiański:
Dziś D.obrochria 
lutro Bohdana bt.

Słońce: wschód 7,38 zachód 16 5’ 
Księżyc: wschód 9,31 zachód 9,0”

apteka
T-

Dyżurna
Nocny dyżur aptekarski pełni od dnia dzi

siejszego (soboty) eto przysj.lego piątku wiecz
nie Apteka pod Lwem.

Dyżur lekarski
— Noiny dyżur lekarski pełni z dnia 6 na 7. 

bm. dr. Kubiak; nocy następnej dr. Mierosławski.

Temperatura
_  Dzisiaj o godzinie 8-ej rano termometr 

wskazywał 0 stopni Celsjusza.

Osobiste*.
— ślub. Dnia 31 streznia br. został w koście 

le parafj. w Polanowicacli pobłogosławiony zwią
zek małżeński nonrędzy panem Franciszkiem Jus- 
kowiakiem z Mogilna a p. Janina Foldównę, cór 
ka ogólnie poważanych państwa Fo|dów z Ksią. 
ża Gości w?®'*’” podejmowali rodzice pannv 
młodej z prawdziwa staropolska gościnnością. Te 
legramów przeważnie kościuszkowskich nadeszło 

kilkadziesiąt
Przy wesołej uczcie nie zapomniano też o ce 

lach dohroCTvnnvrh i --*■................  • " ”
PahiBzaka z Sokolnik
Parze 1.

zehrano za inicjatywą p. St. 
100 zL Szczęść Boże Młodej

importerów towarów Icoion-

Komunikatu
— Ważne dla 

jalnydi. Izba Przemysłowo Handlowa podaje do 
wiadomości, źe na podstawie decyzji Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu pozwolenia na przywóz her
baty będą wydawane bez ograniczeń nie tylko ze 
wszystkich krajów poza Anglją, jak to było do
tychczas, lecz również i Z Anglji.

- Kino PAŁAC wyświetla dziś po ™ oslat 
ni tilm pt: KLEJNOTY KRÓLEWSKIE. W fil- 
mie tym podziwiać można niezwykle ciekawe 
zdjęcia słynnego artysty HARRY PEELA w pod. 
wójnej roli w jednym i tym samym obrazie.

Film ten uzupełnia piękny nadprogram w po 
stad kolorowych zjęć występów leałru
paryskiego Chsino pt WITAJ PARYŻU .Ze wz g ę 
du na to. że dalsza część tych występów wyświet- 
luna będzie przy następnym programie pt. CHŁO
PCY do WYNAJĘCIA, przeto dla porozumienia 
całości należałoby zobaczyć najpierw część pierw
szy, — Dziś w poniedziałek o godz. 4 po poi. 
przedstawienie szkolne.

W krótkim czasie zaświeci na srebrzystym 
ekranie film wytworni polskiej pl, MOOiŁA NIE 
ZNANEGO ŻOŁNIERZA.

Zjazd Młodzieży Polsko-Katolickiej
Okręgu inowrocławskiego

Wybór nowego zarządu,

W niedzielę dnia 5 bm. odbył się w Ino 
Wrocławiu w salce Ochronki przy ul. Poz
nańskiej zjazd delegatów Młodzieży Polsko 
Katolickiej okręgu inowrocławskiego. Obra 
dy, które zaszczycili swoj$ obecności® człon 
kowie patronatu pp. dyr. Janowskii Rogat
ka, zagaił ks. prób. Jaśkowski, witając 48 
obecnych. Z kolei główny komendant Mło
dzieży Polsko - katolickiej na woj. poznań
skie p. Bujakiewicz z Poznania wygłosił re 
lerat organizacyjny, którego wysłuchano z 
zainteresowaniem i nagrodzono rzęsistymi 
oklaskami. Po zaznajomieniu się z działalno 
ścig poszczególnych kół okręgu, która to 
działalność jest naprawdę intensywna, przy

jak pracują Powst.

Roczne walne zebranie Tow. Powstań
ców i Wojaków w Pakości odbyło się w 
niedzielę, dnia 22 stycznia br. Obrady za
gaił dotychczasowy prezes p. Wolfram, w - 
tając na wstępie przybyłych z Mogilna pp.: 
Pawłowskiego, prezesa obwodowego Tow 
Powst. i Wojaków i Kaszyńskiego, komen
danta obwodowego, którzy zarazem repre
zentowali VI. okręg. Na przewodniczącego 
walnego zebrania powołana p. Kaszyńskie
go; do pióra p. Dzióbkowskiego. Na ławni
ków pp.: Kamiń.kiego Bolesława Ig. i Mani
kowskiego Wlad. Sekretarz odczytał proto
kół z ostatniego walnego zebrania. Nastą
piły sprawozdania z rocznej pracy prezesa, 
sekretarza, komendanta, skarbu ka oraz re
ferenta oświatowego. Po dyskusji udzielono 
ustępującemu zarządowi absHuiorjum Na
stępnie przystąpiono do wyboru nowego 
zarządu w którego skład weszli pp : Smenł 
Roman, prezesem; Pilarski Wawrzyn, zast. 
prezem: Dzióbkowski Wincenty, sekreta
rzem; Lipczyński Marjau, por. rez. komę a-

stopiono do wybotu nowego zarządu. Pre
zesem okręgowym został nauczyciel p. Sul
kowski z Inowrocławia, sekretarzem okrej 
gowym p Borowski i komendantem p. boć 
miński, obaj również z Inowrocławia. Na 
skarbnika powołano p. Knittera z wierzchu 
sławie.

W wolnych glosach omawiano sprawy 
związane z rozwojem organizacji,przyczem 
podkreślić należy. ż.e dyskusja była b. rze
czowa W obradach brali udział delegaci, 
Inowrocławia, Kruszwicy. Wicr/. lc , -wic, 
Podgórza, Ostrowa, Janikowa, Pierania, 
Orłowa ild.

I Wojacy w Pakości 

dant; Popielarz Melchior, zast. komendanta- 
Dabriw.ri.-i l'zet, skarbnikiem; światowski 
Franciszek, referentem oświatowym; rcwizo-

1 rami kasy pp.: Kamiński Robert Ig.. Mani
kowski Wlad. i Lewandowski Stanisław 
Chorążym Lewami- wski Kazimierz; podcho
rążymi: Skonieczny Konstanty i Pankowski 

Ja"’Na wniosek prezesa p. Sincnta postano

wiło walne zebranie stawić prośbę do odpo
wiednich władz celem zawanowaira. do 
tycheza- iwego prezesa p Wolframa w d > 
wód zasług, który przez przeciąg > lal i<iko 
człon k zarządu położył dla rozwoiu l od. 
prę/, ni h. norowym. W dluższem przemó
wieniu uczcił p. Kamiń*. rccznicc powslan a 
3ivczniowego, pamięć powstańców szaleń
ców z. reku 18'>3 powstaniem z. imeisc oraz 
odśpiewaniem pl śni „Z dyniem pożarów 
Po wyczerpaniu porządku obrad śoIwowal 
przewodniczący p. Kaszcn-k- walne zebrań 
hasłem powstańczem „Wolność .

— Kino SALON wyświetla dziś nieodwołal
nie poraź ostatni wielki podwójny program, a 
mianowicie: dawno niewidziany król sensacjom, 
stów amerykańskich — ulubieniec publiczności 
BUCK JONES wystąpi w porywającym filmie pt.: 
GRANICA ŚMIERCI. Prócz tego arcyzcb .vm 
komedja w 8 aktach pt. PECHOWY SPORTSMFN 
W roli głównej król humoru BOBBY RA'.. Po
czątek o 645 i 8.45,

Od jutra wielki sensacyjne - kryminalny dra. 
mat pt. DŻENTELMEN z ZAMIŁOWANIA.

Z miasta i okolicy
— Na kościół garnizonowy. Bau n:e cnas dr. 

Michnik zlo/U z racji ślubu swej córki Marj- z 
pan ni porucznikiem Konftaniyin Zad zek■ .'"i 
100 zł na odbudowę kościoła garniz. w lnowi o- 

clawiu.

Kradzieże: Paczkowski SHan z Inowroc
ławia zgłosił włamanie się do skjadu niarla przy 
ul Panny Marji. z którego skradziono 35 zl w go 
tówce i nieustaloną ilość masła.

— Obuwnik łlello z Inowrocławia zgłosił wv 
bicie szyby okiennej i kradzież I pary trzewików
lakowych na 3 guzikach wartości 50 zl

— Za | laccnie falszywemi pieniędzmi na tut. 
dworcu kolejowym doprowadzono do Komendy 
PP. Wojciecha i Antonina R. z Kohclnik.

- Uzupełnienie. W ostatnim numerze niedziel 
nym naszego pisma zanreściliśniy artykuł i ’ 
, Złoża soli w Polsce“t który wskutek w>nv ze- 
ccrni pozbawiony zorfni podpisu. Wo. e te yo u- 
zupelniamy, iż artykuł jest pióra proL J. Otto z 

Inowrocławia.

Z życia harcerstwa.

