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Historyczne

oświadczenie Chamberlaina:

paryskieg.

T._ KieJpinskiego otrzymaliśmy poniżs? (

r.

wagi, które odzwierci\dlaj]ą zapatrywać
politycznych zarówno we Franciiiy jat
Polsce.
Z,amieszczając j,e podkreślamy
całym naciskiem, że odpowiadają one zuelriie poglą.dom naszym i ty eh kół, które
sprezentujemy.
Dr T. Kielpiński pisze:
W chwilach tak ciężkich jak ohecue nie
rżeba specjalnych zarządzeń,
aby źwiękzyć poczucie odpowiedzialności za; każde
,lawo,’ rzucane w społeczeństwo. Jeżeli daly pisarz uważa się z,a polityka, którego
lajwiększym dą.żeniem je.st dobro państwa
ako całości
to sa,m
najlepiej oceni koieczność głębokiego przemyśle,nia każdego
a ła,mach prasy głoszonego po?:’!-i,,. Jeżeli
atomiast znajdzie się typ, któr,y- w dalszym
ią,gu będzie usiłował łowić ryby sensacji
Jh głupstw w wodzie mętneji od łez i moto Czytelnik odąceji zabarwić się krwią
’róci się od takich artykułów z niech,ęcią
wz,gardą. W godzinach przełcńnowych wy
czucie społeczeństwa jest niez,w,ykle subtel
ól

’
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—
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Jeżeli tu
faktów
to z

i

ne.

instynkt

wy

ówdzie

za

wo(!zi

pewnością nie z?silnego narodu/.

-

trzeba

już żadn’ej! propagao
nych’has,eł. W tej chwili
doskonale ziarna od

n

nie

-,

narad

plew

zdro

’

takich

y

,omość

zna

wie

ń) in

:

!różnią

.

;

Dotyczy to z,arówno s,pra^ w’ewnętrz’nych
jak i tych ha które dzisiaj wrócone są oczy
wszystkich, to jest spia,uł zagranicznyeh.
i dlatego obowiązkiem pu:;’iicyz!y, świadoTćgo swej odpowiedzią.łut^,c;. jest przede
wszystkim możliwie jak najbardziej źródło
’

.

we

zebranie materiału

wanie

wał,

po wtóra

a

kiero

się takimi pobudkom kfóreby stoso
gdyby od jego pogląiSów z ,!leżał los

u:sju.

Każde inne oceniani,e
sytuacji tnojt oby-w danych warunkach granicz,yć z nieZa
wielkie
war’tości
iczciwością.
ftą w grze,

iby byl cz,as
państw.

na

ludów

jałow.ą krytykę osób,

Stwierdzenie tych prawd! uważa.my
toniećzńe w każdej! dyskusji’nad
niami poli_tyki zagranicznej!.
Są chwile,

za

zagadnie
że

)dpowiedzialny jest za nią cały naród, bez
yzględu na skalę jego wptyWów. I na wszy
stkie
posunięcia międzynat"odo-we należy
sine ira
bez gniewu, lecz
Nasze poglądy

)atrzeć

—

Izynaro-dowych

lecz

cu.m

łnaximo studio

największ,ą gorliwością).
na
rozwój s’tosunków mięz

są

znane.

Od kilku łat

u-

yażaliśmy ustawiczny wzrost przewagi nienieckiej za niebezpieczeństw nr 1. Wszyśttie inne sprawy,

jak np. kwestie mniejezosą to za,gadnienia nie
ićiowe,’żydowskie
wątpliwie poważne, lecz ściśle we-wnętrzne,
-

ttórym nie można podporządkowywać
żywotniejszych interesów niezależności
stwa.

naj
pań

Interesy te polegają aa tym, że nie mając
najmniejszych zamiaró-w zagrażania całości
Niemiec, przeciwnie, pragnąc żyć z naszymi
zachodnimi sąsiadami v przykładnej zgo
dzie i nie wtrącać się do ich. spraw we
mu simy dążyć d,o Stworzenia
wnętrznych
takiego systemu równowagi europejskiej,
aby móc pracować nad rozwojem swego
państwa w spokoju i bezpieczeństwie, Rów
—

I znów dzień

historyczny.
wielkiej rozgrywce o pokój lub wojnę, na której wyniki czeka cały świat, ini
cjatywa przeszła w ręce mocarstw, przeciwstawiających się brutalnemu pochodo-wi
.

W

N’iemiec.

X właśnie w piątek, 31 marca 1939 r. (
tę datę trzeba zapamiętać!) mocarstwa te
nareszcie jasne i zdecydowane.
zdradziły swoje stanowisko
Niespodziewane oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii sir Neville Chamberlaina
w izbie gmin, że
KAŻDA NAPAŚĆ NA GRANICE POLSKI BĘDZIE DLA ANGLII I FRANCJI
—

—

POWODEM WOJNY

-

stało się punktem wyjścia dla nowcgtraKfMU-pólltySr’eufopejsk.lej.
Sens tego oświadczenia należy dobrze rozumieć:
Tu nie chodzi o żadną gwarancję angielsko
francuską dla granic Polsk!i
—

GWARANCJĄ GRANIC POLSKI JEST

ARMIA

RÓD POLSKI, KTÓRY SWOJĄ STANOWCZĄ
ŚWIATU.

—

POLSKA, JEST CAŁY NA
IMPONUJE
POSTAWĄ

Ale możemy być dumni i zadowoleni, że ta właśnie postawa narodu polskiego
spowodowała gruntowną przemianę w polityce mocarstw.
Rząd angielski z własnej woli wziął na siebie zobowiązania, które przekreślają do
tychczasową politykę, której szczytowym wyrazem był traktat w Locarno.

POKÓJ

W EUROPIE JEST JEDEN
ZACHODZIE.

-

TAK NA WSCHODZIE JAK NA

Tę oczywistą prawdę zrozumiała Anglia i gotowa jest za nią się bić.
Oświadczenie premiera Chamberlaina wywołało zrozumiałe wrażenie w całym
świecie. Najcharrkterystyczniej zareagowała giełda paryska: zwyżką wszystkich pa
pierów, Jest to dowodem, że

WSPÓLNY

FRONT ANGLII I FRANCJI Z

JEST

POLSKĄ

NAJLEPSZĄ

Niemcy_ są niezadowoleni. To
uwagę oświadczenia Chamberlaina

jasne: czują się zaskoczeni,
twierdzeniem, że

NIGDY NIE MIELI ZAMIARU

NARUSZAĆ

MIN.

BECKA

DO

też

umniejszają

w

Londynie.

tym,

PARYŻA.

-

DZIE

-

KTÓRY NIEWĄTPLIWIE

BĘ
,.

OiferssYsso transparent

-li"-’

przed giełdą londyńską

wytworzy ?, ę wówczas, kie,dy
iójdzie do, najściślejszej! współp!racy z tymi
Mocarstwami, które maj.ą taki,e same jak
m_y troski i j!esteśmy najgorętszy-mi ’zwolen
nikami zasady wspólnego
bezjbieczeństwa,
wspólnej! gotowości wyjstąpienija w razie,
i
niena,ruszalność
gdyby po-kój!
terytoriów
Taka
danych państw zo-stała zagrożona

1. 4. (PAT).
Chamberlain zjaw
się w izbie gmin na krótko przed godzin
trzecią, ażeby złożyć oczekiwane w ko!,i;. -(
oświadczenie.

powiedział: Jak oświadczy!?n
dzisiaj rano, rząd nie posiada oficjalnego
Premier

potwierdzenia pogłosek
wanym ataku

przyjmować

na

ich

Chamberlain

o

jakimś proje

Polskę, nie należy

jako prawdziwych.
W

oświadczył dalej:

Chamberlain doda!, iż obecnie
z
innymi rzadami włącznie

sowieckim

odbywa
rkąde)

z

narady.

(Wiadomość

o

oświadczeniu

Chamb,

laina

otrzvmaliśmy wczoraj w późnych
dżinach popołudniowych
telefonem od

_korespondenta paryskiego

szeno

wielkich i moćaj^tw,;
a przede wszystkim An,glii i Fra?ncji.
j
Świadomość tego faktu zaczyna v ostał,-;
nich miesiącach trafiać do przekonania lu’-l
dów zachodnich.
Głoszą j!ą, na,jwy’ itniej!si’

interesie

dr. T

Chcieliśmy ją podać do v ia
Czytelników w dodatku nadzw- cz;
n’i)), jednak ze względów od nas niezalt
nych musieliśmy się ograniczyć do wywi
szenia telegramów w witrynach.
Red.)
mości

.

—

Wojna

-

nie

twieniu

jest konieczna przy załe
sporów miedzy państwem

Odpowiadając

na

dodatkowe

pytania

je

-

Chamberlain powiedział, iż oświadczenie
,,Jak powie
go pokrywa okres przejściowy.
działem dzisiaj rano
mówił premier

,

-

nie

rząd brytyjski
dzenia pogłosek

,Monachium, rozprysły się’jak

(Ciąg dalszy

na

stronie

’

2-gicj).

ma

o

z tej
okazji, by ,je
ponownie stwierdzić jaką jest ogólna
Rząd brytyjski stale
polityki rządu.

rad, iż mogę skorzystać

-

po

-

oficjalnego poiwter.
jakimkolwiek projekto.
wanym ataku na Polskę i nie mależy nrzetc
przyjmować ich jako prawdziwych. Jestem

dzielny, że Europy nie można krajać na
wschodnią czy zachodnią, że wszystkie za
c;a dr. lenia międzynarodowe, ws,.zystkie kwe
stie polityki zagranicznej
?satbiają się
wzajemnie. Nadzieje na past, :.-- terecb jakie
.

r

Ki

.

pińskiego.

’

politycy i dziennikarze. Dcśwhadc? nia ubieglych tygodni przekonują ; na, bardziej
opornych i upartych o tej W?ielki j pra
wdzie, że na ż,adne pa,kty i tra,k ta! y- ofi,aro
wywane przez Niemcy, ,dobrowolnie przyj
mowane
przez
Niemcy, poręczane przez
Niemcy
liczyć nie można. Że uroczyście
składane gwarancje alzackie mogą się dla
Francji okazać równie bezwartościowe, j!a,k
hasła niemieckiej!
wyłączności nacjonali
stycznej!. Że pokój europejsku jest niepo

żywione

razie

jakiejkolwiek akcji, która wyraźnie nara
żałaby polskiej niepodległości, a któr- i
polski uważałby za konieczne przeciwstawić
się wszystkimi siłami narodu, rząd bryt-ęH.
ski uważałby, iż jest zobowiązany do okaza
nia rządowi polskiemu całkowitego pouarcia, jakie będzie w jego mocy. Pod tym
względem udzielono zapewnienia rządowi
polskiemu. Rząd francuski upoważn i rząd
brytyjski do wyraźneao oświadczeni a iż
tej sprawie zaimuie takie same stanowisk’
jak rząd brytyjski.
się

współpraca jest konieczna w in teresie bez
pieczeństwa Polski. Ale jest oijia również!
w

siebie

Londyn,

politycznych

przesłoniło wszystkie inne wydarzenia. Mniej się
zwraca uwagi na przemówienie Mussoliniego, polemizujące z Daladierem, na kłopoty
Francji, który 5 kwietnia wybiera nowego prezydenta i
aby uniknąć wstrząsów
chce pozostawić na stanowisku prezydenta Lebrun.
Dziś czekamy na
HITLERA W WILHELMSHAFEN,
ODPOWIADAŁ CHAMBERLAINOWI.

na

zobowiązania.
O

Oświadczenie Chamberlaina

MOWĘ

CHAMBERLAIN,

Anglia wzięła

GRANIC POLSKI.

Dalsze wyjaśnienie sytuacji nastąpi powizycie min. Becka
że Polska jest dziś języczkiem u wagi europejskiej, świadczy

ZAPROSZENIE

to

nowaga ta

niezbędną

rniiiuitiH

GWARANCJĄ POKOJU.

szcze

,,Bądźmy gotowi!”

-?-

nawołuje Anglików
ny

National Service, potężna

narodowej.

organizacja obro

linia

(Ciąg dalszy

na

stronie

2-giej).

Str 2.

,,dziennik

BYDGOSKI",

Anglicy

niedziela,

dnia 2 kwietnia

i Francuzi

19.99

Tl,

Nr

będą sie bh

byt zwolennikiem załatwiania w drodze
Stosunek do Rosji Sowieckiej.
j .,Polska nie zmieni k
!swobodnych rokowań sporów pomiędzy stro
Berlin, 1. 4. (PAT). Poranny ,,T
=nami, dotyczących jakichkolwiek różnic,
Cham) F? -1
Odpowiadając
opozycji,
imooacych pomiędzy nimi powstać".
stwierdził: rząd brytyjski, jak już o wiw.(l- Tagebiatf1 na czołowym miejsc(
j sit’ony cbnosi w depeszy z Wars
czono odbywa konsultację z różnymi iń iyn
|
Rząd brytyjski uważa, iż ]est to zupełnie
soi ska nie !mieni kursu". Dziennik
|naturalna i właściwa droga wszędzie tam, krajami, oczywiście również z rządei
Sekretarz spraw zagranici v ł 1 źe warszawskie koła polityczne
5 gdzie te różnice istnieją. Zdaniem jego nie wieckim.
widział sie z ambasadorem sowieckir? dzi) że Polska nie zamierza zmieni
=powinno być żadnych spraw, które nie moniną politycznej w odniesieniu do p
siaj rano i bardzo obszernie omówił
nłyby być załatwione za pomocą środków te
Nie wątpię, iż zasady na p;,,-. sta
peisko.Uiemieckiego.
pokojowych. Rząd nie widzi żadnego u- wiesprawę.
są całkowicie ot
których
działamy,
na
zastą
sprawiedłiwienia, pozwalającego
Chi mbdrlain wyjechał ns
ne i zrozumiane przez rząd sowiecki.
=pienie rokowań przez siłę, groźby i metod)’
!gwałtu.
I ndyn, 1. 4. (PAT).
Beak
Przed w żytą min. Betka.
5
Jak izbie wiadomo, odbywają się obecnie
p.rą’
iżby, zanim posłowie roz
w
z innvmi rządami rokowania.
ąnd. ujawniła bardzo s
Ażeby przed
Wiadomym jest izbie, iż oczekujep
era Chamberlaina wśród t
=stawić całkowicie iasno
stanowisko rządu przyszłym tygodniu wizyty płk. Becka, pol- i pu
si ś(
rządowej. Również po stronie
brytyjskiego zanim te rokowania zostaną skiego ministra spraw zagranicznych. r
-i.i 1
zakończone,
laracja premiera spotkała się z uz.
postanowiłem poinformować to okazję do przedyskutowania z ministres
o
rzy równoczesnym wysuwaniu żyezc
izbę, iż w czasie tego okresu w razie jakiej Beckiem dalszych kroków, jakie moąłyń
a
!kolwiek bądź akcji, która wyraźnie zagra
ahy polityka, jaką oznajmił premier ubyć powzięte, aby skupić maksimum współ i,:
dalszemu rozwijaniu w sensie dopro!żałaby niepodległości Polski, i Kt,órej wobec pracy we wszystkich wysiłkach, jakie mooa
i
i nia do maksymalnego stopnia wsnólteg)o rząd polski uważałby za konieczno (w byó dokonane,
aby położyć kres aoresii,
-, -)ł ?nia mocarstw. W każdym rażie-deklastał) przeciwstawić sie swymi narodowymi pdyby do niei doszło i by wprowadzić bar
!siłami, rząd brytyjski uważalay iż jest zo dziej rozsądną i uporządkowaną metodę dy r-ae.i-i PUmi.era wniosła chwilowe odprężenie
do sytuacji, W czasie week-endu, o ile nie
=bow!iązany do niezwłocznego okazania rzą skusji,
=dowi polskiemu całego poparcia, takie be
Artur Henderson zapytał, czy była Jaka ,’,-i .id. : tego potrzeba, nie są przewidziane
posunięcia w ramach działalności
=dzie w Jego mocy. Dałem rządowi polskie kolwiek bądź akcja ze strony niemieckiej do żac!n.
Premier natychmiast po
=mu pod tym względem zapewnienia, mogę
rządu polskieuo, w celu zapewnienia poko- I’zą.!’! brytyjskiego.
obrad izby odjechał do Śhedodać, iż rząd francuski upoważnił mnie, iowe’ dyskus?i spornych spraw; Chamber --;,ke(śerenfn
jdzie spędzi week-end.
by wyraźn?e stwierdzić, że za(mulę takie lain odpowiedział, iż nic mn nie władanie o quers, do
|same stanowisko, jak i rząd brytyjski,
zamierzonej’ w poniedziałek dęba,
podobnym posunięciu.
ty w ł?bie gmin na temat sytuacji między,
=

=

=
=

=

-

,

-

=
=

,

=

=

.