Gwiazdka I-wszej drużyny
W niedzielę, dnia 20. 1. urządziły

gwiazdkę harcerska I-sza harcerska drużyna 
nieska im. ks. Józeta Poniatowskiego i I-sza 
harcerska drużvna im Gen 7am--'*ego w 
auli szkoły wydziałowej Zebrała się na ę 
uroczystość setka młodzieży ob..;g,i ple. i 
garstka gości, między tonem, Wielebny ks. 
kapelan Marlewski i reklor szkoły wydzialo- 

wei n. Mazur. , , , .
Imieniem harcerstwa witał gości druzy- 

nowy I-szej drużyny p. Slrachanowrki, zwra
cając się. również do harcerek i harcerzy 
z gorącym apelem idei harcerskiej pozostał 

cau życie wierni.
' Wielebny ks. kapelan Marlewski przema

wiając imieniem starszego społeczeństwa 
podkreślił ważność istnienia drużyn t'arcir; 
skich pozaszkolnych, które mają międzyto
nem: zadanie być łącznikami międzymło
dzieżą a społeczeństwem starszem. Gromad
ce harcerskiej jak i gościom 'zas.s^ko^V. 
rhożnei zabawie i śpiewie uchodził, a „gw^a 
zdor'1 obdarowywał wszystkich upomtnka- 

mi“. 

myślowo • rzemieślniezej. 3. Referat o ogro 
dnictwie — referent p. Śmigaj inspektor 
grodnictwa Wiełkp. Izby Roln. 4. Dyskusja 
5. Wyświetlenie iilmu z dziedziny produ
kcji i zbytu mleka i masła z objaśnieniami 
p. Rzadkowskiego <>. Komunikaty zarządu 
powiatowego. 7. Zamknięcie.

Wszystkich PP. Członków Kółek Rol
niczych proszę o jaknailiczniejsze przybycio 

Stanisław Woźny,
sekr. powiatowy.

Komenda „baczność" i odśPiew^n1^ 
motlilwy wieczornej zakończono uroczyst . 
(chociaż młodzież po cichu buntowała sie, 
.? tak wczesn e dano komendę do zakończe
nia) a hasl.m rozejścia się „Czuwaj ! __

Z apelem do was młodzi harcerska bvś- 
cie kształcili się w waszym rzemiośle har- 
c i -k m i cale życie pozostali wierm pu
ść iii harcerskim. Wytrwajcie, a wyrośmere 
na wzorowe obywate’.k; i wzorowych oby
wateli R/.c-czyp< spohtei Polskiej N’e smuć
cie sic. żc tak mażo się wami starsi intere
sują minie to z czasem.

Pracujcie nad soby. a starsze spoleczen 
się warni i waszemi czynami me p>> 

wj.ydzi. Czuwaj! .
Wasz przyjaciel.

V.i,.zorek dziatwy szkolnej. W ni«bte'ę
l yl sę wieczorek orzę.............
n;1 w Sicćllmowie W pięknych słowach powitał 
z u.n.cb ęości p Marensa i Lenartoc.a Na 
proiuam sHadąty dcklamacic Śpiewy -««» 1 
zmó, m te bum i 
młodzież szkolną.

...................'j od
J/.jny pi zez dziatwę szkol 

W pięknych słowach 
z Lenartowa 

się deklamacje, śpiewy ■> 
•ski wykonane wj łącznie przez

Sztuczne drzewo
I Prasa amerykańska szeroko omawia wy 
I nahizek znanego chemika nowojorskiego, dr.

Sydney Wclisa, sjwcjalisly od badan nad |>io 
duktami rolniczymi, któremu udało się pize- 
sztaicić słomę na drzewo. Dr. Wells stwier
dził przedewszystkiem, że słoma pszeniczna, 
jęczmienna i kukurydzowa posiada, jako glo 
wny pierwiastek składowy, cellulozę, pkoś- 
ciowo w niczem nie ustępującą cellulozie n ij 
lepszych gatunków twardego drzewa Dro
gą bardzo interesującego, a dosyć prosteyo 
procesu chemiczno • mechanicznego przero
bił on, w obecności narkowei koniisp tą-■ 10 
wej, odpadki słomy na bardzo trwale de.-ki 
i belki drewniane, mające wyjątkowo wpt- sl 
zalety izolacyjnej, chroniące od zmian tem
peratury i nieprzepuszczające dźwięków.

Dochody
żebraków nowojorskich

Zarabiają do 500 dolarów tygodniowo.
Dzięki szkołom żebractwa, w któneh 

wychowankowie uczą sic wszystkich n: zli- 
wych sposobów wyzyskiwania litości oby
wateli, oraz dobrze zorganizowanym klu
bom, prowadzącym u siebie biura p■ si d- 
nietwa pracy — niektórzy żebracy n Woj -r 
scv zarabiaj.i po 200, 300 a nawet 500 do
larów tygodniowo. Jest to możliwe IV io 
w Nowym Jorku, gdzie przeciętny datek dla 
żebraka wynosi dolara, ffiftiejszej kwoty ża
den z szanujących się żebraków me przyj
muje. . , , ,

Takie dochody umożliwiają żebrakom 
nowojorskim na prowadzenie znośnego by 
towania. Niejeden z nich posiada swe wła
sne auto, a w miesiącach letnich odpoczy
wa na Florydzie. , , . .

Niedawno zdarzył się wypadek, że ted- 
nemu z żebraków krezusów ofiarowaną po
sadę z dochodem 50 dolarów tygodniowo. 
Ibjęcia jej odmówił z oburzeniem.

Skąd się wziął widelec
Chociaż sam kształt widelca znany już 

bvl w starożytności czego najlepszym dowo 
dem choćby trójząb Neptuna — to jednak ja 
ko narzędzie, pomagające przy jedzeniu zo 
stal on zastosowany pod koniec wieku sze- 
snastrgo t .

Jeszcze co do roku 1598 kromki don o* 
sza, że prześliczna księżna de Beaufort jedn$ 
ręka podała siedzącemu obok niej przv siole 
królowi Henrykowi IV, a palce drugiej za- 
topiła w półmisku, by sięgnąć pokarmu. Naj 
lepszy to dowód, że przed trzystu laty zgo- 
ra w najwytworniejszych nawet towarzyst
wach rolę obecnego widelca zastępowały 

nalce , ,,
Wprawdzie w spisie inwentarza ścisłe 

1 mówiąc serwisów stołowych, widelec wv-
■toeniarty bywa inż w czternastem stuleciu 
w bardzo wielu znakomitych domach, ’ecz 
w mizernej w Stosunku do lvżek i nożow 
ilości bo po jednvm lub dwu widelcach na 

! -ilv iłom. Spoi-z.idzano je wtedy ze srebra 
lub zioła .

Według wszelkiego prawdopodobieńst
wa zwyczaj używania widelca podczas je
dzenia nowsiM m wyrafinowanym cesar
skim dworze Bizancjum, sk -d powoli dostał 
sic do Wioch, a w początkach siedemnaste- 

stulecia zwyczaj ten z Wioch nrzv elv 
Francja. Anglia a może i Niemcy Pierwsze 
nioby używania widelca wypadły nad wyraz 
komicznie; Indzie me umieli go trzymać 'o 
też brany pokarm bardzo często zamiast do 
ust, trafia! znowu na talerz.

----- li.1’----- !
Droga -i

do K

dobrobytu

I OWO
Walne z» branie Iow. Powst. i Wojaków. W 

o,|alnirh dniaJ. udb>lo się walne eeb.au.e Iow. 
,,uv „ „w i W ojaków W skład uowowyb anc. 
co - rządu weszli pp.: Dr. Dneki, jako przewód 
n cza y Józef Pracowity, jako zast. przewodni, 
ezarego. Mlcl-.al Kędzierski, jak sekretarz, )ózcl 
ITiigler jako skarbnik. Edmund Lamański. jako 
komendant Mielcarek, zast. kom.. Emanuel Waisa 
jako referent oświatowy, Kazimierz Wozniak, 
Stanisław Niklas. Leon Waśk, jako członkowie ko 
misji rewizyjnej, Władysław Nowacki i Slan.slaw 
Markiewicz, jako zast, człon, kom. rew.

Zabawa karnawałowa I ow. śpiewu „I ade 
rcwaki" W niedzielę, dnia 12 bm. urządza Tow. 
śpiewu ,Padcrewski“na sali Parku Miejskiego w 
Gniewkowie doroe-zuą zabawę karnawałową połą 
czoną z przedstawieniem amalorskiem dramatu 
Indoweso w 5 aktach „Chata za wsią" osnutego 
na Ile powieści J. I. Kraszewskiego. Początek o 
gotlz, 7.30 wiecz. Zabawy tegoż towarzystwa u. 
dają Się zawsze znakomicie, wobec tego należy 
się i w tym roku spodziewać ogromnego powo
dzenia

Zebranie Wielkopolskiego Tow. 
Rolniczego w Trzemesznie

Dnia 7 lutego bież, roku o godz. 10 
przed poi. odbędzie się w Trziitniesznie w 
lokalu p. Przewoźnego Powiatowe Walne 
Zebranie wszystkich członków Wielkopol
skiego Towarzystwa Kółek Roln. na po
wiat Mogilno. . „

Porządek obrad: t. Zagajenie 2. spra
wozdanie co uczyniono w sprawie urzą
dzenia powiatowej wystawy rolniczo - prze

poprzez 

ogłoszę4 
poWSZCCh- 

poczytnym

prowadzi

Dział 
szeroko roz 

nionym i

KRONIKA



Największym skarbem nu Świe
cie — zadowolenie

Czemu biedny jestem, a tamten bogaty? 
Czemu chory jestem, a tamten zdrowy? Cze 
mu to nie mam szczęścia w interesie, w za
wodzie, a tamten ma powodzenie I osiąga rc 
zullaty coraz to lepszych wyników przedsię 
wzięcia swego. Tak, czemu? Pytamy siebie 
nieustannie, gdy nie wiedzie nam się tak, ja 
ko byśniy sobie tego życzyli.

Ale czy pytamy się też „czemu" gdy 
nam dobrze idzie?

Czy pomyślimy też, aby raz jeden „cze
mu to In właśnie takie czerstwe zdrowie po 
Diadem? Czemu jestem tak szczęśliwym? Cze 
mu zasłużyłem właśnie na to?

Wierzę, że nigdy o tem ani przez myśl 
nie przeszło nam. Wydaje się to nam tak na 
turalnem, tak zrozumiałem i jasnem i nic py 
lamy się nigdy czy godni jesteśmy tego?

I ecz skoro nam coś nie podoba się na 
tydimiast usta nasze kwapię się do owego 
„czemu". Pomyślmy tylko tak w ciszy i spo 
koju ile nam Pan Bóg dobrego i przyjemne 
go użycza i takowe prawie dziennie daje, a 
które bez podziękowania od Niego odbiera
my, iakby zupełnie coś obojętego i nic nie 
znac/;,:ccgo.

Największym skarbem człowieka jest za 
dowoleniel

Wzruszająca wierność psa
Pewien berlińczyk miał wiernego psa, 

który zapadl na nieuleczalna chorobę, wlas 
ciciel postanowił usunąć go w sposób nie- 
zwykły.

Zamiast oddać psa czyścicielowi, zabrał 
go do lasu, przywiśizal do drzewa i umoco 
wnl na jego grzbiecie nabój dynamitowy. 
Zapaliwszy lont, oddali! się spiesznie.

Pies, wystraszony zapachem spalenizny 
i wietrząc niebezpieczeństwo, zaczai się szar 
pać z laka siła, że urwał postronek i po
biegł za swym panem, wystawiając go 
przeze to na straszne niebezpieczeństwo, 
gdyż nabój inógl lada chwilę wybuchnąć.

Pomiędzy psem a jego właścicielem roz 
począł się wyścig śmierci i życia. Widząc 
przed sobą jakiś staw, ścigany, chociaż nie 
umiał pływać, bez wahania, wskoczył wen. 
Pies za nim. Na szczęście lont zamoczony 
zgasi i w ten" sposób życie obu było ura
towane. Człowiek byłby jednak zatonął nie

Dnia 4. 2. 28. o godz. 9 wieczorem zasnęła w Po |u |»o dhtglch I ciężkich cier
pieniach, opatrzona św. Sakramentami, moja najuko. luińsz , naldr ższa i nigdy nie 
zapomniana żona, nasza najukochańsza I najtroskliwsza nmtka, córka, siostra, hra- 
toWu I ciocia śp.

z Wiśniewskich

Rozalja Jędrzejewska
przeżywszy lat 35.

Pogrzeb odbędzie się w wtorek, dnia 7 bm. o godz. 3.45 no polddnhi z domu 
żałoby przy ul Staszyca nr 10, o czem donoszą krewnym, przyjaciołom i znajomym 
nieutuleni w żalu . , . « „

iiitp z synami i rotlzhiu.
Inowrocław, Tupadty, Kruszą Duchowna, dnia 6. lutego 1928 r. -1211

chybnie, ale wierny pies dopłyną! do niego 
i wyciągnęli go na brzeg.

Rzecz oczywista, że właściciel psa nie 
—lyśli już o tem, aby się pozbyć swego wy
bawiciela, lecz pielęgnuje go według moż
ności.

Ruch w towarzystwach
— Tow. śpiewu Moniuszko, Dzisiaj o godz. 

8-ej odbywa swe roczne walne zebranie na gór
nej salce pod „Lwem".

Uprasza się wszystkich członków, również 
nieczynnych o łaskawe liczne przybycie.

Zarząd.

_ Baczność! Towarzystwo Powstańców i Wo 
jaków i Oddział Młodzieży Przedpoli. Zebranie 
miesięczne we wtorek 7 lutego wieczorem godz. 
8-nia w lokalu p. Sobkowiaka Kasyna Obywatel- 
skic ul. Poznańska. Do licznego udziale wzywa

Zarząd: (—) Czapla, prezes.

— K. S. „Zdrój" zwołuje swe mieś, zebranie 
w środę dnia 8 bm. w lokalu p. Gołaszewskiego 
o godz, 8. Obecność członków pożądana. 
4217) Zarząd.

Humor
W pracowni rzeźbiarza:
— Mistrzu w jaki sposób tworzy pan te ar 

cydzieło?
— O. to bardzo prosteI Bierze się kawał mar 

muru i odrąbuje się wszystko co w nim Jest zby 
tecznel

Dzielnych zastępców (agentów) 
Ina Wysokie prowizje lub eutl. stale pensje mie
sięczne. dla miejscowościt Kruszwica, Strzelno, Szu
bin, ..niu, Pakość, •Barcin, Dames awek, Janówlec 
i Gniewkowo. Refie! tuje sę na pierwszorzędne 
siły wzgl. tak cli panów, którzy już w ube pi» czenlu 
pracowali. Zgłoszenia wiąz z świadectwami przyj
muje Tow. Ubezoteczcń «>1 »ł'nla i gradob'c a 
„Snop". - Stanisław Kapeliński, generalny zastępca, 
Inowrocław, ul. św. Mikołaja 14. 4233

r

i MjliiówMM
•i*. z dokładnemi wiadomością-
■‘j;; mi faoliowemi i praktycz-
M nemi we wszystkich dzia

li łach ubezpieczeń poszukuje

1 nowałM iBiljfisija lihEzpioniewL
3n i Zgłoszenia do „l’AR“ Poznań, Aleje 
||g Marcinkowskiego 11, pod nr. 5.3.35 . 4240

ZŁOTYCH
WYNOSI WABTOSCNA6UOO 
ola ozieci.OouoziAtu 
.W TYM CIEKAWYM 
aoNKunsie byiunkowym 
UPBAWNIONt SA TYLKO 
ozieci DO IS” lat,. 
Warunki konkursu 
UYOAJA1KLB>YU>U)NJALNL 
Biwffli 

Mwiun*. «*»»«•«* 
TO « U Ń ł KIC w PIE.niM i * o 
FABRYKA CŁEKOt-ADY

^33SL

Torebki
fi DO KONFEKCJI

z

DOSTARCZA PO CE- 
NACJI FABRYCZNYCH

IOW. AKO.

I
 Dula 4. b. m. zmarł po dlugie| I cięż- M 

klej chorobie opatrzony kilkakrotnie sakr. gfl 
: mój drogi nigdy nie zapomniany mat, EH

ifir, kochany troskliwy ojtlec, brat, teść. B9| 
muJ i dziadek śp.

WoKlech Lewandowski EJ 
przeżuwszy lat 80. Pogrzeb odbędzie się gg 
dnia 7 lutego o godz. 3 ponol z domu żn- HE 
loby przy ul. Cegielna 2. W oiężklm smu- 
tku pogrążeni żona z todziną jS?

Inowrocław, Poznań, Ameryka SK
Osobnych zawiadomień nie wysyła się

U ® jpy lydzien
W mieście Gniewkowie

l-j poMK frontowe 
możliwie, na parterze — poszukuje 

Powiatowa hasa Chorych 
w Inowrocławiu, i*.

PltHna hiclttnianc 
i pościelowe 

bardz© Janie!

WSMitele Inne towt? 
p® mannic zniżo- 
iomIś w

Wszelkie druk
Wykonuje

B: "akarflła
AM

Drzewo.
Z mego tartaku sprzedam 
ca 3<>() sztuk progów so
snowych o grub. 12,5X25 
i długości 2.60 mtr. prócz 
tego większą ilość blo
ków i desek dębowych. 
Tomasz Hubert, Strzelno 
tel 45. 4181

Kuchnię
oraz lustro owalne sprze
dam z powodu przepro
wadzki. Adres wskiiże 
Eksp. Dz. Kuj. 4230

Włddarz
z zaoir.g em i dobrem! 
świade .\wami może sę 
•/głosić. Dom Ostrówek, 
poczto Jerzyco powiał 
Strzelno. 4249
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Korzystnie
możesz two gospotl? r* 
siwo, dom wllę, ur 
Weniarz, ziemiopłody, 
lub inno produkty roi* 
niczo

sprzedać
albo też coś lepszego 
wedle możności

nabyć
to znów, jeśli nie masz 
podobnych zamiarów 

wydzierżawić
abo okazyjnlo na Je* 
pszo 1 większo

ramlenić
jeś’l ogłosisz two ztu 
miary w poczytnym 
piśmie rozchodzącym 
elę w kilkunastu ty
siącach egzemplarzy 
w najodleglejsze za
kątki Kraju naszego 

..Dzienniku KnJawsKIm"

Mim HStln Mislm 

sprzeda w drodze llcvtac|l dnia 16 go lute
go 1928 r. o godz. 10-oJ przed poł. w loka
lu p. Nnmeslow-kiego w Modliborzycach: 
drewno użytkowe dłużyce i Kłody 
drewno opałowe szczapy watki i cbróit 
z leśnictwa Rejno. « Nadl. Państwowy. 
Uwagfii 1) Kbsyflkacia drewna użytkowego jest 
nowa, Według Wodnicy, mierzona bez kory. 2) Sprze
daż tylko za gotoWkę przy natychmiastowej zaplucie.

KLAWE

ORYGINALNY TYLKO Z TIRMĄ

LECZ*
jSSUM

HEMDUEN
Magistra

Jgetilua
„Dziennika Kujawskim

w składtle obrazów i pantero

W srotic, dnia 9. b. m. wlclhlr.