-

,

n3OO7

=

=

-

W

poważne] sprawie
poważne środki.

-

iSila

zawsze

zjednywa przyjaciół

narosło-Syej,
dz,ie

ż’

to

em:e.r

głównym mówcą rządu bęChamberlain, głównymi zaś.
.

mówcami opozycji posłowie GreenWoód i
(Ciąg dalszy).
Walton z-;Ijgbour Party.
bańka mydlana. Misterne plany, aby wyco
Co mówi świat o oświadczeniu Chamberlaina?
fać się z Europy i zamknąć w ramach impe
Dzśś radzi rząd francuski.
rium kolonialnego
Wrażenie we Włoszech.
wywołują już tylko |
słę nie tylko na organizacji J w’zmacnianiu
wzruszenie ramion
Czy byłoby do pomy
ale
także
sił zbrojnych,
na rozbudowie goślenia postawienie na porządku dziennym
Peryż, gń4. (PAT). W kołach parlamen
Rzym, 1. 4. (PAT). Wiadomość o deklara
spodarczel j finansowej, dającej jnż bardzo t,. mych I yvża zapowiadają, że posiedzenie
i
Dżibuti
Mo
Suezu
Tunisu,
w
3prawy
przed
Bcji premiera Chamberlaina, złożonej
par poważne wyniki.
Si”_, inb, rad;ji’ ministrów, zwołane pod prze,
nachium, przed upadkiem Czechosłowacj!i !lamencie na temat Polski, wywołała w Bzylub Austrii? Tak samo zresztą przed zagar Śmie duże wrażenie.
i!,’! prezydenta Lebrun, poświęcone
y o sis,
i
b’,a e
cgadnieniami polityki między,
nięciem Pragi niemożliwym byłoby wciągW sferach prasowych dajie się słyszeć ona
os
(tatymizm
giełdzie
ryskiej.
narodo-wej w znacznej mierze zagadnieniom
nięoie Węgier w krąg polityki niemieckiej, pinię, że oświadczenie Chamberlaina stano
Paryż, 1. 4 (PAT). Giełda paryska, która stos, a ;ć ’, gospodarczych między Francją,
wywieranie gospodarczego nacisku na Ru!wi wymowny dowód zmian, jakim uległa
munię 1 wreszcie przyłączenie do Niemiec !pozycja Polski. Deklaracja angielska uwa od kilku dni, wykazywała dużą tendencję a P( )ską, ) ;:,,i,sunią i Jugosławią. Celem ob
-płożenie stosunków,gospodar
Kłajpedy.
zniżkow’ą, W’ywołaną przede wszystkijn nie ra?ł et
!żana jest jako świadectwo siły materialnej
czych
iynii Jrajami. Rada ministrów ma
I w gruncie rzeczy dla bezpieczeństwa lu|i
moralnej reprezentowSsrer przes Polska, al. pokojem o dalszy rozwój Svttracjt-miądzynadów Europy jiest oboj!ętnym, czy przełomo
ijł
plan,, który dostosowany
!bowiem, ?sfe "p-odkreślano wielokrotnie w rodowej; zaczęła swe piątkow’e posiedzenie piw;i’
we
fnycfi interesów ekonomicz
również w atmosferze zniżki pod wrażeniem byib’
wypadki następują n,a Wschodzie czy §Rzymie, siła zawsze zjednywa przyjaciół.
i’ch Francji.
na Zachodzie.
Kierunek
wiadomości o zniżce na giełdzie nowojor ny!’!-. ; i n
parcia słeiSróckiego nie zmieniał się w ciągu wieków.
skiej. W godzinach popołudniowych pod
Nie szedł utartym szlakiem ani na Zachód
Polska dale przykład Europie.
wrażeniem wiadomości z Londynu nastąpiła
Młnist/)r Buft będzie rozmawiał
ani ńa Wschód
lecz był to ruch wahadło
nagła zmiana w nastrojach giełdy. Deklara
!
1
.4.
(PAT).
Paryż,
Deklaracja
premiera
wy: raz na Zachód
po tym znów na
cja premiera Chamberlaina została skomjen- z łjwuskim piin sfrem spraw zanr.
wywołała w Paryżu duże totyana nrzez koła giełdowe jakó czynnik
Metodzie tej! podlega całkowicie Chamberlaina
Wschód.
!wrażenie
ze względn na swą treść i zakres
Paryż, 1 4. (P_AT) Francuskie ministerpolityka brunatnego kanclerza. Uderzenie
niezwykle dodatni z punktu widzenia sytu
=zobowiązań, Prasa paryska podaje oświad acji} międzynarodowej. Tendencja zniżkowa stwr. s;, ;tw zagranicznych wydało w dniu
w kierunku Nadrenii w
1936 roku poprze
31 te rr--a następujący komunikat:
dzało uderzenie na Austrię i Czech. Gdyby =czenie prem. Chamberlaina na naczelnych
ustani!a napie zwyżce, która ogarnęła renty,
W związku z projektowaną wizytą m’u.
sv marcu
1936 r. ówczesny minister spraw !miejscach, uważając je za jedno z najdonio obligacje
i napiery
państwowe
prywatne
z ini
zagranicznych Francji, p. Flandin, okazał =ślejszych wydarzeń politycznych ostatnich Bank francuski zyskał 200. franków. Wielkie J. Beck i w Londynie, przed miesiącerą
rządu Jrilifcuskiego byłą rozważa
cjał)
się był na wysokości zadania
byłby bez |lat
które zazwyczaj są
akcje
międzynarodowe,
na hi
ć ś !)tkania ministrów spraw
wojny ocalił bezpieczeństw’o Francj!i i pokój S
,,Temps" podaje deklarację pt. ,,Anglia ucieczką dla kapitalistów europejskich w zaginu-wsiaych -polśkil Francji. Data’’tego
Europy, Nie trzeba było wów--czas oglądać i Francja dostarcza Polsce na wynadek ata. razie niepokojów również lekko zw’yżkowa
spotka;, i ::::;.tan,ie wkrótce ustalona.
śię trwożliwie na W. Brytanię
wystarcza!ku wszelkiej pomocy, jaką rozporządzają".
ły.
ła najzupełniej siła dwóch sojuszniczych
ę;uDziennik ,,Information"
zamieszcza na
5
państw, Francji i Polski. Gdyby we wrze
stronie
śniu 1938 r. naprzód mobilizowano flotę w !pierwszej
pod tekstem deklarac.ji Czv H’łler odnowie Chamberla’now ?
Nowy’.szef lotnictwa.
!Chamberlaina a.rtykui pt ,,Gospodarka pol
Anglii oraz armię lądową we Francji
i dopiero później! latano do Berchtesgaden !ska",
charakteryzujący sytuację finansową
Warszawa, L 4. (Tel. wł.). Warszaw
Berlin, 1. 4. (PAT). Niemieckie koła połit,oby nie trzeba było oddawać twierdz i gospodarczą Polski, a zaczynający się od tyczne zachowują jeszcze całkowitą rezerwę ski ,,Dziennik Powszechny" donosi: Ge
’y Sudetach, bez których mowy nie było o słów j, we wszystkich dziedzinach Polska, w ocenie deklaracji Chamberlaina. Na ogół nerał Li!dóhiń’ Rayski, dotychczasowy
fkiejkolwiek obronie Pragi. Inne państwa? mocarstwo o 35 milionach ludności i wzra przypuszczają tu, że kanclerz Hitler w
szef departaóieirtu lotnictwa wojskiego
ulały one wzrok utkwiony w Paryż i ener!stające corocznie o 400 tysięcy głów, daje swym dzisiejszym przemówieniu, i akie wy
Na
stanowisko.
giczna reakcja mocarstw zachodnich prze!dzisiaj Europie przykład męstwa i decyzji". głosi prawdopodobnie w Wiłhelmshafen, po opuścił zajreio; me
|
ważyłaby natychmiast wahaj!ące się szale.
,,Information" w artykule swym podkre ruszy zapadnienia międzynarodowe, jak i jego miejsce( przy-chodzi gen. Kalkus.
=śla, że obecny w’ysiłek Polski koncentruje stosunek Rzeszy do obecnej sytuacji.
Dzisiaj sytuacja jest o wiele poważniej
sza
lecz bynajmniej nie rozpaczliwa. Je:eli istnieje jakieś podobieństwo między
to polega ono na
z
u
Napoleonem a Hitlerem
ym tylko, że podobnie jak Napoleon rozbiał poszczególne, odłączone
od całości sił
Mussolini odpowiada Daladierowi.
tak Hitler rozbija powojskowych armie
OświadczeSńe Chamberlaina ma dopra,
Lecz
ani
odosobnione
edyńcze,
państwa.
:
Rzym, 1. 4. (PAT) Dokonuj!ąc objazdu rium na lądzie, morzu i w pow;ietrzu przeciw wdy h story; zr. -:n acz enie przede wszyst
nie
ani
kanNapoleon
był ,,Bogiem wojny"
każdemu.
; miast kalabryjskich Mussolini zatrzymał się
zwrotny w nastawieniu
Niektórzy niepoczytalni osobni kim jako pr ::
:lerz niemiecki
nie jiest nadczłowiekiem.
w Reggio Calabria, gdzie wygłosił przemóza rzeczywistość,
swe życzenia
psychicznym! An.s’ ;ków. Dotąd Anglią cho
cy, biorąc
I tak jak Cesarz mimo genialnych zdolności,
: wienie.
opowiadali bajki o oddaleniu się ludu wło wała głowę jstrusinfi zwyczajem w piasek i
lie zdołał oprzeć się wielkiej koalicji euro- i
Po stwierdzeniu, że narody silne są zawskiego o-d reżimu. Jest akurat na odwrót Euiop- się waliła. Trzeba było dopiero ;,-i. ł
?ejtekiej, tak samo nie oprze się jejl Fuhrer. sze narodami płodnymi, słabymi natomiast Lud i rząd stanowią jedność. Siły zbrojne kich ciosów pres,tiż i interesy Anglii, jH i
"o więcej.
Istnieje dużo prawdopobieństw, i są narody jałowe Mussolini podkreślił, że to, i lud to rów,’nież jedność. Lud włoski gotów likwidacja (?zecho-Słowacji, aby samołul,r i
le wódz Niemiec, maj!ąc duże wyczucie reaioo zostało w Calabrii
dokonane
w ciągu
Jest zawsze wziąć na plecy tornister, ponie Anglicy przęjrzeii.
lizmu
nie będzie
rozpoczynał wielkie] :pierwszego okresu ery faszystowskiej, jest waż tak jak wszystkie narody młode nie
Okazuje śię, że Polska ma zasługę peda i
która
zaw
projny ogólno-europejskiej,
jest
:doniosłe, lecz donioślejsze będzie to oo zo obawia się walki i pewien jest zwycięstwa. gogiczną: n/auczyła Angli-ków myśleć sz’ei )
sze niesłychanym ryzykiem nawet dla naj=stanie zrobione, w’ przyszłości.
szyno i kategoria;mi n,iż kategorio wysp- hr;
łżczęśliwych dyktatorów. A nikomu w Eu
,,"
Po mej ostatniej! mowie, wygłoszonej! w
1. 4. (PAT)
tyjskic;!.
W tutejszy-ch kolach
Rzym,
ropie nie chodzi o ,,zgniecenie" Niemiec
Fal ;y: z,.- ir
francuskich mowa Mussoliniego
uważana
; 20 rocznicę zał-ożenia faszystowskich związuzys:kaliśmy dziś n-owf ?
wodzi tylko o j,akie takie bezpieczeństwo
Z Francją
ków wałki czynnej! mam bardzo mało do jest za odpowiedź udzieloną pośrednio na sojusi:).rktŁ.
łączył nas sojin
Uia jutrzejszego i mo-żność spokojnej, twór- idodania.
Włosi nłe zapominają,
myślą i onegdajszą mowę Daladiera. Mowa Musso wojskowy. Tera? obowiąz-ki sojusznicze
^j pracy.
na
siebie
Anglia,’ A? |
:przygotowują się na dziesiątki lat z góry. liniego nie zmienia, zdaniem opinii fran własńoj. ćhjsci wzięła
Dlatego też porozumienie mocarstw, dą- : Dlatego też jesteśmy gotowi zawsze czekać cuskiej, sytuacji, jaka wytworzyła, się w. cią glia
nis zapominaj!my o tym! -—wr;
icych do utrzymania niezbędnej dla wszyst: z tą pewnością, jaka właściwa jest narodom, gu ostatnich paru dni. Włochy gotowe są z doniit;:an.ii.
!ek równowagi
uważamy za konieczność
nadal czekać w przekonaniu, że w obecnych
wolę i gorące serce.
,e!jtwUi. Ale pod jednym w,arunkiem. Żeby i mającym
Imperium jest własnością ludu wloskie- warunkach wyczekiwanie z bronią u nogi
Niemcy- okazuj!ą zden-erw-owanie.. ,,De
’jgo rodzaju sojusz był jak najbardziej ści- go, a lud ten gotów jest bronić swego Impe stanowi najwłaściwsze wyjście,
tschęs Na!chrichfjen Buro” ostro ataip
Jy, jak najbardziej automatyczny, żeby był
a nie bez
Chambi-.-rlą.!na.
’naprawdę sojuszem obronnym
,,Po co ryięc ta deklaracja? Cała ta a
produktywnym i niepotrzebnym traceniem
cja
czyni wra-żenie, jakoby Anglia chcj;
mżasu na mielenie stów.
W chwilach po- tów
czy granic? Co przyszło Francji z fak określa się jako casus belii (powód do wol
m;rłym narodom(i), że gotowa .i(
raźnych należy stosować poważne środki. tu, że Rada Ligi Narodów potępiła jedno ny) naruszenie granic Holandii i Szwaj’a wmówić
do
IK jakakolwiek papierowa deklaracja,
nłe
cfeyrin, ,W ciągu ostatnich miesięcy ’c
rii
to
te
klauzul
roz
zobowiązania
rozci(Mns,ć
należy
mók
(zastrzeżeń)
f?acje eą nar!to utrwaliły
podejrzeń
’poparta żądnym realnym zobowiązaniem, głośnie podarcie
w
1935 i zajęcie Nadrenii w również i na wschodnią Europę. Porozumie że sĄ zd. infe tylko do wygłas-zania mów
brojeniowych
’jakiekolwiek najgroźniej!sze nawet słowa, 1936 roku? Moralne znaczenie? Niestety, ma nie to byłoby oczywiście wzajemne i ko
protest-ó’:
Dlatego też ta de,klaracją mo
ale bez jasnego określenia programu wspól
ono
coraz
mniejszą wartość w dzisiejszej rzystne dla obu stron. Jeżeli jednak Cham nego gestu, mie jest niczym innym, jak ni(
nych działań w razie niebezpieczeństwa
berlain
ma
zamiar
EuroDie. Włochy, które wówczas ,,potępia
naprawdę
zabezpieczyć poktcpnym. lleżąpym na składzie towarei
byłyby naprawdę stosowaniem metod nie ły" Niemcy, wchodzą dzisiaj w skład osi.
to musi stosować zasa
pokój europejski
(ein alt,(
Lfidenhuter). Takimi plafonie:
poważnych, byłyby po prostu wykręcaniem Co
więcej. Te same Włochy, w których o- dę całkowicie odmienną od dotychczaso nymi dck!,ii^cjami nie można przeszkodzi
się od odpowiedzialności którą, jeżeli mówi bronie
walczyły pod Monte Granna dwie dy wych metod postępowania. Weszliśmy w planowej
płowej pracy twórczej Niem!;?
trze
e-ię o zbiorowym niebezpieczeństwie
wizje czeskie
przyjęły fakt zniknięcia smutny okres historii, kiedy wo-izowie pew w’ Euń pie ?.rodkowejt Taka próba moż
ba ponosić zbiorowo.
Że
i
narodów
Czechosłowacji stwierdzeniem,
państwo nych
liczą się jedyni/ wyłącznie być uzi i :. -i-; ;t.ylk -o za śmieszną".
Tak samo nie uważamy za wskazany
z siłą. Otóż tę siłę należy stworzyć jak naj
to ,,za!służyło na swój los".
projekt jakichś oficjalnych konsultacyj (na
szybciej. Wszystkie inne noótody
byłyby
Jakiekolwiek półśrodki sa już nie tylko
ito;ti! a na gwałt równo.waży błąd, jak
rad). Cóż komu przyjdzie z tego, że po pew
tylko niepotrzebną a w dzisiejszych warun pop-Hn:ł-,, ’podpisując umowę gospo-darcz.
nym przeciągu czasu zbierze się konferencj!a mało skuteczne, ale wprost szkodliwe. Jeżeli
kach nawet karygodną etratą czasu.
z
1 lemca : ł.
Wczoraj podpisała umowy
j w sposób uroczysty założy protest przeciw w Londynie i w Paryżu stwierdza się, źe
Dr Tadeusz Kiełpińskihandlową i; kulturalną z Francją!
(hk).
ko naruszeniu zagwarantowanych
trakta pokój europejski jest niepodzielny, jeżeli
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Nie
my

wrócił

z

lecz

Warszawy,

własne oczy

a, który
nych żołnierzy niemiec
kigazdowskim.
zwagra jednego kolejarza
w Tczewie n;a dworcu byrty rannych.
i pociągu pancernym w
na

pan wie? Psst! Ale to
ur...