Wleprzoblcle
H na które uprzejmie zaprasza

H. Wolnke.

Daniarairin firma ®«łaszas«ajcii sicHljiWj® HllBj... w „Mcimlltit K«.“

OClO»l'iÓBIIE
W tym dziale ogłoszeń 
obliczamy: Najmtdej- 
szc ogłoszenie 2 zł 
ponad 20 tn/m 8 gr 

za rn/ni.

Znaleziono 
parasol na drodze z Ino
wrocławia do Szymborza 
Można go odcbiać za 
zwiotem kosztów u Wa
cława Lewandowskiego, 
Szymborzo poczta Mu- 

. Inowrocław 4187

Zaginęła 
książeczka wojskowa na 
nazwisko Antoni Climie 
lcwskl z Kru zwiey. Ni
niejszą książeczkę unie
ważnia się.' ‘ 420!)

Wielki los!
wygrywa każdy kupiec 

insorujący wazędzio 
znanym Dzienniku 

Kujawskim. Tak 
etnlo twierdzą 

ORłasznjąc.y.

Zaginął 
dnia 5. 11. 28. roczny wilk 
rasowy na szyj! stnr> 
szary pasek z długiem 
łańcuszkiem Znannana, 
czarne paski nn grzbie- 
cle oraz czarny pysk. Od
dać za Wynagrodzeniem 
względnie donkść o przy 
tłzynmniu psa. Rogowski 
kpt. 39 p. p. Aleje So
lankowe 14. 4244

Okazyjnie!
sprzedam bufet, leżanko, 
łóżka i inne meble. Ry
nek 2<! IL p. 4200

W. S. P.
Inżynierowie, arhltekcl, 
budowniczowie mogą od
dawać do powielania 
plany I skice w razie 
potrzeby. Zgl. do Eksp. 
Dz. Kuj. pod nr. 4231

NAJLEPSZEGO GATUNKU
WWW Wł 'EŁTWlkT^ik kilkakrotnie odznaczoneIHaninwJR* HrA i W ■ 1 W W ’«) 1 najsprawniejszej 

,,br?OtaZi“'" 8OMMFBFELI)
Centrale i »zSges««, ŚnlaS«»lełi M al9ó

wił- r.rudzlfiiz Gdaństt Lwówfllj!*. Grobłown nr. 4. Hundegasse nr. 112 PilsudsHego 17.

Pracowitą
i rzetelną dziewczynę 
z gotowaniem najchętniej 
nozamlejłcową przylmle. 
Lewandowiczowa, Syna- 
goska 42. 4248

Kowala 
maszynistę na dzierżą'”* 
kuźni 1 prowadzenia Pa* 
rowej maszyny potrze
buje od 1. IV. 1928 r. r«* 
sztówka majętności Przy*. 
bystaw. ^2,H2
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Zygzaki |
polityka Stresemanna

Z okazji rozpoczętej w parlamencie nie 
Mil.eklni dvskusli nad budżetem ministerstwa Jpr w iag? nSy"h min. dr Stresemann wy- 
Sosll przemówienie, które się bardzo spodo- 
Salo naszym sferom lewicowym, zbliżonym do 
Mer kierowniczych obecnego rządu. Przyczyną 
lego nad wyraz wybujałego zadowolenia les 
1 akt, iż Stresemann, mówiąc o stosunku Nie
miec do Polski, nie poruszył kwestjl drażli
wych, lecz z wrodzonym sobie sprytem zaha
czył o rokowania handlowe polsko-niemieckie, 
stwierdzając uroczyście, że zawarte one winne 
bvć na podstawie oNi-Uromiych interesów.

— Co za rozumny mąż stanu! Co za 
wspaniała polityka pokojowa! TOzlegly . 
entuzjastyczne glosy zacofańców j
którzy jeszcze w czasie wojny Polskę cnc e 
]| budować na Saskiej Kępie przy, pomocy Nie
miec, a i później ai do linią dzisiejszego stale 
zerkają w stronę Berlina, len upór i to zaco- 
faństwo ujawnia się na każdym kroku. Nie
ma coprawda specjalnych okazji do entuz azmo- 
wania się polityką Niemiec, którą raczei wro 
go jest nastawiona wobec Polski, ale gdy się 
Tylko nadarzy okazja... wówczas hurra! — aa 
Cale frąbią wlęc dziś po całej Polsce trąhy je
rychońskie na temat ugodowe) polityki Stiese- 
inulina, który raczej woli opuścić swoich wspol- 
pracowników nacjonalistycznych, mz miałby 
wejść na teren niezgody z sąsiadami.

1 to wszystko — dla Polski.
O naiwności ludzka, jak jesteś bezgranicz

nie wielka! . ....
I choć się tam inni łudzą nadziejami, my 

zawsze pamiętamy przysłowia:
„Jak świat światem, me będzie Niemiec 

Polakowi bratem". , o
A jeśli chodzi o wystąpienie Stresemanna, 

który mówi o traktacie handlowym, to wiedz
my, że .Niemcy traktat handlowy polsko-nie
miecki zawierają tylko pod kątem widzenia 
swej oficjalnej polityki „pokojowej" rewizji 
granic.

Zbrodnicza agitacja
Korespondent „Głosu Prawdy" p. Jan 

Stos opisuje zjazd delegatów Stronnictwa 
Chłopskiego z powiatu limanowskiego. ,

Przemawiał tam niejaki p. Budzisz, se
kretarz Stronnictwa Chłopskiego.

„Przemówienie jego — pisze p Stos 
,__było czysto bolszewickie, wywrotowe,
jakiem mógłby się poszczycić każdy płatny 
bolszewicki agent.

„Jeśli wszyscy chłopi — wołał p. Bu
dzisz — nie zjednoczą się w Stronnictwie 
Chłopakiem Dębskiego — Bryla, to córk. 
chłopskie będą nadal pastwą prostytucji i 
wenerycznych chorób! Przyjdzie do tego, 
że chłoną będą bić na rynku w gole ciało 
a chłop nie będzie mógł nigdzie znaleźć 
sprawiedliwości, bo starosta da mu w pysk, 
a minister da mu także w pysk i jeszcze 
kopnie.

„Dziś — ciągnął p. Budzisz, gdy do 
szpitala przywiezie chłop chorą żonę, to go 
do szpitala nie wpuszczą mówiąc: „niech 
zdechnie pod bramą".

Korespondent „Głosu Prawdy poda- 
je, że ów p. Budzisz jest dyrektorem admi
nistracyjnym szpitali krakowskich..

Istotnie, agitacja takich B'd'i.-,ów 
t niepoczytalna i zbrodnicza. Któż ją jednak 
rozpętał?

Przecież do Stronnictwa Chłopskiego 
należał przed kilkoma dniami jeszcze p. Po
lakiewicz, jeden z czołowych kandydatów 
listy rządowej. . , ,

I dziwne, że p. Budziszowi żaden 
przedstawiciel władzy rządowej nie przesz- 

Słów kilka o szubinie
Miasto Szubin, położone w nizinie gą- 

sawskiej, należj do starszych miast Księ
stwa Poznańskiego. O początkach jego isI 
Hienia mało jednak przechowało się wiado
mości. W roku 1834 znaleziono w bhzskosci 
miasta 39 prastarych greckich monet, które 
prawdopodobnie bito w greckiej kolonji 
nad Morzem Czarnem. Kujawy stamtąd, ja 
dąc na wybrzeża Bałtyku dla zakupów bur
sztynu, pozostawili je tutaj. Działo sie jesz
cze przed rozpoczęciem ery chrześcijańskiej.

W kronikach polskich pierwsze wiado
mości o osadnikach tutejszych pochodzą do
piero z drugiej połowy 12 stulecia. Jeden z 
najmożniejszych magnatów polskich. Sęczi 
\vój z Szubina, przybrał nazwisko od 
swych włości. .

Nazwa dzisiejsza ustaliła się dopiero 
w 16 lub 17 wieku. W dokumentach po 
przednich spotykamy Subin, Subino, Schu- 
Łino i S^ubino.

Z początku był Szubin wsią, ale w 14 
wieku uzyskali właściciele zezwolenie zało
żenia miosta, które podług ogólnie panują
cego zwyczaju zaludnili niemieckimi koloni 
etami. Na stronie południowej miasta, w do 
linie gasawskiej, słał zamek dziedziców. 
Resztki murów i łuków lego zaniku, które 
'dziś jeszcze fermę czworoboku w zaiysie 
pokazują, jako i wiązanie cegły w murze 
oraz pozostałe oznaki sklepień beczkowych

Niejednokrotnie z powodzeniem Konkurują z mężczyznami

Utrzymuję się dotąd w szerokich kolach 
przekonanie, ie kobiety nie posiadają uztlol- i 
nienia do wykonywania zawodów czysto nię- l 
skich, zwłaszcza, jeśli chodzi bądź to o sta- i 
nowisko kierownicze, bądź też o zawód, wy i 
magający szy to ścisłego myślenia, czy tez 
szerszej inicjatywy.

Praktyka jednak wskazuje na co innego, 
a mianowicie, że kwalifikacje na podobne sta 
nowiska nie są zależne od pici, ale od m y- 
widualnyi-h uzdolnień danego pracownika. 

Oddawna uważano za pewnik, ze konie 
ta nie posiada wcale zdolności do nauki ge- 
ografji Zyweni zaprzeczeniem tei teorji jest 
dr. 1 lelena Strang, kierowniczka dzia u han
dlowej geografii w deparlainencie handlo
wym Unji północno - amerykańskiej,

Kobiela la nielylko |irow®>i wzorowo 
powierzony sobie dział, ale nadto popchnę a 
organizację pracy na nowe tory i utworzy a 
dla niej nowe, uznane za świetne, metody 
założyła mianowicie doskonale funkcjonujące 
biuro informacyjne dla spraw gospodar
czych, w którem handel i przemysł czerpie 
wszystkie potrzebne mu wiadomości geegra- 
ficziic Biuro to można nazwać prawdziwą 
registralura wszystkich tajemnic zieini i 
wszystkich' dziel twórczego duclia handlowe 
go. a założycielka jego jest uznana w całych 
Stanach Zjednoczonych za osobę naprawdę 
genialna, przyczepi jednak podkreślnić nale
ży że osiągnięte przrez nią rczutatly są wy 
nikiem gruntownej, wytężonej pracy i slud- 

)<J" Zupełnie odmienna karierę zrobiła miss 
Ida Mellen. Jest ona jedyna kobieta na świe
cie, która została zamianowana dyrektorką 
wielkiego aquariutn. Nowy Jork powierzył 
jei to stanowisko przed laty dziesięciu, a wy 
bór okazał się niezwykle szczęśliwy. Miss 
Mellen. która sama siebie nazywa drktoreni 
ryb, odkryła na podstawie studium ichtplogji 
znakemite metody leczenia tych zlmnokrwt-

, stych istot.

Ubezpieczenie pracowników
umysłowych

W myśl rozporządzenia Pana Prezydenta 
Rzplitol powstały 4 zakłady Ubezpieczeń pracow 
trików umysłowych, a mianowicie w Warszawie 
Lwowie Poznaniu I Królewskie! Hucie. Zakłady 
to prowadza dwa działy ubezpieczeń, tzn. ubcz 
pieczenia na wypadek braku pracy oraz, ubezple 
czeuio emerytalne, tzn. ubezpieczenie na wy
padek niezdolności do wykonania zawodu, na 
starość oraz członków rodziny na wypadek 
śmierci ubezpieczonego. Obowiązek powstałe z 
upływem 14 dnia trwania zatrudnienia w ciągu 
tego samego utlcslaca. ustalę zaś z końcem mie
siąca kalendarzowego, w którym ustało zalruj 
nlonle uzasadnlaiace obowiązek ubezpieczenia. 
\V tem mlełsou należy stwierdzić, że pracowni
cy umysłowi pobioralacy l«ź świadczenia na wy 
padek bezrobocia oraz ci. którzy nabędą prawa 
do świadczeń na mocy rozporządzeniu Pana Pre 
zydcnla Rzlpllel Bbowlazillnce od dnia 1 bm be 
dą obecnie pobierać w ciągu lutego zaliczki z 
funduszu Bezrobocia. W ciągu zaś tego czasu

kodzil w wygłaszaniu zbrodniczych i nie 
poczytalnych bredni - teraz, gdy wszelka 
krytyka władzy budzi natychmiastową inter
wencję jej przedstawicieli.

I

cechują czasy późno gotyckie. Według po- | 
dania prowadzić ma od zamku dzisiaj ogól
nie „Syberja" zwanego przejścia podziemne 
do kościoła parafjalnego.

Dziedzicami miasta byli w końcu 14 
wieku ł.abiszyńscy, później Czarnkowscy, 
w których posiadaniu Szubin pozostawał aż 
do połowy 17 stulecia. ................

Potem właściciele znlienioh się częsio. 
W roku 1645 był nim Krzysztof Opaliński, 
w reku 1675 Adam Konarzewski, w roku 
1717 iózef Złotnicki, w 1727 księżna Teo
fila Wiśniowiecka z domu Leszczyńska. I oz 
niej należał Szubin z wsiami: Pińsko, Wiel
kie i Małe Samos-ki. Kowalewo, Wą
sosz i Lachowa - do Mycielskuh Stani- 
staw hr. Myciekki starał się o upiększenie 
miasta przez zakładanie ogrodów i parków 
jemu głównie zawdzięcza swe istnienie tak 
zwany „wioski ogród".

Późniejsi dziedzice, przeniósłszy s.ę 
na swe włości w innej położone okolicy, 
przestali się poprostu troszczyć o dobra 
swe szubińskie, które w tych czasach ob
ciążone były długami.

Nadto skarb państwowy rościł /obie 
pretensje do podatków. Ody tych me za 
plocono, wystawiono majątek na sublmstę 
Znalazł się sprytny Niemiec który-post.MO- 
wil za tanie pieniądze nabyć dobra Udał 
się przeto do wierzycieli, którzy, już ptze- 
ważnie dorobiwszy się majątku w od,c8 
lycli mieszkali stronach, gospodarując na 
śwojern, poskupywal ich pretensję za byle

składkę na emeryturę jest płaca 720 zł mlesięc* 
nie. Zarabiający powyżej tej sumy plącą składki 
tylko od 7'4) zł l od tej sumy otrzymują rent* 
Renta wdowia wynosi 60 proc, renty Inwalldt 
klej, renta sieroca 20 proc, względnie 40 pro* 
renty Inwalidzkiej.

Należy zaznaczyć, że składki na ubezpiecza
nia chorobowe do Kas Chorych płaca pracownicy 
umysłowi na podstawie Ustawy « dnia W mała 
1920 roku o obowlązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby.

Jeszcze bardziej wymownym dowodem, 
iż wśród kobiet znajduj? się wybitnie wprost 
genialnie w kierunku praktycznym uzdolnione 
jednostki, jest dr. Chloe Owings. Az do 20 
roku życia była ona zupełnie niewykształconą 
dziewczyną wiejską, która na farmie swojej 
macochy spełniała najgrubsze prace około 
bydłu i roli. Dopiero w tym okresie życia po 
śmierci macochy przyszło jej na myśl wziąć 
sie do nauki. Pracując ciężko, przebyła nauki 
i zapisała się na uniwersytet w Waszyngto
nie. Uzyskawszy tam stopień doktorski, zosta 
la sekretarką pewnego Towarzystwa dobro
czynności. Podczas wojny została wysiana 
przez amerykański Czerwony Krzyż jako ofi
cer łącznikowy do Francji. Tu oddala się 
studiom nad przestępczością u dzieci, których 
rezultatem bvła znale miła książka, nagrodzo
na pi zez francuską Akadem;? Umiejętności. 
Chloe Owings iest jedyna Amerykanka która 
zdobyła podobne odznaczenie. Obecnie ta ko 
biota zajmuje w Nowym Jorku wybilne sta
nowisko dyrektorki Amerykańskiego Towa
rzystwa dla hygjeny socjalnej. • ie piosuy uu»y«at um pwu.v^,.,v.. -—.... ..

Wspaniały na koniec dowód wybitnego l wojskowych względnie władz administracyj 
uzdolnieniak obiet w kierunku artystycznym nvch ceienwlokladnego zbadania stanu rze 
przynoszą nam dni ostatnie. # I czy. —

Czytelniczki zapewne przvnominają so- procedura ta w zależności od sprawy
bie olbrzymi pożar, który zniszczył teatr Szek t oddalenia danego urzędu woi8J^w^ojub 
spira w Slaatnord. Olbrzymie składki żarów I cywnucgw uu .
no z calei Ariglji, jak i z Atncnki napłynęły (VKOdni, co nie leży w interesie petenta i po 
celem godnego odbudowania lego przybytku 1 -------------- ---- ----------- '----------- ---- »”'u'
sztuki, poświeconego największemu tragiko
wi świata Do konkursu stanęło 74 najwybit- 
niejzsych architetklów. Zwycięstwo w tvm 
turniciu odniosła kobieta miss Elżbieta Scott, 
miodu architekta nie mająca jeszcze lat 30.
Jury konkursowe orzekło, że projekt miss .--------- -

• Scott, nawskroś modernistyczny, nietylko jest będą zwracane petentom bez rozpatrywania 
i najlepszy z punktu widzenia estetycznego, ale *..........................
i rozwiązuje nadto znakomicie tak iyażnv pro 
i blem akustyki, jak też konfiguracji terenu, na 
■ | kfórym gmach ma być wzniesiony.

Komunikat
Do MSWojsk. wpływa bezpośrednio od 

petentów znaczna ilość próśb, dotyczących 
odroczeń służby wojsk., przedwczesnego 
urlopowania, przesunięcia terminów wciele
nia, zezwoleń na otrzymanie paszportów za 
granicznych, zwolnień od powszechnego o- 
bowiązku służby wojsk., z tytułu ubiegania 
sie o obywatelstwo obce, zezwoleń na wstą 
pienie do Fr. Lcgji Cudzoziemskiej ild.

Prośby te w większości wypadków nte 
poparte żadnymi dokumentami nie mogą ze 
względów formalnych uzyskać rozstrzygnie 
cia w MSWojsk. i MSWojsk. zmuszone jest 
te prośby odsyłać do podległych sobie władz

Za-

Fundusz Bezrobocia przekaże wszystkie akty, 
dotyczące pracowników umysłowych uhczpieczo 
nych w Funduszu Bezrobocia właściwemu za- i si. wujon.
Wadowi Ubezpieczeń Pr. Urn. Zakłady te beda | dziedziczonych K05P°v’!’!.Y 
wypłacać od 1 marca należne świadczenia 
wodu braku pracy oraz wypłacą różnice 
padającą za miesiąc styczeń i luty między 
karni wypłaconcmi przez Fundusz Bezrobocia a 
należneml w myśl rozporządzenia świadczenia
mi. Wysokość składki na wypadek braku pracy 
wynosi 2 procent płacy podstawowej, zasiłek zaś 
wynosi d!a samotnego 30 i 40 proc, dla obarczo
nych rodziną z dodatkiem po 10 proc, na każde 
go członka nie więcej Jednak niż na 4 < z’( nków.

Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest 
przebywanie w Ubezpieczeniu 6 mlesię-.y. po
czem otrzymuje się zasiłek w przeciągu 6 mle , 
sięcy. Wysokość składek na ubezpieczenie emu 
rytalne wynosi 8 proc, płacy podstawowej Po I 
5 latach ubezpieczenia emerytura wynosi 40 
proc, płacy podstawowej, po 10 latach, suma ta 
zwiększa się o 2 proc, corocznie. W wypadku, 
gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie do 60 
zł, składkę ubezpieczenia opłaca tylko pracodaw 
ca, przy wygnagrodzenlu od 60 do 400 zł mie
sięcznie pracodawca płaci trzy piąte, a pracow 
nik dwie piąte, przy płacy od 400 do 800 zł, po 
50p roc., przy płacy ponad 800 zł, pracodawcao 
płaci dwie piąte, a pracownik trzy piąte składki.

| Najwyższą granicą dolną, od której p— —,

z po 
przy- 
zalicz

co, dając nieraz dziesiątą część wartości, 
i stanął w terminie do licytacji. Ponieważ 
większą część pretensji miał w swojem ręku 
stał się panem włości. I tak dotychczas 
piękny ten szmat ziemi jest w posiadaniu 
niemieckiem.

Długosz opowiada, że wroku 1410 
król Władysław Jagiełło, chcą zatrzymać 
rozchodzące sie wojska, pędził konno z I- 
nowrocławia do Szubina; tu zjadł obiad, 
przenocował w Łabiszynie i wrócił do Ino 
Wrocławia. W roku 1458 Szubin miał do
stawić 2 pieszych na wyprawę malborską, 
był więc wówczas osiedlem nieznacznetn. 
Później dosyć duże i kwitnące miasto to u- 
padlo znowu wskutek wojen szwedzkich. 
Nadto niszczyły ie liczne pożary. Domy -zbu 
dowane wyłącznic z drzewa, paliły się jak 
słoma. . .

Z przeszłości Szubina wiemy niewiele 
ponadto, że Krzysztof Opaliński nadal mia
stu w roku 1645 liczne przywileje i że nieg 
dyś składał się Szubin z dwóch miast: sta
rego i nowego.

Od 8-go wieku źródła dziejowe miasta 
obficiej ptynnć zarzonain. Wówczas liczył 
Szubin 611 ‘mieszkańców, między którym 
10 rodzin było żydowskich. Obywatele trud 
nili się głównie rolnictwem i ogrodnictwem 
rzemiosło reprezentowało kilku sukienni
ków. .. .

Herb miasta i przywileje parafji.
Herb miasta wyobraża pelikana, karmią 

ergo pisklęta; nad pelikanem Nałęcz.

1 uuudicnia 
cywilnego od Warszawy, trwa często kilka

■ . * 1-JL . nałotlłn I ni)
lygUUlll, CU IHC !'-'■) VT ------- .
woduje składanie przez niego nowych próśb 
a nawet i interwencję osobistą, związaną X 
bezcelowym zupełnie przyjazdem do M. S. 
Wojsk.

W związku z powyższem podeje się do 
wiadomości' że wszystkie prośby kierowane 
przez petentów bezpośrednio do MSWojsk.
ueufj ŁWldbauc . ,
z.~ nadmienieniem, że prośby do MSWoisk. 
należy wnosić bezwzględnie za pośrednic
twem właściwej P. K. U.

Obowiązkiem PKU. będzie rozpatrze
nie wniesionej prośby i o ile załatwienie jej 
będzie przekraczać kompetencię PKU. — 
skierować do władz przełożonych do decyz)i 

Jednocześnie nadmienia się, że rozpatry 
wanie badanie próśb, dotyczących odroczeń 
sl wojsk, (jedynie żywicieli, kierownicy o-

I ntowie ^hidencC duchowni, terminujący w 
I rzemiośle) należy do wyłącznej kompetencji 
I władz administracyjnych 1. Insi, w warsza 

wie. Łodzi, Wilnie, — Komisariat Rządu, w 
większych miastach b. zab. austr. prask, 
magistraty i na prowincji — starostwa.) • 
przesyłanie zatem tych spraw do władz woj 
skowych chybia celu i powoduje tylko me 
potrzebną zwlokę w załatwieniu.

Z Izby Przem.-Handlowej 
w Bydgoszczy

Tuczarnie gęsi.

Państwowy Instytut Eksportowy zwraca uwa. 
gę ster rolniczych, że gęsi tuczone są poważnym 
a niedocenianym artykułem eksportowym. Dotych. 
czas z Polski wywożono przeważnie gęsi żywe, 
które zakupują w wielkich ilościach tuczarnie za
graniczne. Utuczone gęsi sprzedaje się następnie 
już jako towar zagraniczny, który daje bardzo po 
ważne zyski poSrednikom obcym. Wobec powyż. 
szego należałoby potnySleć, o założeniu racjonal. 

bniiiuM. nych tuczami krajowych szczególnie w poszczejól 
płaci się nych powiatach na Pomorzu i Wielkopolsce.

Kościół parafialny rod wezwaniem św 
Marcina ufundował dziedzić miejscowy. 
dziwój z Szubina, w 14-tym wieku. Na jego 
prośby król Kazimierz Wielki nadal kościolo 
wi na wieczne czasy wieś Wieszki Prócz te 
go posiada kościół szubiński folwark przy 
mieście (Dziekankę.)

W roku 1441, Mikołaj, pleban szubiń
ski, pozywa przed sad konsystorza gnieź
nieńskiego Jana z Czarnkowa, starostę na* 
kiclskiego, za fo że przez dworskich swoich 
ludzi zebrać kazał siano ze stogów kmie
ciom z Wieszek, do których żadnego me 
miał prawa. Przedłożył przytem ks. pleban 
przywilej króla Władysława Jagiełły z ro
ku 1430. zatwierdzający darowiznę wsi rze 
czonei. Król Władysław, przekonawszy się 
z przywileju Kazimierza Wielkiego, że ten 
wieś Wieszki z lasami i rzeka Notecią daro 
wal kościołowi szubińskiemu, potwierdził 
tę darowiznę z warunkiem, aby każdorazo
wy pleban za duszę jego, jego żony Elżbie
ty i Zofji oraz synów Władysława i Kazi
mierza co niedzielę odprawiał Mszę św. do 
św. Trójcy.

Mieszczanie płacili proboszczowi dani
nę po groszu z domu, a komornicy po pól 
grosza. Prócz zwykłych danin pobierał ple
ban dziesięcinę pieniężny po 6 groszy, z każ
dego łanu kmieciego z wioski, leżącej na 
wschód od Sępolna w ziemi nigdyś naklei 
skięj (dzisiejszy powiat tucholski).



Z Cyklu: Wesołe dykteryjki.

Aresztowany przez telefon
W pismalch warszawskich czy lamy następującą 

zabawną hislorję: Uwieczniony w procesach sądo. 
wych za paskarstwo Izydor Libhnbcr, sięgnął po 
słuchawkę telefoniczna:

— Proszę, kto mówi?
Suchy, męski glos odpowiedział:
Tu kancclarja prokuratora. — Czy to pan 

Libhaber?
— Tak, jestem przy telefonie.
— Mówi przewodniczący komisji powołanej 

do zbadania sprawy wagonu nr. 2124 U.
— Ależ, panie prokuratorze, ja już za ten wa 

gon odsiedziałem dwa miesiące,
— To nic nie szkodzi. Sprawa podlega rewizji 

Komisja kontrolująca kończy swe czynności jutro 
o godzinie 12 w południe.

— Co to znaczy? ___
— To znaczy, że jest pan aresztowany i nie 

wolno panu wychodzić z domu. Ucieczka będzie 
karana więzieniem.

- - Dobrze, dobrze... ja będę czekał, ja stąd 
się nie ruszę..

1 pan Libhaber ciężko opadj na kanapę. O go 
dżinie lt wieczór odwiedził go przyjaciel p.Adolf 
Muszkat.

— Oj, co mówiszl Ja jestem aresztowany. mnie 
nie wolno stąd wyjść.

Przyjaciel nie mógł się z tem pogodzić. Wy
szedł na zwiady i wkrótce przekonał się, źe cała 
restauracja o niczein innent nie mówi. Rzekomym 
prokuratorem był ów jegomość, z którym Liii zaz 
najomila się przed trzema godzinami.

Dowiedziawszy aię o intrydze, p. Libhaber zro 
bil swej przyjaciółce piekielną scenę...

Pewna węgierka znana w swoim cza 
się jako pogrom, dzikich zwierząt, miała w 
Harar (w Abisynji bogaty zwierzyniec, w 
którym pierwsze miejsce zajmował wspania 
ly lew. Pogromczyni ta opowiada dziwną 
przygodę, jaką miała właśnie z tym lwem:

„Było to w Harar nad brzegiem pusty 
ni, gdzie bawiłam na wycieczce. Dzień był 
wyjątkowo upalny, to też dopiero przed za
chodem mogłam wyjść z obozu na prze
chadzkę. Zabrałam z sobą tylko śrutówkę. 
Ledwo odeszła o jakiś kilometr od namio
tu oczom moim ukazał się groźny widok: 
o dziesięć kroków przede mną stał wspa
niały lew.