A

żni?

uż małżowiny uszne bolą
nich ludzie przyciskają, aby

wolności

godzinę nędzy,

oszczczędności

w

PKO.

kąsek ladafaki, niśli

w

niewoli

swe

przysmaki".
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zwierzyć jakąś tajemnicę,
się nie dzieje w ludzkiej

też

tylko Boguminie krążą

w

czarną

Polskaw obliczu dziejowychwydarzeń

Wrr... Wrr...

kołowrotki, strzępią się ję-

—

co

,,Lepszy

na

xxxm.
Nr 77.
Trzecia strona.

jasną godzinę dobrobytu

na

składaj

za

w

powiem...
:

Rok

DZIENNIK BYDGOSKI

r.

Jesteśmy jednej myśli

na

punkcie obrony kraju!

mimo swego ubó
Buduj!ące i krzepiące Jest to, co ostat,nio
bronne, w związku z trzyletnim planem
sprzętu, naród nasz
stwa
obserwujemy w Polsce. Pod wpływem wy
inwestycyjnym.
potrafi zdobyć się na wysiłek,
darzeń
na-ród
w
Plotka nr 1. W Boguminie wojska
polityce z,a,granicznej!,
pol
umożliwiający spełnienie tego zadania,
ski drgną! i wyrównał szeregi. Nie ma co
O to jesteśmy najzupełniej spokojni.
polskie stoczyły 8-godzinną bitwę z od prawda
Sprawdzian
nastrojów
społeczeństwa
formalnej! konsolidacji na
działami niemieckim,i, które wtargnęły rodo-wej, jeszcze
nie ma tzw. rządu Zaufania Naro
stwierdza:
,,Robotnik", organ PPS
i honor chłopa i żołnierza.
do miasta. Niemcy zostali wyparci i
dowego, ale jlest ju,ż jednolite w całym naro
,,W dzisiejszej sytuacji europejskiej, Patriotyzm
bici. Są zabici i ranni, jest duży łup wo dzie przeko-nanie, że gdy chodzi, o przy
W
i
są wyko
naczelnym organie Stronnictwa Lu
gdy plany agresyj powstają
szłość Polski musimy zapominać o przeszło
nywane lub znikają w ciąga parn dni, dowego ,,Zielonym Sztandarze" czytamy:
jenny.
ści, o sporach wewnętrzno-politycznych, a
taka gotowość obrony granic musi skło
Chociaż położenie nasze jest trudne
Plotka nr 2. Na dworcu Gdańskim w
zj:ednoczyć się w dziele organizowania ak
nić ewentualnego napastnika do zasta
i chociaż nie zamykamy oczu na pię
Warszawie ,,widziano", ,,stal" niemiecki cji odp-o-ru przeciwko ewentualnym nanowienia.
Jedność opinii polskiej już
trzące sie na nieboskłonie chmury, ob
pociąg pancerny, zdobyty w czasie bitwy jezdnikom.
wielkie wrażenie
ce jest nam uczucie lęku czy zwątpienia.
niewątpliwie
wywarła
Ten so-lidarny front po,lski za,znaczył się
w Boguminie. Na tenże dworzec
za
granicami Rzeczypospolitej, teraz
Wierzymy w sile i bitność naszej armii,
w momencie, kiedy została roz
szczególnie
chodzi o to, żeby to wrażenie pogłębić i
ziono 8 czołgów niemieckich, rozbitych
Wierzymy w żywotność naszego narodu,
pisana pożyczka wewnętrza na cele rozbu
W tych warunkach
który złożył już nieraz dowody, że w
lotnictwa i artylerii
przez naszą artylerię w walkach bogu- dowy
przeciwlotni przypieczętować.
pośpieszne masowe subskrybowanie Po
chwilach najcięższych nie upada na du
cz-e ji. Wyrazem ,teji j,e-dnolitej! opinii są głosy
mińskich.
życzki Obrony Przeciwlotniczej nie tyl
chu, lecz zdobywa się na czyny niezwy
które
całej! polskiej prasy,
poni,żej! przyta
Plotka nr 3. Przez Warszawę
ko dopomoże naszej armii materialnie,
kłe, bohaterskie. Wierzymy w patrio
chał pociąg sanitarny, wiozący żołnierzy czamy.
ale co jest równie ważne
stanie sie
tyzm i honor chłopa polskiego, który pnie
dokładnym, liczebnym
sprawdzianem
daje się złamać ani zepchnąć do roli
Wzrastanie
Mobilizacja gospodarcza.
nastrojów społeczeństwa.
parobka, który, gdy zajdzie potrzeba, w
zasubskrybowanej sumy ogólnej będzie
obronie
wolności i honoru gosnodarza
Zaczniemy od Ozonu.
z
miara wzrastania
chwili na chwile
polskiej ziemi, potrafi oddać swoja krew
Czołowy organ tejl grupy ,,Gazeta Pol
i życie. Nawet naisilniejsza moc nie po
patriotycznej gotowości wszystkich Po
ska" tak ujmuje cel tej pożyczki:
laków do obrony granic. Chciwy i oszo
trafi go już zepchnąć z hlstoryczneno
,,Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej
nie jest niespodzianką.
Albowiem cale
łomiony łatwymi sukcesami napastnik
szlaku, nrowadzacego od Nowosielce ku
nim
dwa razy pomyśli
zdrowe
zaatakuje nie
Racławicom, a stamtąd ku nolom Radzy
społeczeństwo polskie w pełni
docenia konieczność
mina. W chłopie, w poczuciu jego god
podległe państwo, w którym nie znajdzie
mobilizacji gospo
ności obywatelskiej,
się Hacha ani Reran, wielu natomiast
darczej, konieczność scalenia wszystkich
której tak mocny
dał on wyraz, w ciągu
lat
będzie Kościuszków i Mireckich.
twórczych sił narodu i skoordynowania
ostatnich,
Polska znajdzie równie pewna obronę,
wszystkich wysiłków w służbie wielkie
Chwila jest ważna, jedna z najważ
mu celowi.
Obrona przeciwlotnicza bę
jak w sile żołnierskiego miecza".
niejszych. I tak zwykle w chwilach de
dzie przecież tym wielkim celem, który
sukces wielkiego zamierzencydujących,
w
każdym zdrowym społeczeństwie i
nia zależy
od najszerszych mas ludo Wyścig patriotyzmu.
każdym dobrym obywatelu wzbudza za
wych. Nie wątpimy, że Polska na swym
ufanie i wiarę optymizm i entuzjazm, i
Niezależne pismo
narodowe
,,Wieczór
ludzie nie zawiedzie się, jak nie zawiod
Warszawski" zamieszcza:
który każę liczyć siły na zamiary, każę
ła
się nigdy.
skoordynować indywidualne wysiłki w
Jakkolwiek
społeczeństwo
polskie
,,Kurier Polski”
organ sfer przemy
jedną wielką akcję, nie znającą prze
zawsze dotychczas z całą gotowością się
stosunek państw za
słowych,
omówiwszy
i rzeczy niemożliwych.
szkód
niemieckich,
gało do kieszeń, ,,pończoch", safesów.
rannych w Boguminie,
z
mówi
poczuciem
Nowa pożyczka stanowić będzie wre chodnich do Polski,
i
kont bankowych,
książeczek
kiedy
przez Polskę do Prus Wschodnich.
wielkiej
dumy:
szcie jeszcze jeden dowód, że naród pol
wzywano je do subskrybcji pożyczek
Plotka nr 4. Bitwę w Boguminie
ski potrafi własnymi siłami tworzyć go
,,W oczach i uszach świata, zwróco
to można oez przesady
wewnętrznych,
wołał samowolnie jakiś generał niemiec
spodarcze podstawy swej obronności i
nych ku Polsce, jest coś więcej, niż cie
stwierdzić, że nowa pożyczka lotnicza
Stanowić
ona bę
sto
swej
potęgi
zbrojnej.
kawość,
obserwatorów,
czy
podziw
i
na
weźmie prym pod tym względem i prze!.
ki, który ,,zbuntował się" działał
dzie dowód, że mamy w sobie obok siły
jących z boku, Mieści się w nich głębo
dzie wszystkie
dotychczasowe wyniki,
własną rękę.
w
nas
ka
że
którą
moralnej,
obcy już
podziwiara,
przecież istnieje kraj, który
bowiem iest taka, źe o ile daw
Sytnacia
A tymczasem w Boguminie
sił
spokój,
wiają
dosyć
gospodarczych, aby
gotów jest poświęcić wszystko, co do
niej trzeba było apelować do ofiarności
nikt o niczym nie wie,
co wieczne; że
ludzie pracują,
sprostać wielkim zadaniom chwili".
czesne, w obronie tego,
i obowiązku obywatelskiego, to obecnie
jest kraj, który swą postawą chroni czło
zbierają na FON, podpisują pożyczkę
wieka przed tym, aby nie przestał być
Nie ma kwoty za dużej.
lotniczą.
dumny z tego, że iest człowiekiem.
Takie same plotki kursują na każdy
Katolicki
,,Głos Narodu" z Krakowa
,,Ex oriente lux". Słowo: ,,la Pologne”
od wieków było
dla
świata symbolem
inny temat: o Gdańsku, o ministrze stwierdza, że
,,Nie możemy się łndzić,
Polskę bu
bohaterstwa i oddania w słnżbie naro
Becku, o czym kto chce.
rze wojenne ominą.
Wręcz przeciwnie!
dowych i ogólnoludzkich ideałów. Dziś,
Bzdury, wierutne bujdy, wyssane z
Nie ma Polaka, który by tę ilnzję pod
na tle pokrytej kirem rozczarowań i po
Czeka
nas
palca plotki. Ale przecież jest ktoś, komu
trzymywał.
wcześniej, czy
rażek Europy, słowo to błyszczy silniej
walka
o
całość
takie
historie
niestworzone
później
naszych gra
zależy, aby
szym. niż kiedykolwiek blaskiem.
nic, o wolność i niepodległość naszego
mąciły spokój, siały zamieszanie.
o swój zewnętrzny wygląd,
kraju’.
Kto?
Nie trudno zgadnąć. Prze
,,Jesteśmy spokojni"!
i o

samym

po

-

szawie takie cudaczne wiadomości:
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informa

cież większość tych usłużnych

torów powołuje się na zagraniczne sta
ncje radiowe. Najczęściej na rosyjskie.
To jest brudna gra. Ale na szczęście
społeczeństwo polskie już się w niej po
łapało. Nawet prasa angielska, ’a mianowicie ,,Daily Telegraph" donosi, że wszy
stkie ostatnie pogłoski i plotki związane
z sytuacją w Polsce
rozpowszechniane

-

są przez pewne koła.

Obecnie

w

Polsce

Woła:
Nie

kwoty za dużej. Nie ma gra
Główny orga.n Stronnictwa Narodowego
nicy ofiarności, na jaką musimy zdobyć ,,Warszawski Dziennik Narodowy" w zwią
się dla zwiększenia naszego potencjału zku z rozpisaniem pożyczki pisze, że
zbrojeniowego, Sumy tej nie wymieniono
również na konferencji prasowej odbytej
,,Polska, mimo swego szczerego przy
w Prezydium Rady Ministrów, a zwoła
wiązania do pokojn, rozumiała zawsze,
że w życiu narodu są wyższe wartości,
nej w celu udzielenia wyjaśnień w spra
niż pokój,
i
źe bezpieczeństwo kraju
wie pożyczki. Stwierdzono tylko, że gór
musi onierać sie na jego wszechstronnei
ną granicą, której pożyczka nie przekro
czy, jest suma 120 milionów złotych, a to
gotowości wojennej. Dlatego też i dziś,
dlatego że tylko do tej wysokości opie
kiedy zachodzi potrzeba dozbrojenia
wają pełnomocnictwa kredytowe, udzie
państwa i zapewnienia armii niezbędne
lone ustawowo rządowi na inwestycje odziałań wojennych
go do zwycięskich
ma

jak

B
B

sy

zdrowe, piękne wioużywa stale preparatu
,.TRILYSIN".

zachodzi

zjawisko odwrotne: rozpisanie
pożyczki jest spełnieniem tego, co nur
tuje w duszy narodu i szukało najwła
ściwszego ujścia.
Dziś nie będzie mowy o ofierze i obo
wiązku, ale o dobrowolnym, przez niko
go nie pobudzanym wyścigu patriotyz

krąży mnóstwo agentów i szpiegów ob
cych państw, którzy z całą świadomością
mu.
w celu wywołania paniki i niepokoju roz
t
powszechniają najbardziej nieprawdopo
dobne plotki. Akcja przekupionych ele
Moglibyśmy w dalszym cią,gu na kilku
stronach
cytować głosy innych pism jak
m,entów zagranicznych nie ma
jak pi
,,Polonii’, która mówi wręcz: ,,Pomożemy
w Polsce posłu
sze ,,Da,ily Telegraph"
generałowi Bsrbeckiemu”, jiak organów
chu u ludzi rozsądnych, gdyż z każdym
Konserwatystów: ,,Czasu”, ,,Słowa" i ,,Dzieńnika Poznańskiego" i wielu, wielu innych,
dniem rośnie tam poczucie patriotyzmu
ale wyżej przytoczone
głosy dostatecznie
i ogólna tendencja do obrony.
charakteryzują klimat dzisiejszej Polski.
Kilkunastu bardziej upartych plotka
Damy wszystko, aby Polsce skrzydła
Do komitetu Pożyczki Lotniczej, jak to
Dlatego stwierdzenie gen. Berbeckiego
rzy i siewców niepokoju powędrowało
przyprawić _o to jest postawa całego Na
b.
szefa
O.
komisarz
K,
Toruń,
którego
znamy,
jako
już wczoraj donosiliśmy
gen.
rodu bez różnicy przekonań politycznych.
za kraty. Jest to ostrzeżenie. Ale skuteczże ,,pożyczka jest na cele państwa, a nie
ó niejszą bronią w walce z wrogą propaBerbecki zaprosił zarządy 7 stronnictw po
a
Stronnictwa Pracy, dla robienia polityki" było potrzebne.
więc:
gandą, posługującą się plotką, będzie politycznych,
W rażącej sprzeczności z tymi nastroja
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Naro
Usuwa on wszelkie wątpliwości, że po mi,
stawa całego społeczeństwa.
panuj:ącymi wśród Polaków są głosy
dowego, Ozonu, PPS-u, O. N, R.-u i Ch. Z. życzka może posłużyć za środek propa prasy niemieckiej, wychodzącej w Polsce.
Do plotkarzy
tyłem! Z pogardą!
+

Pierwsza

jaskółka
zgody narodowej.