W pierwszej chwili osłupiałam. Nie był 
to jednak lęk, bo cale swe życie spędziłam 
z drapieźnemi zwierzętami, owszem byio to 
roczej zadowolenie, że spotykam tak wspa
niały okaz zwierzęcy i to niespodziewanie, 
na swobodzie, a nie w klatce.

Lew zdawał się być zdziwiony moim 
widokiem, zatrzymał się i stał czas pewien 
zupełnie bez ruchu. Utkwiłam w nim 
wzrok i odrazu spostrzegłam, że nie ży
wi względem nmie żadnych złych zamia
rów. A im dłużej przyglądam się. tembar- 
dziej utrwalałam się w przekonaniu, że mam 
przed sobą starego znajomego.

— Abdullah — zawołałam nagle i wy 
ciągnęłam rękę ku niemu, czyniąc krok na

uczennice - komunistkami
Sensacyjna rozprawa w Łodzi.

W dniu 20 lutego br. w łódzkim Sa
dzie Okręgowym odbędzie się rozprawa 
przeciwko sześciu uczenicom pensji im. E 
Orzeszkowej, oskarżonych o przynależenie 
do Związku Młodzieży Komunistycznej i 
szerzenie haseł antypaństwowych wśród 
młodzieży szkolnej.

Oskarżone, któremi sę: Birenbaumów- 
na. Zalemanówna, Niechcicka, Dawidowi- 
czówna, Rozenfarbówna i Sznajderówna 
odpowiadać będą z artykułu 102 części I 
Kodeksu Karnego.

Jak się dowiadujemy obrony Bircnbau 
mówny, Zalcmanówny i Rozenfarbówny po 
djął się adwokat Forelle, zaś Dawidowl- 
czówny adwokat Rulf z Warszawy.

Sprawa ta budzi w mieście naszem o- 
gromne zainteresowanie ze względu na to, 
źe młode kontunistki są wychowanicami 
pensji, która cieszyła się specjalnemi wzglę 
darni Kuratorjum za chwilowego przewód 
nictwa p. wizytatora Czapczyńskiego. Dy
rektorem pensji E. Orzeszkowej był i iest 
p. Koszvf.

Efekt konfrontacji
Pewien sędzia śledczy w Paryżu, prag 

nie wydobyć zeznanie z człowieka, oskarżo
nego o popełnienie morderstwa, skonfronto
wał go z trupem, pytając, czy poznaje swo
ją ofiarę. „Wcale nie“, oświadczył podsądny 
„przedewszystkiem widziałem tego człowieka 
raz jeden, przelotnie i, w nocy, a następnie, 
tamtem strasznie wrzeszczał../ Badanie było 
ukończone I

Z sądu
— Nie kradntj. Izba Karna w Inowrocławiu 

;w dniu 31 stycznia rb. zasądziła niejakiego Koło
dzieja bez stałego miejsca zamieszkania za doko 
nanle kilkunastu kradzieży na rok więzienia I 
ponoszenie kosztów sądowych. Za paserstwo w 
sprawie Kołodzieja zasądzono Phwolnego z Nie
szawy | Miernika z Szadtowlc na miesiąc więzle 
nia i policzenie kosztów postępowania Wyrok za
wierzono na dwa lata.

Za kradzież, kur została zasądzona Stani
sława Ziarkowska z Kruszwicy na dwa tygodnie 
więzienia i ponoszenia kosztów postępowania.

- Stawiali opór urzędnikowi. Za opór stawia 
ny urzędnikowi przy wykonywaniu eksmisji oraz 
za wniesienie z powrotem wysuniętych z miesz
kania mebli zasądzono na 50 zł grzywny 1 poli 
Menie kosztów sądowych oskarżonych: Włady- 
llawn Pawlaka, Kazimierza Pawlaka I Frań cisz 
fca Pawlaka zc Złotnik Kujawskich.

— Za uprawianie nierządu. Sąd Pokoju w 
Jtnowroclawiu skazał Stanisławę Molendów.ię 
B Pakości na 14 dni więzienia I policzenie kosz
tów sądowych.

Kronika Wielkopolski
Gniezno.

Wielki pożar. W tych dniach wybuchł olbrzy
mi pożar we ' i Wola Skorzęckn, powiatu gnieź. 
•leheskiego który podsycany wiatrem, objął w je
dnej chwili kilka gospodarstw, równając je z zie
mię. Pastwą płomieni padly dwa domy, 4 stodoły 
,6 chlewów, maszyny rolnicze, zboże itd. W płomie

Niezwykła przygoda w pustyni
Pogromczyni zwierząt spotkała lwa, który przed rokiem uciekł

jej ze zwierzyńca

Arcydzieła sztuki z 16 i 19 wieku

W muzeum Metropol w Nowym Jorku I Caspera Lelimana z roku 1592-go, po lewej 
znajduje się dużo nabytych z Europy arcjr- I stronie, puhar wenecki z 1500 r. w środku, 
dziel malowanek na szkle z 10-go i 19-go I puhar z roku 1560, a po prawej skonie ro- 
wieku. — Na rycinie widzimy trzy niemiec- I botę śliską z roku 1600.
kie puhary szklane z malowankami artysty- 1

tiiach zginęło 20 świń. Straiy wynoszą około 80 
tysięcy zl. Pożar spowodował ó.letni syn jednego 
z gospodarzy, który bawiąc się zapałkami, wznie. 
cii ogień.

Poznań.
— Bójka w restauracji. W poniedziałek do re 
staur; cji Pod Arturem przy ulicy św. Wojciecha 
przybył niejaki p. Józef II. ze swym przyjacie
lem p. B. Zasiadlszy przy stoliku, wśród miłej 
pogawędki przyjacielskiej poczęli raczyć się her
batką, wreszcie zachclało im się pić na dobre, 
więc p. 11. poprosił gospodynią o wódkę. Ta je
dnak odmówiła, a rozloszczony tem p. H. ude 
rzvł Ją w twarz. W tejże chwili wstąpił właśnie 
do knajpy chcąc kupić sobie papierosów niejaki 
p. Marcin Cli. z zawodu tapicer. II. łl, sądząc 
iż Jest to stronnik gospodyni uderzy go z całej 
siły krzesłem w głowę. Wywiązała się krótka 
bójka, w której p. Marcin miał sposobność do 
wykazonla swej siły. Ostatecznie, na Interwencję 
gospodyni, krewkiego p. H. odprowadził na od- 
wach policjant a poturbowanym tapicerem zajął 
się Jego przyjaciel, oczekujący nań na ulicy, od 
prowadzając go do lecznicy miejskiej.

Kasiarze. W nocy z wtorku na środę wlamy. 
wacze rozyruli kasę żelazną znajdującą się w biu 
rze firmy budowlanej ^Tri" i skrndll z niej 5.000 
zloty cli.

Chojnice,
Tragiczna śmierć pod kitem. Zamieszkały w Lu 

blinie pow chojnickim 64.letni kupiec Oostomski, 
uda| się onegdaj saniami do pobliskiej wsi Skuszę 
wo, celem załatwienia szeregu Interesów. Wieczo
rem tegoż dnia wracając do domu, dla skrócenia 
aobie drogi, przejeżdal przez zamarznite jezioro. 
W pewnej chwili pod ciężarem sań załamał się lód. 
Oostomski wraz z końmi i saniami wpadl pod wo 
dę Na rozpaczliwy krzyk tonącego pospieszyło kil 
ka osób, lecz wszelkie ich wysiłki uratowania Go. 
Słomskiego spełzły na niczem. Oostomski znikł pod 
lodem i utonął wraz z końmi.

Tczew.
Tragiczny wypadek olicera marynarki. Starszy 

oficer parowca Żeglugi Polskiej .,Tczew" Leon Ru. 
niecki, który wyładował materjaly do budowy okrę 
tów w porcie londyńskim, spadł do bunkru (jamy 
węglowej) 1 doznał pęknięcia czaszki. Stan rannego 
groźny. Parowiec „Tczew" odszedł w dalszą jx). 
dróż. pozostawiwszy rannego w Londynie,

przód. Lew najwidoczniej namyśla! się i wa 
hal:

— Abdullah, chodź do umie! — zawo
łałam znowu.

I siała się rzecz niezwykła: król zwie
rząt podszedł do mnie z największą ufno
ścią, dotknął nmie swym olbrzymim' nosom 
i łasił się, przeciągając kolo mych nóg swe 
ciało.

Nie było żadnych wątpliwości, że by! 
to Abdullah który uciekl rok temu z mojej 
posiadłości w Harar, napewno był to on, 
gdyż poznałam bliznę nad okiem, którą 
miał ten mój ulubieniec z lat dawnych.

Zainteresowało mię, czy też lew pój
dzie za mną; chwyciłam go więc za grzywę 
zaczęłam doń mówić a po chwili lew istot
nie ruszył wraz ze mną w kierunku mego na 
miotu. Co to za wspaniały był widok; bez 
bronna kobieta, prowadząca w dzikiej pusty 
ni potężnego lwa, jakgdyby to był jakiś pin 
czerek!

W tem lwa ogarnął niepokój; stanął i 
odwróc'1 się. Nie miałam sił, by mu prze
ciwdziałać. Teraz dopiero poczułam jaki z 
niego mocarz, wyrósł. Puściłam go, zaraz 
też poszedł swoją drogą.

Raz jeszcze zawołałam go, Abdullah 
obejrzał się po raz ostatni i znikł w gęstwi
nie".

Z kraju
Warszaw a.