—

—

-

-

—

—

Taka np. ,,Posener Tageblatt" z Poznania
gandy Ozonowej.
wi.adomość o pożyczce na obronę przeciwpowitany został z uczuciem
W fakcie powołania do komitetu przed łoniczą podaj:e
gdzieś wśród wiadomości z
głębokiej ulgi przez społeczeństwo, albo
Humor poBitijcz:ny.
Kowna i Berlina w formie drobnej notatki.
wiem
były początkowo pewne wysiłki stawicieli stronnictw opozycyjnych widzi
Zupełnie_ to zrozumiałe zj:awisko, że orga
W SFERACH MOŻLIWOŚCI.
ze strony Ozonu zapisania na swój rachu
my poza tym pierwszą jaskółkę upragnio ny niemieckie w Polsce, nie entuzj:azmują
Hitler w Jednej ze swoich mów oświad nek spontanicznej ofiarności społeczeństwa nej oddawna przez nas zgody narodowej. się_ pożyczką, rozpisaną do dozbrojenie Pol
ski, gdyby chodziło o podobną pożycz,kę w
czy!, żarnie zamierza zaanektować księżyca. na cele dozbrojenia armii.
Oby ten krok pociągnął za sobą dalsze Trzeciej Rzeszy, to ,,Posenerki" i ,,RundA co będzie, jeżeli Turcja zwróci się
do Niemiec o protektorat?
Była to mała rzecz, ałe niepotrzebnie poczynania w tym kierunku.
schauerki" w inny uderzyłyby ton.
drażniąca.
Przeżyjemy i to. (f)
,(,,Wróble na dachu"^
Z.

Fakt ten
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,DZIENNTK BYDGOSKI",

dnia 2 kwietnia

niedziela,

Węgro

r.

Nr 77.

Polska.

-

Uzyskanie wspólnej granicy między

1939

Wę najwięcej

atrakcyjne

grami i Polską odbiło się szerokim echem
Lecz nie tylko ze względu na zaktualizo
Rosną siły handln polskiego w woj. no w obu państwach. W ślad za zwiększonym wanie politycznych spraw węgierskich w
Jaki będzie los oficerów i podoficerów
drobne
680
wogrodzkim.
nowych placówek
zainteresowaniem
sprawami politycznymi Polsce, lecz przede wszystkim z uwagi na czeskich?
Ostateczny termin całkowitej
handlu
ogo
chrześcijańskiego powstaio
naszego miłego sąsiada wzmogło się zain możliwości zanalizwania problematu
roczników pozostających
demobilizacji
stanio w woj. nowogródzkim po wsiach i teresowanie dla
jego spraw gospodarczych darczego zbliżenia Polski i Węgier drogą szcze pod bronią, został ustalony na 31 bm.
miasteczkach.
Pocieszającym faktem, jest, i możliwości pogłębienia wzajemnych sto wymiany handlowej. Dotychczasowe ramy Co do dalszych losów korpusu oficerów i
że większość właścicieli tych placówek re sunków
handlowych. Dlatego też nie ulega obrotów polsko-węgierskich są zbyt ciasne podoficerów zawodowych nie zapad!a do-,
krutuje sie spośród wiejskiej ludności wątpliwości, że stoisko Węgier na
w stosunku do istotnych możliwości, jakie
tychczas ostateczna decyzja. Według omiejscowej.
kólnika
ministerstwa
nych Targach Poznańskich będzie dla nas istnieją rod tym względem.
spraw wojskowych
Na
Piękny gest młodzieży lwowskie].
ma.ją oni otrzymywać do ostatecznej
zebraniu młodzieżv akademickiej we Lwo
zji dotychczasowe pobory.
wie uchwalone przez aklamacje rezolucję,
Po dwudziestu latach
za
Senat amerykański uchwalił 513 mi
w której młodzież, biorąc pod uwagę
lionów dolarów na zbrojenia. Z Waszyng^
żające naszej Ojczyźnie niebezpieczeństwo
Łódź.
Sąd Okr. rozpatrywał sprawę że
Finkelstejn przebywa w Bremen w tonu donoszą, że senat amerykański zaize strony wroga niemieckiego,
zgłosiła
twierdził wczora.j kredyt w wysokości 5t3
ochotniczo 1 bezintereso przeciwko 40-letniemu żydowi Joskowi Da Niemczech.
towość oddania
widowi Finkelstejnowi, oskarżonemu o de
W roku 1936 wydana
została
ustawa milionów dolarów na zbrojenia. Poza tym
wnie, miesiąca swych wakacyj przy pracy
czasie wojny z bolszewikami.
amnestyjna. Dezerterzy, którzy zgłoszą się prezydent Roosevelt zabiega o dodatkowy
nrd budową fortyfikacyj na naszych gra- zercję w
do kraju w ciągu roku i zameldują się u
15-milionowy kredyt na potrzeby m(iry;
Finkelstejn stając przed komisją
rt ?ach z Niemcami.
narki
amnestii.
rową w Pabianicach w r. 1919 otrzymał ka władz,
wojennej.
podlegają
Finkelstejn
Wieś czeska
U kobiet cierpiących od wielu lat na tegorię A, a przed wcieleniem do szeregów przyjechał za pazsportem do kraju, jednak
milczy 1 czeka. Pra
W r. 1926 Finkelstejn po trzytygodniowym pobycie wyjechał na sa niemiecka w
uciążliwe zaparcie ćwierć szklanki natu zbiegł do Niemiec.
relacjach o nastrojach w
do konsulatu polskiego w Ham powrót do Niemiec, nie zgłaszając się do
ralnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa co zgłosił się
krajach protektoratu podkreśla wyraźną
burgu do rejestracji, jako rocznik 1899, lecz władz. Dopiero 29 października 1938 r., różnicę między ludnością słowacką i cza.
rano i
wieczór daje zwykle doskonałe
zataił że stawał przed komisją t był uznany kiedy rząd Rzeszy masowo wydalał żydów,
sko-morawską. Podczas, gdy w nastawioi
niki, Zapytajcie Waszego lekarza.
za zdolnego
do służby wojskowej.
Na tej
Finkelstejn został przymusowo dostawiony niu górali słowackich i chłopów przebija
do Polski.
Po sprawdzeniu dokumentów często wyraźna
Na wakacie we Włoszech mamy 6 milio zasadzie wydano mu dokument,
sympatia dla Niemców,
W r. 1936 stwierdzono jego winę i pociągnięto do od
Wartość towarów polskich, jakie cy zgłoszenie sie przed komisją.
nów zł.
przejawiająca się w owacyjnym witaniu
sie do konsulatu z prośbą powiedzialności karnej. Sąd skazał Finkełszeregów niemieckich żołnierzy, nastawie-,
mamy w tym roku wywieźć do Włoch obli ponownie zgłosił
o wydanie paszportu.
Konsulat wydał
nie chłopów czeskich i morawskich jest ieczona została na 90 milionów zł.
stejna na 2 lata więzienia.
Zgodnie
śli nie wrogie, to conajmniej obojętne. Ko
z układem rekompensacyjnym,
szport Polskie władze wojskowe ustaliły,
15 proc, tej
sumv będą mogli wydać w rb. turyści
respondent ,,Deutsche Alłgemeine Zeitung"
że
stwierdza,
chłopi czescy
,,wysta.ją
scy. udający się do Włoch.
ale
wprawdzie w grupach przed domami
Zarżnął narzeczoną i powiesił sią. We
Trudno
milczą.
przewidzieć, pisze kores
wsi Dołhinowie (pow. wilejski) między F.
pondent, czy i kiedy rezygnacja ustąpi
a
dochodziło do
—
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Pópletko
Aksutyczówną
częstych starć, których powodem była

Prowokacyjne ,,białe pończochy" na

Śląsku.

—

miejsca pogodzeniu się

czę

z

rzeczywistością"-

Katowice.
W Rybniku zauważono kil
k. k.
Osę przekazano do dyspozycji Z tonu relacji wynika, że wieś czeska nie’
data ślubu. Wreszcie dziew
ku osobników, spacerujących mimo deszczu polic.ji.
We wtorek po południu
pogodziła się z najazdem. Wieś ta milczy
czynie sprzykrzyło sie to czekanie i
i błota w białych pończochach.
Gdy ła mano 43-letniego Andrzeja Brumera w Ka i czeka!
ziła narzeczonemu zerwaniem.
Popletko godne interwencje nie pomagały, kilku o- towicach, zatrudnionego w jednym z
Anglicy śpiewają ,Marsyliankę". Gdy
schwycił nóż, i zarżnał ukochaną, po czym bywateii zatrzymało miłośników białych ważniejszych przedsiębiorstw
sam powiesił sie w stodole.
podczas ostatnie.j wizyty w Londynie
na ulicy i na mie.jscu pończochy
biurze
w
pończoch
się
wych, który dopuścił
Jedyny sposób na Niemców. Na 6 mie im zd.jęto. Prowokatorów czeka kara.
zydent Lebrun ukazał się tłumowi na bal
kacji. W Nowej Wsi zatrzymano 30-letnie- konie
pałacu Buckingham, ttum ten
sięcy aresztu skazał sąd grodzki w Warsza
Ludność polska reaguje ooecnie bardzo go Pawła Siodlarza za lżenie narodu i
buchł entuzjastycznymi okrzykami i zain
wie Niemca Rudolfa Teppela za wybryk,
na
i
wszelką prowokację likwiduje ją stwa polskiego. Wreszcie w Mysłowicach tonował
żywo
,,Marsyliankę". Jest to znamienne.
jakiego dopuścił sie on w wydziale opieki z miejsca.
wytoczono z polecenia prokuratora docho
choć
mało
bowiem,
Anglicy
muzykalni,
społecznej magistratu. Gdy odmówiono mu
Do takich
zaliczyć należy dzenie przeciwko Karolowi Judaczowi o ten chętnie
tam powiększenia
zasiłku, o co zabiega!, również m. in.wypadków
intonują własny hymn narodowy,
zachowanie
sam występek.
się
28-letniej
a bardzo rzadko
obce, których na ogół
Teppel uderzył w twarz urzędnika i począł Agnieszki Osy z Piotrowic, która w biurze
Wszystkich sprawców prowokacji czeka nie umieją.
wymyślać na ..Dolskie porządki". Obecnie wygłaszała swe dezyderaty
i
zasłużona
kara.
surowa
polityczne,
Budowa ,,drogi wo]ennej" w Egipcie.
spotkała go zasłużona kara.
kwalifikujące się jako przestępstwo z art.
Koleie przewożą coraz wiece] towarów.
Egipt przystępu.je do budowy drogi
Zestawienia statystyczne za oKres 11 mie
nej łączącej kanał suezki z Palestyną.
dzie ona miała 220 km długości a koszt jej
sięcy ubiegłego roku, wykazują przewóz
budowy wyniesie około 160.000 funtów.
ogółem 68.486 tvs. ton towarów na kolejach
państwowych. W porównaniu z r. 1937 ruch
Wielka wycieczka litewska do PolskL
transportowy zwiększył się o przeszło 730
dla względów
W Kownie
wątpliwie
jednak
organizuje się wycieczka do
Zwiększenie przewozu towarów
tys. ton.
Warszawa. W starym budynku dworca cyjnych" nie zostały odpowiednio
Poiski, która ma wyruszyć w dniu 7 kwiet
na
zanotowano
w
kolejach
tranzycie, głównego w Warszawie czynny jest nowo- żone w niezbędne przybory do pisania. nia. Do tei pory udział w wycieczce
zmniejszyły się natomiast przyjęcia towa uj-uchomiony
Wobe,c braku miejsca do pisania, gdzie ło około 200 osób. Wycieczka nia zabawić
punkt obsługi pocztowe.j
rów z za granicy (o blisko 300 tys. ton).
Pubii’ćźńOŚćJ kórzysta.fąćaż tego pożądańe- ińdzie.j ńa dworcu, publiczność skazaną ,jest w Polsce cały tydzień, zwiedzając Wilno oSady w Piotrkowie tylko dla chrześci go udogodnienia, narzeka jednak na bez-, na korzystanie z ,,płatnego" pulpitu
w
raz szereg innych1 miast
jan. Piotrkowskie Koło Ziemianek posta- przy.kładny przepis, w myśl którego za
przeciwieństwie do wszystkich urzędów
Zarządzenie namiestnika Austrii. Na
nówiło. poczynając od bież, wiosny,
cie jednego z dwu pulpitów do pisania przy pocztowych, kas oszczędności, banków itp.
miestnik Austrii zarządził z polecenia ko
dzierżawiać
można
i
ogrody owocowe wyłącznie miejscu sprzedaży znaczków
pobierana instytucy.j, gdzie
pisać wygodnie
misarza Burckla
ogólną kontrolę
tylko chrześcijanom eliminując od tego
jest opłata w wysokości 5 gr. Jest to tym bezpłatnie.
bów przejmowania przedsiębiorst,w
dów. którzy dotąd niemal wyłącznie eks bardziej zdumiewa.jące, że w pobliżu
Jak się nazywa ,,mądry" twórca
skich przez ary.jeżyków na terenie Austrii.
ploatowali tę dziedzinę handlu.
dują się dwa Inne pulpity ,,bezpłatne", nie kowego dla siebie przepisu?
Aryjczycy. którzy nabyli za bezcen
Włoch chciał
zasztyletować tancerką.
skie przedsiębiorstwa będą zmuszeni obec
W kabarecie .,Casanowa" w Warszawie do
nie do uiszczenia dopłaty tak,
aby cena,
szło do krwawego zajścia na tle zazdrości.
Samolot
nabycia odpowiadała rzczvwiśfej wartości
Tancerz Włoch Richardo Vacco usiłował
sto zmieniana

1170

zagro

przytrzy
najpo
przemysło
prowo

—

pre
wy

pań

—

—

Ktfo to

wojen
Bę

WWBBBWŚSil?

—

,,konkuren

wyposa

zgłosi

.

-

uży

wy
ży

—

znaj

sposo
żydow
żydow

pomni

,,SoRóS".

byłych żydowskich przedsiębiorstw. Uzy
zasztyletować tancerkę. 23-letnią żydówkę PięSina in8cjcseywa gnicazclca w WarJlMSiHsi. skane w ten sposób pieniądze będą wpła
Chaje Mindlę Anwajer, która posądził, iż
cone do kasy banku Rzeszy.
Tow. Gimn. ,,Sokół”
gniazdo Warlubie nic i bytu niepodległej Ojczyzny.
poświęca za dużo czasu p. R-, kupcowi z
Niemieckie obiecanki, Przy niemiec
Jako wyraz tych ncznó gniazdo sokole
Warszawy. Vacco zranił tancerkę w gło (pow. Świecie n. W.) na zebrania w dniu
26 marca br. pod przewodnictwem p. Roma Warlubie rzuca pod adresem wszystkich kim ministerstwie
spraw
wewnętrznych
wę.
Wykrycie ta]ne] żydowskie] gorzelni. na Żerkowskiego uchwaliło na wniosek re gniazd sokolstwa polskiego zew ufundowa została utworzona specjalna komisja, któ
Ochrona Skarbowa w Kołomyi wspólnie z ferenta oświatowego nanczyciela p. E, Frei- nia samolotu myśliwskiego ,,Sokół” dla ar rej zadaniem jest uregulowanie kwestii za
mii.”
trudnienia tysiącznych rzesz urzędniczych
Wydziałem Śledczym PP. wykryły w mie berga następującą rezolucję:
szkaniu żyda Leiba Turmana w Kołomyi
,,Zebrani, rozumiejąc w całe] pełni do
Rezolucja została jednomyślnie przyjęta powracających ze Słowacji i Rusi Podkar
Gorzelnia ukryta była niosłość
obecnych wydarzeń politycznych, i na ręce prezesa druha Żerkowskiego obec packiej. Podobno znaczna liczba urzędni
t.a.jna gorzelnie.
pod podłogą w mieszkaniu. W związku z wyrażają gotowość współpracy z armią dla ni złożyli 40 zł dla zapoczątkowania tej ków czeskich ma znaleźć zatrudnienie w
utwierdzenia nienaruszalności naszych gra piękne] inicjatywy.
Rzeszy.
tym aresztowano 3 żydów z Kołomyi.
—

—

łndrew

Souear

Janith zadała
dno pytanie:

narzeczonemu

—Mój drogi, powiedz
Goby?
—

Nie

przekład autoryzowany

Przyszedłem po ciebie
oznajmił
gipsem głuchym i dziwnym, jakby zagrobowym, a może tylko nabrzmiałym
treścią wieków, których był echem.
Przyszedłem po ciebie. Zabieraj się.
—

—

Dargot nie odpowiedział. Den
zauważyli tylko, że wypro
stował
się i podniósł głowę gestem
prawdziwie wnioslej dumy. Kat nie ru
szał się od progu. Skazaniec
podszedł
do niego i wyszli razem.
Dennis otrząsną} się z wrażenia. Pot
zalewa} mu twarz. Janith nie puszcza
ła jego ręki. Poskoczyli do drzwi i wyj
rzeli na korytarz.
Pusto i cicho, tylko wiatr jęczy, tyl
ko deszcz płacze.
Adrian

ręce zeszli do

hal

były otwarte. Stą
pając trwożnie na palcach, wyszli na
podjazd. Dom wydawał się martwy.
Odczuli instynktownie, że życie zamar
to w tych murach,
że
ród
Dargotów
wygasł.
Kręty podjazd wyprowadził ich na
Tu przystąpili
i
szosę.
przytuleni do
lu.

(Ciąg dalszy).

nis i Janith

angielskiego.
Trzymając się pod

77)

—

z

Główne

siebie

drzwi

nasłuchiwali.

Dennis, mój
drogi, słyszałeś?
zapytała szeptem Janith.
Może drzewo runęło.
Chodźmy.
Trzymaj mnie mocno, Dennis. Och,
Boże!
nie mogę uwierzyć, że mam cię
że to nie sen.
sobie,
przy
Poszli drogą.
Na krawędzi
widno
kręgu różowiła się lekko.
—

—

—

Wschodził nowy dzień.
Przyśpieszyli kroku.

—

mi, czy

wiem, nie wiem.
XXV.

tylko
to

je
był

Przykro mi, moje dziecko, że nie
Ro
mogłem ci pośpieszyć z pomocą.
zumiem, co przeszłaś.
Wierzę, że do
końca życia nie zapomnisz tej okropnej
nocy. Ja i pani Crosby Dick byliśmy
—

we

wsi,

o

parę kilometrów od

rezyden

Możesz nam wierzyć, że
Opinia Spinnetta,
cji Dargota.
Większość wątków dramatu zebrali i nie przeczuwaliśmy, co się z tobą dzia
zestawili agenci Spinnetta.
ło. Tylko wielki umysł
przyznaje się
Odbyła się narada, w której uczestni do popełnionych błędów. A właśnie ja
czył nawet stary maruda, Timson.
popełniłem
omyłkę
mniemając, że
Spinnett stał plecami do kominka, ośrodek tajemnicy kryje się w zaMoże
zna
żeby móc obserwować zebranych. Pani jeździe.
wyolbrzymiłem
Crosby Dick siedziała w fotelu na czenie tragedii Smoodge’a, karczmarza.
wprost niego. Z jej punktu widzenia Musisz być wdzięczna, Janith, tajemni
rzecz była zwyczajną.
Spinnett lubił czej mocy, która, jak się zdaje, ostrze
trudne sprawy i właśnie jedna dobie
gła twego narzeczonego. Obawiam się,
Maria
wróciła ze Stoney że mało będzie
takich, co uwierzą, że
gała końca.
Ridge z nadszarpniętym systemem ner nadprzyrodzone czynniki dały mu po
ale ostatecznie
wowym,
przechwalała znać, iż jesteś w niebezpieczeństwie i
się zawsze, że w mig przychodzi do sie sprowadziły go na miejsce. Co do mnie,
bie.
Janith
Narzeczeni,
O’Maliory i nie jestem sceptykiem. Zjawisko, któ
Dennis O’Brien, siedzieli przy sobie na re nazywamy telepatią, zostanie kiedyś
sofie i nawet Spinnett
nie zżymał się
wyjaśnione.
na ich czułości.
Na Janith znać było
Pani Crosby Dick
spojrzała na swe
straszne przeżycia ostatnich
dni.
Le go szefa i potrząsnęła niecierpliwie
dwie Spinnett zabrał głos, chwyciła na głową.
rzeczonego za rękę i już nie puściła.
Jesteśmy ciekawi, co się stało po
coś mi mó tem, gdy ci dwoie
Od samego początku
opuścili dom lorda.
wiło. że ta sprawa nie przysporzy mi Co się stało z lordem?
Zaraz powiem. W lesie niedaleko
sławy. Nasze zadanie skończone. Przy
będzie przekazać domu jest jama głębokości przeszło
puszczam, że trzeba
wyniki tępogłowej policji.
trzymetrowej, zarośnięta głogiem. Otóż
W tym miejscu Spinnett uśmiechnął
tam miejscowa po!icja
znalazła ciało
się przyjaźnie do Janith.
(Dokończenie nastąpi).
Dargota.
—

—

-

nfedzfela,
finia 2 kwietnia 1939
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DZIENNIK BYDGOSKI

r.

Piąta

st

strona.

Uh

I

najprawdziwsze sensacje nie

w

Bydgoszcz,

1 kwietnia.

dów zostanie p. Hans Muller, gejreiter od razu się
276 pułku Reićhswehry, stacjonowanego kraju,
w

—

—

.

PlolffIfa
KORKOWE

150

gilzy

SZt.

Bratysławie,

PROF. BARTEL NA CZELE

Moskwa,

1. 4

(radio).

.

Czerwony
ogarnięty

dyktator Moskwy Stalin został
typowym dla duszy rosyjskiej
zmem. Pod wpływem tego przewrotu du
cbowego rozpoczął pokutę za popełnione

mistycy

40 gr.

Przystępne

dla

te sumy wpłyną do skarbu,
zmieni sytuacja finansowa w

Uroczystość genewska miała skrom
MŁODZIEŻY NARODOWEJ.
ny ale serdeczny charakter. W przemó
wieniach podkreślono zasługi protektora
dla pokoju: jest rzeczą niewątpliwą, że
Lwów, 1. 4. (tel. wł.) B. premier proL
przez
zmniejszanie się ilości państw, Bartel, który w swoich dotychczasowych
zmniejsza się ilość okązyj do w?ojny.
wystąpieniach dał tyle dowodów znajo
Prasa
niemiecka jednomyślnie pod mości i zrozumienia polskiej młodzieży
kreśla, że Liga Narodów jest instytucją akademickiej, zdecydował się stanąć na
pragermańską. Żydzi zatrudnieni w biu czele ruchu młodzieży narodowej. Decy
Lekarze wielkopolscy na FON.
rach Ligi są zsemityzowanymi Niemca zja
znakomitego pedagoga i szczerego
W sali kliniki dermatcH
miłośnika młodzieży tylko dlatego przy
mi.
Poznań, 30. 3.
logicznej uniwersytetu poznańskiego odby
szła tak późno, że prof. Bartel miał do
POKUTA STALINA,
ło
doroczne walne zebranie
wiel

—

Luksusowe

Ligi Narozłotych. Gdy

Pierwszym protektorem

Papierek, ongiś zawodowy biu
rokrata, a dziś równie zawodowy jak
przedwczesny emeryt, jest normalnym
dia emerytów zwyczajem
nałogowym
pożeraczem gazet.
Znacie tych panów?
Oczywiście.
Pan Papierek (Onufry Papierek, istnie
ję taż bowiem Hi?°T111 Papierek, ale ten
si? nie liczy) jest postrachem kelnerów w
kawiarni. Jak zasu:?zonemu Papierkowi
Pizystoi, jest ,raczej mi 9rnej P°stawy,
kiedy jednak siedzi przy stoliku kawiar
Pan

trzeba.

wierzyć

zawsze

się
okręgu
tąd zastrzeżenia co do zbyt łagodnych kopolskiego Zw. Lekarzy,
metod postępowania młodzieży, zwła
Prezes okręgu dr Alkiewicz złoży! w uszcza w stosunku do żydów.
roczystej formie ,,w imieniu wszystkich le
karzy członków wielkopolskiego okręgu,
zapewnienie, że lekarze wielkopolscy gotowi
są w każdej chwili do czynnej obrony go
dności narodowej, niezależności
państwo
wej i nietykalności granic Rzeczypospoli
tej".

wszystkich.

Z

postulatów, wykraczających poza sferę
organizacji uchwalono jedno
głośnie na wniosek prezesa, opodatkować
się w wysokości 20 zł od każdego lekarza,
co da razem kwotę 13.000 zł na FON, jako
w.\ az
zdecydowanej postawy lekarzy i
działalności

nianym wydaje się być co najmniej śred
ni?ego wzrostu. Albowiem siedzi zwykle
n?a całym stosie gazet, które w ten spo
sób
przed innymi amatorami lektury

-

świadectwa doceniania Drzez świat
ski doniosłej roli, jaką odegrać musi
armia.

chroni.
Dziś

w’padł

jak

-

do

codzień

pan Papierek
Jeszcze nie zdążył

kawierni.

-

—

Rzncił

grążył

w

kt-iinera;
nie

Prof.

—

gazety, tak się

na

czytaniu,

że

Co dla pana

Bartel,

którego energia

mógł

ale, kiedy

winy. Największą sensacją

premiera jest powszechnie zna
na, potrafi niewątpliwie natchnąć mło
dzież dynamizmem. A jako specjalista od
perspektywy będzie umiał wskazać mło
dzieży głębsze i ciekawsze perspektywy.

dla ludności

Moskwy jest oglądanie krwawego satra
py.
gdy w ciężkiej pracy szuka zapom

po

Nareszcie młodzi

n3011

dą łamać,

zapytanie
szanownego?
nawet

na

JgOA

NARODÓW

ODDAJE

prawdzi

SIĘ

Warszawa,

Zdrowte zdrtos od (asika
Ckeraky Srtflte at|a aokn
Prza ra wDgoś nte prseałka?
frm sJtflrg gniRswą BERS08-

takie

gazetach są
we sensacje.
Jedna od drugiej lepsza. A
więc najpierw dech mu w piersiach za
parło gdy czytał:
—

ERŚOM

OKMA

z

ducha

w

młodymi

Genewa,

1. 4. (tel.
Narodów odbył

wł.) Dziś w pałacu
się uroczysty ban

nienia.

by

dla

bę

i

1. 4.

(tel. wł.)

W celu

u-

i podniesienia
szerokich rzeszach

urzędni

Z

FRONTU

—

—

—

—

przez pochyby,
gdy brzmialy s!owa przy
]a nte zapomnę!"
jaźni niezłomne.
Kiedy z Czechami wnet zrobiono kwitą,
kużden na miejscu wielgiego Benita,
odrzekiby: nt fa nie zapomnę tego, panie kolego!" (Jak sie zaś słowa te tłumaczyć zacz
nie, to jaki taki pojmie sens dwuznacznie;

G.

dla
i

W czasach, gdy światem rządzą bałamu
chce czy nie chce
ty, człek
jest z wiary
wyzuty. I Jam tyż ufność stracił: już nie
wierze w żadne przymierze. Jednego n?iże

czych wprowadzonych zostanie szereg
nurt wiary unosi:
Mussoliniego, chtóren
pożytecznych reform, których głównym
wierzy osk On wierzy; ale jeżeli prawdzŁ
zadaniem będzie stworzenie miłych, nie!
wie
to. mu sie dziwie. Byl bowiem jeden
wprost rozkosznych warunków pracy. prawdomówny niby; można mu było ufać

Kopie mianowicie osobiście gro
swych wrogów. Pracującego w po

uczczono dwóch najbardziej
cie czoło dyktatora strzegą oddziały
pokoju zasłużonych mężów: Hitlera P, U. z karabinami maszynowymi.
Mussoliniego, Nie chciały Niemcy i

k;iet, którym

kła}pedzkira.

URZĘDNICZE.

sprawnienia administracji

-

POD

idą

PROTEKTORAT RZESZY.

l.igi

odcinka

czego rozum nie złamie!

REFORMY

—

zwracać uwagę

w

sta

na

nowisku

dosłyszał.
Jakże

det

się więc

aa

nasza

angielska donosi o poważnych trud
nościach, jakie wyłoniły się w ostatnich
24 godzinach przy
przyjmowaniu mienia
litewskiego przez władze niemieckie,
fc.Sies’,
Prasa

dobrze rozebrać (człowiek dowcipny
haPowiedziałby
,,rozpłaszczyć"
bći!), a już obleciał wszystkie stoliki, zajrJiał we wszystkie kąty i zebrał łapczywie
Ś"izety. Oczywiście, o takim drobiazgu,
Pik
zamówienie
kawy nie pamiętał.
P rzede wszystkim: co słychać?
—

Trudności

lekar

Bo może w nich tkwić zysk la
adrysata,
groźba lub strata...) Aczkole szakże on tych
słów nie kryśli, jest przekonanie, że je ma
na myśli, a co wyczynia na jawie i serio

ŻYDOWSKIEGO.

.

—

Warszawa,

1. 4

Żydostwo

w

Polsce

jest kokieterią.
uchwaliło zgodnie, aby z wdzięczności za
Bądź co bądź panna Marianna tuszy, że
jij ulżyło na sercu i duszy, gdy ku nij Du
doznawaną w Polsce gościnność spłacić
ce z prepozycją jedzie wnet po Kłajpedzie-,
wszystkie podatki, z którymi żydzi zale
Może sie płocho roi Mariannie, że kochać
albo
od
gali,
płacenia których dotychczas
wiecznie, kochać nieustannie dzisia
gdy
nie jest szatr
się uchylali. Na skutek wezwania ży
wszędy rozwód na rozwodzie
w modzie. Ale tyż może długie doświadcza
dowskich gmin wyznaniowych od wcze
nie
zabrania przyjaźń stawiać w wielgi]
snego rana przed
wszystkimi urzędami Chodzi o to, aby urzędnikowi chciało się
cenie; Dzie po!etyczna może być pokusa,
nie
ale
t
umierać
w
urzędzie. tam przyjaźń kusa... Chto po!etycznie zaan
tylko żyć,
skarbowymi stanęły długie ogonki ży
że
dów, którzy przyszli z książkami i dowo To drugie będzie o tyle ułatwione,
gażowany, musi być czuły na państwowa
zmiana uposażeń nie wchodzi w rachubę. zmiany
zgoła jak czuły jest chłop ożydami, aby wykazać wszystkie machlojki
Urząd będzie przypominał salon, manie n!ony na fochy żony. Radbyś np. widzieć,
słyszeć druha
drogę cl zastępuje żonka,
ry w stosunku do interesentów też mają
stawia swoje vetn,
ucha, i
niby poseł
salonowe...
być
Tak to z kobietą! La nij nic wart jest przy
jaciel Franciszek; baba nie uzna, co jest
wart kieliszek i pogadanka o sprawach tak
wielu przy przyjacielu.
l, Włochy wejść do Ligi, Biga poszła do
to
ostatnie
Dopiero, przeczytawszy
I państwo obcy] przyjaźni nie znosi
Dla
t lich.
umożliwienia dalszego rozwoju
zdanie, pan Onufry Papierek połapał się, chyba, że widzi coś w przyjazny] osL Lecr
t ddała się pod protektorat Rzeszy. Ber
że został wzięty na kawał. Przed tym był
w
razie straty lub gdy z zysku zero, oś
i’ n przyrzekl Lidze Narodów prawo saskłonny wierzyć w prawdziwość informa głabli b!erą.
t ostanowienia w ramach Wielkiej RzeNie trza i giabłćw; ludzie oś ukradną
cyj. Teraz spojrzał na datę:
ak to o Marku znacie piosenko ładną, że
s :y. Liga będzie mianowicie mogła sama
1 KWIETNIA!
aa jarmarku przez Marka kupioną oś ui stanowić regulamin korzystania z wind
.