— Bandycki napad w pociągu. Na linji kolejo
wej, łączącej Warszawę z Krakowem zdarzają 
się częste napady bandyckie. Onegdaj w nocy 
po wyjściu pociągu ze stacji Rozprza pod Pioti 
kowem wskoczy) do przedziału, w którym je
chali / Warszawy do swej rodziny w Kraku 
wic p. L., jakiś bandyta. Rzucił się. na samotną 
kobietę i począł Ją dusić. Wywiązała się walka, 
w czasie której bandyta poJrapal twarz p. L. 
i podbił Jej oko. Napadnięta zaczęła krzyczeć, a 
na wszczęty alarm pasażerowie sąsiedniego prze 
dzilu pociągnęli za hamulec bezpieczeństwa. 
Bandyta, widząc, Iż pociąg staje pochwycił ręcz 
ną łmebkę p. I.. z pieniędzmi 1 dokumentami i 
wy-koczyl z pociągu.

Gdy pociąg zatrzymano zbiegła się służba 
kondnktorska, spisano protokół, ale bandyta 
zniknął tymczasem w ciemnościach nocy. Potur 
bowaną p. L. przeprowadzono <lo innego prze
działu, gdzie zaopiekował się nią p. W. Jarema, 
który odwiózł lą następnie do rodziny w Krako
wie. Zuchwały ten napad bandycki powinien 
wreszcie skłonić władze bezpieczeństwa do e- 
licrgicznej akcji. Jest bowiem rzeczą nledopusz 
czalną, aby na lak ruchliwej linji jak Warszawa
— Kraków, pasażerowie nic byli pewni życia I 
mienia.

Pniewy.
—śmierć pod autem. Dnia 22 stycznia rb. na 

szosie Pniewy—Lwówek przejechany został 
przez nieznany samochód mężczyzna, który szedł 
szosą w stronę Pniew, niosąc duży ścienny o- 
braz Matki Boskiej. Samochód, który zdąża! w 
stronę Pniew, najechawszy na nieszczęśliwego 
wlókł go jeszcze kilka metrów i tak zmasakro
wał, że niepodobieństwem byio rozpoznać twa 
rzy. Po przewiezieniu do szpitala w Pniewie 
zmarl. Liczył około lat 60.

Wilno.
śledztwo przeciwko posłowi Roguli ukończone 

śledztwo w sprawie aresztowanego i ostatnio wy. 
puszczonego z więzienia za kaucję posła Roguli, 
zostało już. ukończone. Oskarżenie przygotowane 
przez prokuralorję odnosi się do akcji posła Rogu 
li z roku 1924, kiedy wspólnie z posłem białorus. 
kim Kochanowiczem nawoływał on do nieposłu
szeństwa wobec władz i ekcesów na urządzonym | 
w Nowogródku wiecu. Rogula oskarżony je3t ze

129 artykułu kodeksu karnego.

Radjo
PROGRAM NA WTOREK, DNIA 7. BM. 

POZNAM.
12.45—14.00 Koncert gramalmmwy. 13.00 No 

towania giełdy pieniężnej. 14.00 Komunikat I1 AT. 
16.55—17,20 Odczyt pl.: Organizacje dzieimika/ 
skie, wygłosi p. red. T. Powidzki. 17.20—17.43 
Odczyt pt.: Jak ratować alkoholików, wygi. dr. p. 
Gantkowski, prof. U. P. 17,45—19.00 Koncert ka 
meralny (Transmisja z Warszawy). 19.00—19.10 
Nadprogram, wygłosi p. Janusz Warnecki, art. 
Teatru Polskiego. 19.10—19.35 17 la lekcja języka 
angielskiego, wykłada p. dr. Arendt, lektor U. P. 
19.35—20.00 Odczyt pt: Z wypraw narciarskich w 
Beskidy, wygi. p. dyr. J. Kilarski. 20,00—20.20 
Komunikaty gospodarcze. 20.30 —22,00 * Koncert 
muzyki francuskiej. 22-00—22,20 Sygnał czu^ 
komunikaty meteorologiczne i PAT. 22.20 Nadpro 
gram wygi. p. Janusz Warnecki art. Teatru Po) 
skiego.

WARSZWA.
1200 Sygnał czasu, komunikat lotnicze . me 

teorologiczny, hejnał z wieży Marjawickiej ora* 
nadprogram. 15.00—15.20 Komunikaty: meteoro
logiczny, gospodarczy, i nadprogram 15.20- 1< 
Przerwa. 16.25—16.40 Nadprogram i komunik. tv. 
16.40—17.05 Odczyt (Dział sport 1 wychowanie 
fizyczne) — wygi. M. Krynicki. 17.20—17.45 Od
czyt pt. Organizmy świecące, (Dział Przyrodo
znawstwo) — wygi. dr. Piotr Słonimski 17.15 - 
18-55 Koncert kameralny; 19,05—19,15 Ko.;:••• 'kat 
rolniczy oraz transmisja z Krakowa noto . 
giełdy zbożowej krakowskiej 19.15—10.35 i ■ . i 
itości. 19.35— 20.00 Odczyt pt Gwiazda na u . •
źu, — wygi. prof. Józef Kołodziejczyk 20.30 i j 
cert wieczorny. 22 00—2205 Sygnał czasu i komu 
nikat fotniczo . meteorologiczny, 22,05—22.20 Ko 
munikaty PAT. 22.20— 22.30 Komunikaty: policyj 
ny, sportowy, oraz nadprogram. 22,30—23.30 — 
Transmisja muzyki tanecznej,
KRAKÓW.

12-00 Transmisja sygnału czasu hejnału z 
Wieży Marjackiej, komunikatu lotniczo - mele ro. 
logicznego, oraz koncert płyt gramafonowych z 
firmy Leopolda llutterera, Kraków Grodzka 43, 
15.00—15.20 Transmisja komunikatu gospodarcze
go 17.20—17.45 Odczyt pt.: O nałogowych zatru
ciach, wygi. dr. Wachholz, prof. Uniw. Jag. —> 
17.45 18.55 Transmisja z Warszawy. 19.05—19.15 
Iransniisja komunikatu rolniczego. 19.15 — 19.35 
Rozmaitości 10.35—20,00 Pogadanka dla rodzi* 
ców i wychwowawców: dr. T. Kupczyński. Kur 
Okr. Szkohi.: Otwarcie cyklu wykładów pedago. 
gicznych. 20.00-20.30 Transmisja muzyki tanecz. 
ncj z restauracji ,(Pavillon" w wykonaniu orkie
stry pod dyr. Adolfa Górzyńskiego,
KATOWICE.

16.20—16.40 Komunikaty Polsk. 7- 7\."---7.^
Gosp. Woj. SI, 16,40 17.05 Wykład 1. n ii 1 i.' 
ski 17.05—17.20 Komunikat Wydział;' ieceuia 
Publicznego Wojl SI. 17.20—17,45 V. i. J ie/ika 

I polskiego (kurs wyższy) 17.45 -18.55 ' ... , rf po
południowy z Warszawy, 18.55—19. Ijj Kmmini-
kat harcerski. 19.10—19.2? Rozmaitość'. 19.30 —
2?,00 Transmisja opery „Faust" Gouncd‘a z Tci.. 
tru Polskiego w Katowicach, 22.00—22.30 Sygu J 
czasu i komunikaty: PAT., i policyjny. 22'1.) -* 
23,30 Transmisja muzyki tanecznej.
WILNO.

16.40—16.55 Chwilka litewska.. 16. • 17.40 
Audycja literacka Recytacja X. X- 1. - 'LID 
O znaczeniu nowego prawa łowieckiego wv:;L 
radca wojewódzki Michał Pawlikowski 17,.fi — 
18.55 Transmisja koncertu kameralnego z '.f za 
wy. 19.00—19.25 Gazeta radjowa 19.25- ;■ I -y 
gnał czasu i rozmaitości 19.35—2q.00 ,'i -
20.30--22.00 Transmisja z Warszawy.

Na dworcu.
Pasażer: — Panie czy jestem spóź ; n . i 

kurjer krakowski?
Konduktor: — Ależ przeciwnie, przybył . ł 

za wcześnie.
Pasażer: — Mo to ile czasu jeszcze będę 

kał teraz jest 8.ma.
Konduktor: — do jutra wieczór do S 55.

IEKROLOG.

Farmer zjawia się w redakcji pisma, by za-. 
mieścić nekrolog o swoim przyjacielu.

— Ile to będzie kosztować — pyta.
— Cena jest po trzy korony za centymetra —• 

na długość — na szerokość...
— Boże — przerywa przerażony farmer — nie

boszczyk miał 192 centymetry, sam go mieng^enj 
przed włożeniem do trumny.

Wyrozumiałość.
Pan Miillcr miał klojx)ty z urzędem lnfeazkcnfo 

wym Zajmował on jeden pokój zadtiźo. Tk>ma» 
czyi się w urzędzie, że musi mieć dwit sypialnią 
ale io nie pomogło. '

Nazajutrz przychodzi do jego mieszkania u- 
rzędnik. zarekwirować pokój. Kobieta otwiera mi» 
drzwi.

— Czy pani Mtillerowa? — pyta.
— Tak, to ja.
— W takim razie proszę powiedzie* mężow^ 

źe dwie sypialnie nie dozwolone.
Szczęściarz,

— Ten Szulc, to byl przedsiębon.^ szczep 
ciarz...

— Dlaczego?
— On połknął muszlę. Zrobiono mu opcracę 

i znaleziono w muszli drogocenną peiię, która peł 
kryla koszta leczenia i. pogrzebu.