—

—

—

—

-

—

-

—

i
i
1

pałacu Ligi Narodów. Regulamin ten
usi być jednak dostosowany do potrzeb
Ustanawia się protektora Ligi
zeszy.

J Tarodów

z

siedzibą

w

Genewie.

Przed

1 ym protektorem w?szyscy członkowie Li5 n muszą co rano odbywać ćwiczebną dej iladę. Raz na tydzień defilada odbywa

i

jię

_

na

czworakach,

Najpierw chciał się rozzłościć, że ni
by co to za kpiny z poważnego emeryta,
potem jednak poszedł po rozum do gło
i oszustwa

oraz

wpłacić zalegle

sumy.

Według prowizorycznych obliczeń sumy,
na które żydzi zdążyli dotychczas oszu
kać skarb

państwa, sięgają

miliardów

wy i

-

—

roześmiał

się:

Prima Aprilis!

omylisz}

kradziono. A stała sie ta kradzież za sto
dołą. Ludzie sie śmiali, że wyszed na goło
i takie dali mu porady słowo: ,,Kup se oś

aowąl"

Nie wierz, bo

się

(hak)

Jużci
zostaje to chyba jedynie, gdy oś
stara, popsuta lub zginie, żeby już tamtyj
—

sa

iarmo nie żałować; inszą kupować. Inszą,
i taką, na chtćrej bez biedy dalij zajadziesz,
ulż chtoś do Kłajpedy, a do tyj osi wóz sl
ladzą kuty jaż do Drzyjbuty_ (Dżibuti).

Str
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Nr

Szwedów

77,

jenerałem Millerem. I \
opuścili Polskę, gnani przes
niestrudzonego Stefana Czarneckiego.
pod

końcu Szwedzi
Po

warła

śmierci

pokój

Karola Gustawa

Polska za?
utraciła In
Potwierdzono tam.

Oliwie,

w

gdzie

flanty, aż po Dźwine.
również traktat weławsko-bydgoski, w któ
rym to Polska zwolniła elektora branden
burskiego, Fryderyka Wilhelma, od obo
wiązku składania hołdu Polsce z Prus
Książęcych (1657 r.) Zdradziecki wasal Osięgnął szczyt swoich marzeń.
Nawałnica wojenna zachwiała
wpr’ ,i
dzie potęgą Rzeczypospolitej, ale jej t ; fbaliła.
Polska zadała kłam prorokor; ti:wieszczym, rozebrać sie nie dała, ’. łość i.
niepodległość swa obroniła. Zdatpość we.
jenna i patriotyzm szlachty przemogły ?;C

Gdy Warszawa cała na wiadomość o
zbliżaniu się wojska szwedzkiego poczęła

gójmy to takie głupie, jak owce dają się wiedzieć, co się dzieje u Szwedów, mu za
postrzygać...
to dwieście dukatów.
Ten
Włoch, Carlo
się zbroić, by odeprzeć najeżdżę, żydzi
Pan sta Asario, to nie
Wziął jedną kartkę do ręki.
to
meremoreine, to
goim,
kronikarz
to
jak pisze ówczesny
przeklę rosta pisze:
łepski kepeła, wart być rabinem. On zrobi,
te plugastwo i myślą i mówią: ,,,.,czy Po
,,Wiem o tym, że masz związki ze Szwe żeby królowi
temu Janowi Kazimierzowi
diabli
nam
Szwedów
laków, czy
wezmą,
dami i z Hieronimem Radziejowskim; daj
powiedzieli, że my żydkowie dobrzy ludzie szcze prężność czynników rozkład?;-, -, ych
wszystko jedno, byle nasza skóra była ca im wiedzieć, że przejdę na ich stronę i wy i nas by używali na szpiegów, a tak byśmy obce agentury.
Najzbawiennlejsr?Ks jte?
łą. my służymy temu, kto silniejszy i kogo stawię moim kosztem pułk, jeśli mi Karol
bl
służyli i jednym i drugim, zwyczajnie po tym czynem ówczesnego pokoleniu
snadniej można oszukać!"
i
Gustaw zapewni dowództwo w swoim woj naszemu.
mieszczan na s:?;, ic ?n?i’
A teraz rachujmy, co to będzie. wołanie chłopów
Zgraje szpiegów i oczajdusz grasowały sku i nietykalność mojego majątku. Jak
Zbawiła Polskę wojna wzi?i?’(ieśsI mazał kredą po stole, a oczy mu się czyzny.
w owym nieszczęsnym okresie
panowania mi ten interes
zrobisz, dam ci trzysta iskrzyły z radości. Zapomniał o utarciu o- nowa, narodowa.
z
króla
Kazi
Jana
ostatniego
Jagiellonów,
H ń.cAc:;:?Eczerwonych złotych holenderskich, a w ka tabaczonego i osmarkanego nosa, tak się
mierza
okresie
(1648—1368),
nazwanym
żdym razie milcz, bo ciebie każę powiesić, zanurzył w rachunki. Od Mojżesza żaden
z
przez największego
pisarzy polskich, szelmo żydzie. Nie podpisuje, ale oddaw żyd tak głęboko się w Talmudy nie wczy
Bo też
Henryka Sienkiewicza, Potopem.
ca listu powie, kto ja jestem".
eba.
tał, jak rabin Becal w dodawaniu holen Niemisckicti rad nam nie
zalał ziemie
—

—

-

—

’

-

.

—

istny potop nieprzyjaciół
skie. Car Aleksy wkroczył

pol

Nu, szelmo żydzie! Sam szelma zdra derskich czerwonych złotych.
do Polski, zajął
I ten goim sługa, a
dza, a jeszcze grozi!
A gdy w czasie werbunku braci szlachty
Pretnsje ostatnio wyrażone przez Niem
Smoleńsk i Wilno. Chmielnicki napad! na także
i
na
o to,
ców pod adresem polityki polskiej
do Szweda za burdy i awantury
groził!
Mniejsza
zapisać:
Lwów, skąd rozesłał dwa tysiące
rosta Gnoiński trzysta czerwonych złotych
społeczeństwa polsk’--’ -o, spotkały
cza aresztowano, Becal był pierwszym, któ strojów
Polsce
w
gów, aby
całej
podburzyć przeciw holenderskich"
i rabin Aron Becal
ow
ry przy pomocy Asaria wydostał warchoła się w Polsce z zupełnie jed1?
szlachcie chłopów, którzy też rzeczywiście
sał na stole.
’-J
z lochów i dał mu
złota, by dalej czą odprawą. Bardzo po-1
garść
w wielu miejscach Małej i Wielkiej Polski
Janowi Kazimierzowi, a rakterystyczne jest to. co
Wziął drugą kartkę i czytał:
podburzał
przeciw
bunt podnieśli. Korzystając z niedoli
dowym ,,Kurer Czerwo,,Mój Aronku, zbliż sie do pana starosty agitował za Gustawem.
skiej. król szwedzki Karol -X Gustaw na hrubieszowskiego i namów go na naszą
Zdradziecka agitacja setek, ba tysięcy oświadczenie
szedł Rzeczypospolite i zajął Wielkopolske.
B:
i,
stronę. Dostaniesz za to sześć tysięcy tala agentów, podobnych Żytkiewiczowi, padała ,,Deutsche Dl
°’
Warszawę i Kraków. Elektor brandenbur rów szwedzkich.
Werbuj nam Krakowia na grunt podatni. Odżyła dawna niechęć pondenz":
ski zaś Fryderyk Wilhelm,
osa
zagarnął pod ków, odmawiaj od służby Jana Kazimierza do Jana Kazimierza i szlachta
,,Polska nie opuszcza nigdy
,c
gromadnie
kwarciane wojsko,
pozorem opieki (jak to przypomina
pieniędzy nie żałuj; poddawała się królowi szwedzkiemu, jako perialnych tendencyj Niemiec 1 dlatego nić?
sze czasy) Prusy królewskie. W końcu Jan
skarb króla, pana naszego, wystarczy.
Po oswobodzicielowi od rządów Jana Kazimie cznie się zawiedziona
tak, fak państw’
Kazimierz szukał schronienia w Głogowie,
zachodnie
że niektóre oświadczenia nic
syłam ci przy niniejszym Żytkiewicza,
rza.
na Śląsku (1655
r.)
waj go do werbunku, ale do niczego
Ale pogarda, jaką Karol Gustaw dla na mieckie miały się okazać mniej trwałe, nil
Do bardziej znanych kreatur czasów Po
cej, bo pijanica, łgarz i szaławiła. Gdyby rodu okazywał, zdzierstwo i poniewieranie wyniki konferencji w Monachium. Ale wła
śnie dlatego
topu należą- Carlo Asairo, Wioch,
go powiesili, to niewielka szkoda".
dopuszczaliśmy zawsze moż
uczuć religijnych, ze strony Szwedów,
jący na dworze samego króla.
ność nowego podkreślenia naszej siły we;
Pan podkanclerzy Radziejowski
z
i
z
wkrótce
ią
obłędu
leczyły
podniosły
Julian Źytkiewicz, sziachcic-kuternoga,
człowiek, ale ten upadku moralnego. Już w grudniu r. 1655 wnętrznej i zewnętrznej w chwili, gdy za
najmniej grzeczniejszy
zezowaty pijanica i awanturnik,
zaufany Źytkiewicz pije a pije iak smok
monolo wybuchło powstanie narodu, a najprzód w sprawą Niemiec zmienia się ciśnienie w
zdrajcy Hieronima Radziejowskiego.
Nu, ale mniejsza o to,
gował Becal.
Wielkopolsce pod Krzysztofem Żegockim. Europie.
starosta hrubieszow
Samuel Gnoiński.
Polska pragnie żyć
w
sać dwieście dukatów za pana Gnoińskiego Dalej, ogromne wrażenie wywarła
zgodzie, a
ski, potomek zdrajcy Zborowskiego i sam
i pisał:
Na werbunki cztery tysiące wa obrona
klasztoru
OO. Pauli chętniej nawet w przyjaźni z sąsiadami. O
słynnego
alchemik- i
zdrajca Juocencius-Drogonius
piędziesiątcztery dukaty. Źytkiewicz na- nów w Częstochowie, gdzie przeor ks. Au- pinia nasza potrafi zrozumieć ich żywotne
astrolog prawa ręka Becała.
sto dukatów
nu to mało...
dwie
pije,za
Kordecki, z garstką szlachty i mni interesy i umie prze.jść do porządku nać
Lecz naipodlejsze bydle wśród nich to
ście.
Teraz Drogonius,
ten
huszyt chce chów wytrzymał szturmy dziewięć tysięcy urazami. Dowodem tego choćby ton tych u
Hieronim Radziejowski, podkanclerzy, Ju
wag, bardzo wstrzemięźliwych wobec nie
dasz Polski.
wczesnego mentors.twa agencji niemieckie;.?
Wyżej wymienione figury, które tak
Ale wzamian za to wymagamy tego same,
WśeSSftoocBie
dosadnie opisuje Michał Czajkowski. bvłv
go: uszanowania naszych żywotnych inte?
i
kierowane
posuwane,
jak marionetki,
naszej godności narodowej, nasze?
Bfiio,sIiearoiigB i§ifflowsbo. resów,
przez arcyszpiega. rabina Arona Becala.
roli w Europie.
Na Kazimierzu, pod Krakowem, w
Z chwilą, gdy polityka niemiecka zmie
Nasza godność narodowa odrzuca towa
dowskim
W sezonie bieżącym chcąc wprowadzić niła swe
zajezdnym domie, w osobnej
metody, a zapalczywsze jednosti
szuka
rdzen
komnacie pod strychem siedzi stary’ żyd
ry żydowskie,
wyrobów tylko
w biąd
społeczeństwo, powyższe firmy
ki w błędnym jej zrozumieniu
mogą
nie
Chałat na nim tak
pol,skich.
dowskie na znacznej części swoich
przy dębowym stole.
Polska musi
wołać niepożądane kryzysy.
wytarty, że z czarnego zrobił śię jasnOszpaTym bardziej życzenia wielkanocne
wek nie podało ani firmy ani żadnycb zna zadokumentować swą niezłomną wolę sta;
kowaty. Na łokciach białe łysiny a man winny być wysłane na pocztówkach tylko ków, należy więc przy kupnie na to uważać. nia na straży intersu narodowego.
Każdi
kiety postrzępione, jak frendzle, ze starości rdzennie polskich.
Ostrzegając społeczeństwo przed maska rozsądny Niemiec zrozumie z pewnością
i z użycia.
Kaftan tak załojony. iż zda się
Wszystkie niżej podane firmy są rdzennie radą żydowską na pocztówkach wielkanoc zresztą w
opinii ,,Deutsche Diplornatisch(
Salon Malarzy Polskich, Kra
lakierem pociągnięty, a na nim żółte, zie żydowskie:
nych, wymieniamy również jedyne
Pol. Korr" wynika, źe
i Rzesza
równiej
lone i czerwone plamy od sosów i niechę- ków lub litery S. M. P. X; ,,Akropol”, Kra ne
wydawnictwo rdzennie polskie, które na chyba pragnie nadał prowadzić politykę
dostwa. Na głowie jarmułka aksamitna, ków; Nakład Rodzimej Szi:iki Ludowej, Kra każdej pocztówce zamieszcza
swe
godło
w r, 1934".
Galeria
Polska, ,.Karpowicz, Warszawa, Marszałkowska 151” rozpoczęta
wytarta na skórę. Siwe pejsy i siwa broda ków; ,,Polonia", Kraków;
,,...trzeźwo oceniając rzeczywistość,
lub
H.
B
K
u
Kraków
.;
kota,
monogram czy litery
wysieczone. Oczy buro-zielone, jak
na
co przy kupnie koniecznie uważać na
dzimy, że zmiana stosunków polsko-nie
kaprowe i czerwoną obwódką obwiedzione. Malarstwo Polskie, Kraków; ,,Sztuka”, Kra leży.
mieckich postawiłaby dziś Niemcy w trud
Na nosie załamane
okulary, a w ręku ków lub monogram czy litery A. S, K.;
Zwracamy uwagę na mniej solidną część niejszej wobec świata pozycji, niż... Pra
kredka. Na półce leży kilka ksiąg
dawnictwo Malarstwa Polskiego, Kraków;
kupiectwa, która świadomie wprowadza w skę".
skich. a w komorze skrzynie pełne
Współczesna Sztuka, Przemyśl lub monobłąd kupujących, twierdząc, iż rdzennie
Pozostajemy wierni nasa/sn sojuszów
ci, łachmanów, pobilych czerepów i
P.; Wydawnictwo skie pocztówki sa droższe lub mniej ładne.
gram czy litery W. S
ale także naszym paktom o nieairresii i nie
Na
stole
drzew.
w
Kart
A.
I
Ostrow
Kraków;
manych
mosiężnym,
Artystycznych,
Stwierdzamy kategorycznie, iż pocztówki dajemy się wciągnąć w żadne ,,bloki". Go
złamanym świeczniku kopci się łojówka. ski ,,Ostro”, Łódź lub monogram czy litery Karpowicza są nie tylko nie droższe, ale o towi
jesteśmy do czynu, jeśli zajdzie
to
rubin
Aron
Becal.
Ma
A.
I.
znak
fa
O.
w
Stary żyd
przed
palecie; ,,Mazowia”,
wiele gustowniejsze.
ale potrzeby tej nie mamy zamiarć
trzeba,
kilka
kartek.
mamroce
Be
sobą
A] waj!
bryczny samolot w stojącym owalu;
Nłe wysyłamy życzeń wielkanocnych na
prowokować. Mamy nadzieje, że postawu
cal
Pan Bóg stoi nad naszym ludem. Ta stel”, ,,Alabaster", ,,Aqvarel”, ,,Bromoton",
(n2969 narodu polskiego będzie należycie zrozu
pocztówkach żydowskich!!
Polska to prawdziwa obiecana ziemia.
Te ,,Multocolor", Ludowa Sztuka w obrazach.
Kupujemy tylko ,,rdzennie polskie”!!
miana i oceniona".
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żonę i porwał do suwanego, dziewczynisko
koczkodana
czarną Wiktę
frajerkę...
Takim je-szcze ojca nie widział Staszek,
bo gdzie?
Prosto, jakby się wściekli!
(Mruknął,
oburzony do głębi duszy).
Zlazł z murka na którym stał i poszedł
ku domowi, maj!ąc w smutnych oczyskach

Zegar, trochę przedtem wydzwonił dzie
siątą, gdy przyszła matka. Sama, Zdjc-n^
chustkę i kabate?k, i jak stała tak klękła
przy Staszkowem łóżku, nad którem wisiał

całą tę

milszą?

-

—

scenę.

Żeby był

starszy

byłby wpadł

na

salę

i wziął matkę do dom...
Żeby byl starszy
choć o rok...
Żeby do szkoły nie nale,żał!...
Był wewnętrznie tak rozstrojony, że
szedłszy, położył się s-pać bez pacierza. Mia!
przecież głowę petną takich myśli, które
bardzo
winny były stać o-d niego zdaleka
zdaleka!
Wiadomo
życie zagrody wiej!skiej,

przy

obraz Jezusa w Ogrójcu.
Staszek wykręcił gło-wę

na

bok

—

udał żt

śpi.

naj

też rozmawiać mó?gł z tą
Dech wstrzymywał,
żeby słyszeć,
c-o
matula sze?pcą
tak żałośnie.
Mówili
pieśń: ,,Ach mój Jezu jak Ty klęczysz!".
Staszek pochwyci! wątek i modli! się z
nią razem. Modlił sie tak gorąco jak

O

czemby

jesz
Gdyby Staszek Leśniak był musiał dać nie zły był, gdy skonstatował taką o!bo
cze nigdy: ,,Przyj!dź mój Jezu, pociesz mnie,
komu odpowiedź na pytanie jakiego typu jętność.
po bo Cię ko?cham serdecznie!"
Z biegiem czasu
w skrytości serca co
kob’etą jest j-ego matka, niezawodnie,
Po s,kończonej modlitwie, gdy matka zni
z cala śz-czerością byłby odpowiedział:
Nie raz więcej stawiał ojcu zarzutów.
kła w sąsiedniej! izbie, gdzie stały łóżka ro
inksza. jak wszystkie we wsi. Wyszturcha,
Trzynastoletniemu chłopcu podpadały
dziców, Staszek zasnął. Dobrze po północy
niewiada czemu
pogłaska, niewiada za musiały podpadać zalecanki Leśniaka do zwyczaj?e domowe, uświadamiają wcześnie, już było, gdy zbudziło go skrzypienie drzwi?
do
która
i
rzecz
znamienna
nie
ta
dziewuch
zwłaszcza
jednej takiej,
wyrządzają
co, a przytuli
cze?k u szafy spiżarniowej.
Szafa była na
zawdy wtenczas kiedy sie
we wsi ,,frajerką" nazywano.
też nieraz niewiada bez co i dla
martwi
kiej szko-dy w ogrodzie duszy dziecka, jak przeciw łóżka
gdy
otworzył
oczy, zobaczy
Nieraz
przyszedłszy ze szkoły, Staszek to, w podobnych warunkach, ma miejsce na ojca krającego chle?b. Ukrajał dwa glony
czego...
zdala od życia
zastawał matkę we złach. Płakała, gdy jej terenie wielkich miasta
w
I byłby do-dał
nie
to
w
zawinął
papier, potem zawinął w papie?
jeżeli
głośno,
zdawało, że chło-piec nauką zajęty, pła przyrody.
całą kiełbasę wędzoną, wziął z szuflady kil
myśli. Ale, ich łubie! Oj!ej!! Mocno ich łubie, się
kała po nocy, gdy ’pewna była,, że wszyscy
Nasz Staszek
pomimo ,,uświadomie ka, czy więcej pączków, co jie matula w za
ch-oć tacy...
brzy pusty zawdy piekli na niedzielę
śpią. Staszek nie pytał już teraz czemu nia", był naturą na wskroś czystą
włoży
to
co
o
matce
szczerą prawdą,
Było
swejl
czasu pierwszej Komu
on wiedział czemu, i serce mu pę dzącą się złem. Od
płacze
to wszystko
w j?akąś obcą torbę,
wyniós
i
Le
mówi!
myślą!
trzynastoletni jedynak
nii świętej, szedł niejako przez to swoj!e ży komuś na
kało z żalu, że nic na to poradzić nie może.
dwór, i za chwilę wrócił nazao
śniaków Co więcej, eam nie wiedząc o tym,
cie z katechizmem w ręce
W ,,ostatki". Leśniakowie byli proszeni
rygorzysta ma do izby.
delektował się nieraz urodą swej rodzicielki, na
dla
i
siebie,
zabawę, urządzoną p-rzez miejscowy ły
surowyoczekujący tego
W chłopcu krew się zagotowała.
która za cały wdzięk, miała jasną, zaróżo
związek powstańców i wojaków.
samego od bliskich swoich.
Taaak?...
To już tak daleko...?
To t?
wioną na liczkach cerę, prześliczny uśmiech
Nie spał. Ogromny, nisko wiszący księ żmija już eię w podwórze wślizgla
Staszek poszedł wieczorem pod okno lo
poi
i niebieskie dobre oczy.
kalu nie po to, żeby śledzić jiak śię bawią życ, zalewa izbę potokiem światła.
Łyżki dom podchodzi?!...
Ale Staszek
na
innych, zewnętrznych jlego rodzice. Nie. Poszedł tam z chłopczę- w łyżni,ku błyszczały jak złoto
z fajanso
szczegółach opierał dziecięcy swój! zachwyt. cej ciekawości
bez żadnej ubocznej myśli,
wych talerzy wdzięczyły eię róże i niezapoDwa tygodnie postu minęły szczęśliwi(
Włosy!
minki
ale refleksje jakie mu się nasuwały p-rzy
obręcze na sztanderce lśniły dyby
bo Staszek ani razu w tym cze
Jak eię matula weznom czesać na nie obserwowaniu
Szczęśliwie,
tańczących, były nad spo sre?brne, a na ścianie kach!anego pieca, skąd sie nie spotka! nigdzie czarnej Wikty, i o?
dzielę, tóoo
dyby jem sie szczyrne złoto dziewanie poważne.
się wzieno, to się wzieno trzecie okno, z tu- cu nie miai nic do zarzucenia.
A jak weznom pleść
po plecach rozsypało!
Matula siedzo-m. a ociec sie na lową firanką i doniczkami pelargonii.
Co to?
Mówiono we wsi, że ,,fraj-erka" wyprowt
warkosze, to rence za krótkie, żeby do koń jieji oczach z dziewuchami rozbija? Insi go
Staszek, który o tak późnej godzinie zaw dzita się do miasta. Aż raz...
ca pozaplatać
muszom matula warkocze
a
tak?...
sze
od
dziś
na
to
spodarze pobrali swoje,
ojciec
dawna patrzał
jiuż spał
Staszek obrządza! w!aśnie swoje królik
na plecy cofnońć.
Poweselał, gdy ojciec wziął matkę do.
J?ak na cudny
jlego stros-kanemu w przybudówce pod stodołą, gdy usłyszą I
Źeteżto ociec nie podziwiajoml... Przej- tańca. Ale co? Ledwie parę taktów z nią wszystko,
sercu podarowany uśmiech nocy miesięcz że
ojciec rozmawia z kimś stojącym za szta 7
ani nie wejlrzom!
do?m jakby nigdy nic
wykręcił, gdy zobaczył ,,frajerkę", co akurat nej, by tę zaciszną, kochaną izbę, jeszcze chetami,
otaczającymi sad od strony poła
nieraz
Rzetel
weszła na salę. Nie bacząc na nic, puścił mu droższą uczyniA..
,(Dziwił się
mały entuzjasta).
Głos kobiecy
zdławiony_ jakiś.
elysza ;
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dnia 2 kwietnia
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-

nika

Bydgoskiego").

’t
:i ,kwi psychologia amerykańskiej reklaNowy Jork, w mar
^Odetchnij, zapal Camela". ,,Jeżeli co
7.;" ;, Wyjaśnię to bliżej na poniższym, jakże
trz- .eba ci orzeźwienia
nij Goca-CoSs", dogodnym przykładzie:
Firma mydlarska Colgate
,,Twó.j żołądek diedomaga?
zażyj
Palmoliye
Selzer", ,,Twój pies niedomaga?
Peet Co produkuje między innymi p ro
pr -,-:U
do ńas..." ,,Twoja żona nie domaga
od: do mycia pod nazwą ,,Super Suds".
dejdż od niej i poradź się w naszej le,
5 Dtychczas
sprzedawała ten proszek w
a
wrócisz zadowolony".
,,Restaura( a
;erwonym pudełku. Obecnie sprzedaje go
ko dla skąpców", Sklep krawiecki
t/”ł;.
w niebieskich pudelkach tei samei (podkre
dla grubasów".
,,Po twojej smiei,
a-,,ślam: tei samei) wielkości i reklamuje w
lecz nr -r .ilji milionach
nastąpić nawet potop
plakatów we wszystkich możli
wypadek zaasekuruj sie u nas”. ,.Jędę”. (z wych miejscach: ,,Super Suds in blue boza
ważasz asekuracje
niepotrzebny- wyda xes cotain 6O°/o morę soap".
Co znaczy
tek
to czemu nie wydj
.jdzy niebieskie pudełka Super Suds zawierają 60
barze..."
w naszym
/
J
proc, więcej proszku mydlanego. Porównu
wielkość identyczna.
Otwie
ję pudełka
ram czerwone pudełko
Amerykanie urn’ę’? feMaBwŁ
pełne. Otwieram
niebieski
pełne Gęstość proszku ta sa
”.izeni. Kam
Stwierdziłem to na
;
,?i
ma.
Więc na litość Boską, to samo pełne
z
ta
reklamowe
o-c,i"w;j-,-:
panie
-;?:Sjine’są
pudełko
pomalowane na kolor niebieski
kim znawstwei
;i} konsumenta, może zawierać
sześćdziesiąt procent więcej
z taka finezją
1
0?
”;śie przestrzeni
samei gęstości.
proszku
tej
i—ztakim
^rost
z,
wywołują
Czarna magia? Hokus-pokus? Nie, pro
tobie pot
ot
1 : o ._,wnsaty w postaci
w
szę państwa. Amerykańska reKlama.
.,owi sloganu reklamo
posłuszeńsł
Nie chodzi o to abyś uwierzył, nabywco.
wego.
Nie twierdzimy że jesteś pomylony, nabyw
co. Chodzi tylko o drobnostkę
żebyś ku
Jbbr)?
pił, szanowny nabywco.
-:’,’no”tt :nad, osobiście jestem pod pew
Awantura na ulcy.
nym
_gi?dem ^ushym obserwatorem, lu
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Albo taki widok! Dwunasta w nocy na
86-th Street na rogu
Lexington Avenue

Bo spodnie prasuję sobie sam.
nami
i
absurd, zwariowali.
powiedział:
Rozlega się nagle ryk, jakby kogoś zarzy
Ałe piję tu ,,Coca
Cola” chociaż Pine Drugiego dnią czułbym się zdenerwowany.
nano żywcem i wielki dryblas kładzie
Ałe może po trzech miesiącach czytania tej
się
colada nie jest gorsza.
Jest lepsza w
i zatrzymuje
na ziemi brznchem do póry
reklamy
ukląkłbym przed pierwszym nad
zdroi
wad
Lecz Coca
Najsilniejszy
gorzkich cały ruch kołowy na miejscu. Ludzie do smaku
mówię poważnie.
jeżdżającym Packardem,
wypił butelkę
Cola
na
Za
reklamuje się
każdym rogu.
Coca
Cola dla kurażu, zakąsił mydłem
biegają, podnoszą,
wydzierającego się w
SEZON OD 1 MAJA
(n-2975 niebogłosy dryblasa, aby na jego plecach czynam wierzyć, że mistrzowie reklamy w Palmoliye w fioletowym opakowaniu i do
ujrzeć reklamę firmy prasującej spodnie. USA byliby zdolni wywołać rewolucje, stałbym fioła.
EUROPEJSKI
KOMFORT Od dziś
żeby nawet w me.j obecności mordo stworzyć now? religię
gdyby zaczęli
najdoskonalsze
URZĄDZENIA wano człowieka w New Yorku, gdybym na pewnego dnia rozlepiać slogany: ,,Módl się Przesada.
,
i
charkot
umie
wet widział krew
do limuzyny Packarda. Ona zbawi świat".
słyszał
Lecz
ma swoje granice. Dr B.
nie zbliżę się. Szkoda zacho Kto wie,
!nfonn. udzielają biura: ..Orbis”. ,,Par” i ,,ffagnns Li(s Cook”- rającego
chyba pierwszego unia wzruszył Whartonwszystko
uważa przeciwnie i reklamują sie
du.
moimi
ramio
bym
europejskimi naiwnymi
we
wszystkich ustępach restauracyjnych
jako specjalista chorób żołądkowych. Nie
bię logikę i dlatego trudno mie przekonać
pó.jdę dę pana, doktorze B. Wharton, choć
że
papierosy Harley Tareyton kosztują
byś nawet był taka capacitas iak prof.
piętnaście centów paczka, mogą być o wie
Wenckeb
\y:
;,. -?e
Hęćhy
!° lepsze od ,,Chesterfieldów" kosztujących
naświec"O.?:--; -;?’.,’ --; .,:s
-7;.; r,a
również
piętnaście centów.
Oczywiście,
;b,, ;,x. n
żołądek
wiem
duży obrót, mały zysk i tym po
Niezwykłą przygodę przeżył w dżunglii niego wprawdzie zniekształconą, ale zupeł
dobne piękne słówka Jeżeli jednak nawet
australij!skiej znany podróżnik angielski nie zrozumia,łą angielszczyzną.
firma ,,Chesterfieid" sprzedaje więcej i mo
Leslie Huges, przeprowadzający z
Wódz buszmenów ’spokojnie powiedział
że sobie pozwolić zarabiać mniej na paczce kapitan
ramienia naukowego towarzystwa angiel do
kapitana Huges’a, że musi go zgładzić,
niż firma Harley Tareyton
to z drugiej
badania
Australii.
w
skiego
antropologiczne
gdyż odkrył jego plemię, co dotychczas nie
strony firma ..Chesterfieid" wydalę tyle na
W prowincji Queensłand usłyszał kapi
udało się żadnFtau białemu. Wszelkie per
reklamę, że skłonny jestem raczej przypu tan Huges pogłoski o istnieniu tajemniczego
swazje przerażonego podróżnika, który ościć że iej papierosy musza być gatunkowo
plemiena, o którym tubylcy wspominali biecai najzupełniej!szą dyskrecję, nie zrobi
nieco gorsze
gdyż w przeciwnym wypad z lękiem.
ły na wodzu żadnego wrażenia. Egzekucja
ku producent musiałby pracować ze strata.
Mimo, że informacj!e o miej!scu pobytu miała odbyć się następnego dnia, jednak
ton
nie
wca!e
swoHarley J°-’"ey
reklamuje
plemienia były dość mgliste, podróżnikowi Huge6 zdoła! zbiec, przekupiwszy strażnika,
-!
,rlwBuł
czyli może dać lepszy to- udało się jie odszukać Jednak zamiast przy wręczając mu zapalniczkę. Gdy po długich
kosztow reklamy.
WłLr, :-.c nie
chylnie usposobionych kraj!owców Huges perypetiach dotarł do osady białych i zorga
Ito
;;s’h
1j.I
’hesterfieldy"
Ustępy w restauracjach nie są
spotka! dziki lud, składaj!ący się z większej nizował większą ekspedycję celem odszuka Wharton.
’i;’ft
s,-; j,.: ”ńskiej reklamy.
części z wojowników, którzy zaprowadzili nia plem:enia, buszmeni zmienili miejsce od teno, aby czytać w nich reklamy dokto
a?no
zrozumieli go przed oblicze wodza. Kapitan zdziwi! się swego pobytu, chroniąc się w głębi dżunglii. ra Whartona. Wręcz przeciwnie.
’;’?- mój pseudock’t?nomictn.y wywód o ko bardzo, gdyż wodzem okazał eię biały czło Zagadka tajemniczego białego wodza nie zo
Przynajmniej ja tak uważam. Ja, Euro
sztach wwjukcj?. otwpeio i Byśiu
nie
wiek. Zdziwienie jego zwiększyło się jesz
stała dotychczas rozwiązana.
pejczyk.
łamcie .?obie nad łvin jfwwy
warto.
cze bardziej, gdy biały kacyk przemówi! do
Adam Nasielski.
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Może nie tak

prędko

byłby się

Leśniak

sie Wielkanoc szykuje, że mojego
?e się stało, ż
Staszka, czy o Jagusię. D
nim zobaczycie. Powiesze sie, nie
z Wiktom
śluss. Wie!k- n
dzie, a on
?a
nie
że
to,
aż
Matka
umówioną schadzkę, gdyby
lata u spowiedzi nie by
:n
v
matkę w grób spędzicie.
W pobliżu stal wóz naładowany ;:. -saą
czekając
pocią
z
Staszka
nie powinni sie
Za,sraj prowadzony przez
powTO- sie dziecka spodziewajiom
-ss .5;.;
Staszek mógł podejść zupełnie Li
stśr;ął wśró,
zahamowany gwałtown;e
teno
drodze
i
a
kurę
budy, napatolił po
lt ,-d-. ,-e
martwić, mówili somsia-dka,
nie będąc widzianym.
wy sie z
pola. Krzyk, rwete-s
kogo
7-, yzl ją na amen, co znowu stało się po- czornom Witkom zadajecie? Jak do Pal
,,już po nim!" wołają... fc asx/7: !;rei Sta
ino
Możesz
śn
7?
Ady
przyj!dź...
;). to- Staszek tego samego wieczora, mowy Niedzieli sie to wszystko nie zmie szek, eynuś najmilszy! NU i’i;;
P;-imo
przynść
zapłociem.
prosto do stoi;,’i; po
;-.;- -’Cię
piasto, dostał od matki po ba ni, co matce łzy z oczów wyciska
wejł
tam
sieczke
rznońć..
?Byde
Jagna żart,
;-:,rt’.. ; .’-- --) d;ewnym spod pieca, a ojcie-c sze sie.
Obudził go własny krzyk.
południu do miasta idzie, to sobie porozmoś’;j-; :;" je; ’oś zaczęło świtać, dogadyStaszek dawno odszedł, żeby się na werwiamy. Czymu nie do izby? Anu wedle V, ;- chytrzę’: 7-; matka
W izbie jest
na łóżku. Przed
bij, a dobrze! ko rzucić ze 6woją bolącą od wzruszeń
?i--,/-; -i
taki
Chalamucha
Co
chłopca..
honorny
-;
przyśniło, smarkolowi, z wą, a Leśniak stał rozdziawiwszy gębę
samochód warczy... Rany Bos-kie;
s.. :; s:
niewiada coby sie mogło stać...
7
psem 7
ogi dzie totać...
stał jak wrośnięty w ziemię.
Pogotowie do szpitala bierze!! Trup
wisi u okiennego krzyża!
Zgodziła się wreszcie przyj!ść jutro za
na Staszku,
Św.
;
Chłopie-c, mimo młodego wieku, poznał
ekucji
była
płociem do stodoły, na umówioną godzinę. przypadkiem kobieta, która z Leśniakową do już psychikę ojca dos-konale i na wskroś.
Leśniakowa położyła rękę na czob m
Staszek
w
sam na sobie
mig powziął postanowienie: miasta chodziła, a potem wstąpiła do nich. Znał jego miękką naturę
ża
budzi go.
Otworzył oczy i odetcb ;
Niech przyjdzie
niech
od czego Za I
zaś o tchórzliwo
j!ej nieraz doświadczył
ona, gdy Leśniak spać już poszedł,
jak po zrzuceniu ogromnego ciężaru, i?
ści usposobienia, przekonał się, obserwu
graj...
ciła swoj;e trzy grosze do sprawy o
glą-da się
pyta: Coś tak warczało dziet-i;
Drugiego dnia
gdy Leśniakowa, po zioną kurę. Nie musisz matkę gniewać, jąc stosunek ojca do parobka. Ojciec bał się dyby samochód,. Staszek co robi?...
wczesnym obiedzie z sąsiadką do miasta
nie musisz.
Matka się dziecka
Mikołaja, miał przed nim respekt rzetelny
synku
szła, Staszek nie mógł nigdzie miejsca za spodziewajiom
za
Szyłam na maszynie, to ci sie we śpi
nie wo-lno jlem sie mar jedynie dlatego, źe młody człowiek
grzać, tak się palił do powziętego planu. I twić...
sługując na to w zupełności, szanować się ku zdało, źe samochód. Stasze-k we szkol;
pecie już dziewiąta.
zegar szedł mu za wolno, i ojciec nie dość
Staszek nie spał całą noc
księżyc za kazał. Staszek patrzał na ten sto,sunek
prędko do tego rznięcia sieczki się zabiera!. chmurę się schował, i dobrze zrobił.
władnego do chlebodawcy
patrzał z
Popatrzał na żo-nę z uczuciem ogromne
Wreszcie
gdy eieczkarka zachłystywała cu płożyła ta ciemność
dziwem, z uznaniem, i nieraz wyciągał z wdzięczności i zaczął się ubierać, Ale ni(
tyle ma do
na
dobre
od
się
zgrzytem
którego ,,s-kóra myślenia. Wobec wiadomości przez
tego konsekwencje:
,,Żeby ta matucbna po codziennemu,
cierpła’, Staszek odpiął łańcuch od kółka kę mu podanej!, postanowił
nim ojciec mojia tego Mikołaja za przykład sobie wziebudzie
i
do
ulicz
Leśniakowa, przyniósłszy mężowi Ania
przy
poprowadzi! Zagrajia
z
na, a postawiła się ostro, a pięściom w 6tół
Wiktą się zobaczy
swoje mu
ki od strony zaplocia. Schowany za kupą dzieć. Nie dużo mu
danie, zdziwiła się, widząc go ubranego jaj
to zaraz byłoby inacy...
hukła,
co,
ino
jak
powie
parę słów,
do kościoła.
drągów, które tam postawiono do
ale po tych słowach, przy Boskiej pomocy
Na energii
li tylko na energii, jaką
nia. zabawiał Zagraja gnatami od
dużo so-bie obiecuje...
Śniadania jadł nie będę
r,
,.;.
w sobie wyrobił dzięki Mikołajowi, zbudo
ki, żeby sie nie zdradzi! szczekaniem. Do
głosem
nabrzmiałym pokorą, ,l;?!,:’..
z
ob
wał
Staszek
ofensywę
wizją j!abło-nki
piero gdy spostrzegł, że czarna Wikta jest
ki sen niedobry
idę do s-. ; ;.:e 7-;, V.
W gruncie rzeczy ani
tuż
Na drugi dzień
popchną! uliczkę i wypad! z psem na
pod pozorem, że głow’a ciążonej ojego trupem.
mieście księża słuchają ku ;.o!:.’ ,.;,;---,y,-’ ’kocha go
myślał
tym
grzech.
Ojciec
Miał
zamiar
na
łań
co
nie
boli,
zresztą było prawdą
po-le.
trzymaj!ąc pśa
go
mogę zara do Komunii przys;
zlęknie się...
cuchu, wygonić ,,frajerkę” na koniec za- szedł do szkoły. Zmówił pacierz przed swo przecie
im
i
z
sam
Pożegnał się z żoną sr--de n- i c- --’
stało
niedziela
Leśniak cho
.

.

,Wikta, cholerę.!

comyślił

przyczyny nie stawienia

się Wikty

ka

wam

trupa
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eię inaczejt Brytan
Ogrójcem
pilnował, żeby
ojcem
płocia, tymczasem
Nazaj!utrz była
wyszarpną! się chłopcu z ręki, dopadl ucie na sam się spotkać. Wreszcie
gdy pa dzi! jak struty. Po o-biedzie wynió-sł się
nie
kającej i rzucił się na nią obaliwszy twa robek -poszedł w pole do rozrzucania gno gdzieś i przyszedł około północy
rzą do ziemi.
ju, nasz Staszek przy dybał ojca w stajni.
trzeźwy. Ma.mrocąc coś o ,,j!abł-once", w uNim Staszek doskoczył i oderwał psa od
braniu na łóżko się rzucił.
Chłopak stanął przed nim blady ja,k kre
wrzeszczącej w niebogłosy, j!uż suknia na da, ale mocny w sobie
zdecydowany.
wypukłości poszła w strzępy, przy czym oJedzie kolej!ą
od Wikty wraca.
Po
Znacie te jabłonkę, ojciec, coście jom
ęz-ywiście poczciwy Zagraj i w czymś ino Zagraja, o
przAd tr’””-. e ”l laty dla mnie zasadzili? Ta kłócili się sam nie wie ocn
jeszcze zdążył zatopić kły,
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i:;
jak ongi było zwyczajem, sp ’-uWezy
sposób obowiązek przeproś. ais za k/z;
wdy wyrządzone.
Staszkowi powiedz, Ja j:?
;;
Palmową jeszcze raz przysb
do
i’-;;
my
wielkanocnej w trójkę
chwijaJnego_
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Alina Prus-Krzenilasiia.
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ŚWIĘCONKI
JAJKA

z

DZ T ENNTK

BYDGOSKI",

Kaszubów

W

dalszym ciągu

procesu

Kaszubów z Rumii
zeznawało po kie
rownika szkoły
Sabacie jeszcze około
20 świadków.
Byli to rodzice i dzieci
zeznaniach
szkolne.
Potwierdzali
w

BYDGOSZCZ, P!as Teatralny.

kiem

wszystko,

to

co

oskarżeni

mówili

już przed ro
przed sądem

gdyńskim.
Mały Pawełek Fierka opowiada hi
storię z Płomykami. Nauczycielka po
dnia 1 kwietnia 1939

r.

Redakcja I administracia mieści
kwer Kościuszki 24, (nad cukiernia
sta ).tel. 14-60

sie:

Fan()

Świadkowie

Plac Kaszubski, tel. 26-40.
via a vis komisariatu.
Bałtycka, o) Śląska 42.
Magistra Grodzkiego, Morska 155.
Nadmorska w Orłowie, ul. Orłowska.

Centralna,

Świętojańska,

już sprzed
sprawę

panienki
prezes

Gwiazda: ,,Czterech na
Lido; ,,Wielki walc".

lokalu"

i

posterunku".

Af’asto

Polonia: ,.Ostrożnie
iro--rarn rewii.

Zorza-Grabówek:

z

posłuchajcie".
Stów. Rcbotnikćw

postawił

Hinc
Teofil,
Katolickich
wniosek

raz

o

z

Rumii.

Toruń,

w

n!um!eniach".

miłością" i

nowy

dnia 1 kwietnia 1939

r.

wspólne przystąpienie do Komunii śsw.
Nocny dyżur pełnią apteki:
dia uproszenia zdrowia dla chorego)
śródmieście
Pod Orłem
podówczas śp. Marszałka Piłsudskiego.
Św. Anny
Bydgoskie Przedmieście.
Mokrem
Ale kierownik
Pod Łabędziem
na
Sabat
jak twierdzi:
Nadwiślańska
Jakubskie Przedm.
Hinc (wyśmiał ten zamiar i sprzeciwił
Św. Barbary
Chełmińskie Przedm.
się.
(Jak widać z powyższego jeszcze,
lekarski Ubezpieczalni Społecznr
Dyżur
za
życia śp. Marszałka Piłsudskiego sobota: dr Ziółkowski, ul. Bydgoska 37, t
do tej po
kierownik Sabat działał i
808 (dyżur od godz. 15 do 8); niedziela:
działa na eksponowanej Kaszub
ry
ryliński, ul. Pułaskiego 7, tel. 1510 (d?
skiej placówce). Zeznawali także star
dgodz.8do8).
si już dziś b. uczniowie p. Sabata.
Je
den z nich opowiada, jakoby p. kierow
Pogotowie straży pożarnej teL 12
nik miał na lekcji mówić, że Boga nie
a :w-----Pogotowie ratunkowa tel. 19 -9L
ma, duszy nie ma, dusza jest jak motor
n samochodu.
Jak się motor zepsuje z
Przedstawicielstwo
,,Dziennik
człowieka zostaje szmelc.
ul. Mostowa 17 tel 14skiego"?
Dzieci
to
urodzicom,
opowiadały
REPERTUAR KIN;
trzymując, że w szkole się tak nauczy
Aria: ,?Po wielkiej wojnie"
nie
ma
a
w
środku
człowieka
ły. Duszy
As: ,,Dr :Murek"
jest motor jak w samochodzie,
Mars; ,,W)(adczyni dżungli”’
Świt: ,,Wańka o szczęście”
Rozprawa, jak już zaznaczyliśmy zo
—

-

-

—

-

-

—

—

------

stała odroczona do 27 kwietnia.

ż

rzędu przedstawienia dla
Jutro (niedziela) o godz.
11,30 odbędzie słę Mrugie z rzędu przedsta
—

Drugie

mieszkańców wsi.

INOWROCtAW-ZDROJ
solanko 31%

.,Zabronione szczęście"
Liiy-Chylonia:
życie i śmierć P,usa XI.
Morskie-Oko: ,.Listy z pola bitwy".
K?rs’ °riowo-

z

opowiadają dalej znaną
z procesu
gdyńskiego
piosenką przekręconą z ,,hej
roku

opowiada jak

REPERTUAR KIN:
nocnego

gazet

20 groszy a jego
Pawełka wziął
do kancelarii i tam bił go trzcinką.

Nocny dyżur pełnią apteki:

Bajka: ,.Tajemnica
Król magików".

na
a
stawi!a
kierownik
stole,
pan
i
wszedł potem do klasy
porozdawał
dzieciom. Tatuś Pawełka podarł
kę, a pan kierownik kazał za nią za

płacić

.

borowina

W9SO

kwasoweg!o we

2

emanatorlum radowe

(n3000)

inhalatorium

3

tyg,

Informacji

55440.

zt

zt

wodolecznictwo

ndzieJa

tys.
Zarząd Zdrojowiska

A
biura

-

Zt

wienie z cyklu przedstawień dla mieszkań
ców okolicznych miasi) wsi i wiosek. Dana
zostaje piękna sztuka Enameta Lawery’ego
p. t. ,,Rozum i wiara".

Repertuar Teatru Ziemi J’omorsklej.
Sobota 1. IV. godz. 20 Toruń -’,,Rozum
i wiara”. Niedziela 2. IV Toruń: godz. JJ.30
,,Rozum i wiara"
zorganizowane dla wsi
godz. 16 ,,Rozum i wiara”, godz. 20
glarz". Poniedziałek 3. IV godz. 20,30 Włoc
ławek
,,Rozum i wiara"
-

tyg.
Orbis

i

PAR

.

’

—

,

,,Że

,,Diabły wybrzeży".

Toruńska rada

miejska

Komitet współpracy dla pożyczki lotliczej. W najbliższych dniach zostanie po
Toruń, 31. 3 Jak już donosiliśmy od
wołany do życia Komitet obywatelski, który
w porozumieniu z ugrupowaniami społecz było
się w Toruniu posiedzenie rady
nymi. gospodarczy-mi i świata pracy ustali miejskiej, któremu przewodniczy} pre
wysokość mającej sie subskrybować pożycz zydent p. Raszeja.
Rada
miejska
ki przez
wszystkich zainteresowanych tą uchwaliła na rzecz
armii
—

.

dozbrojenia

ważną sprawą.

Akcja

Nr 77.

niespodziankami

swych

—

1939 i’..

Kronika

Gdynia.

Gdynia,

dnia 2 kwietnia

marcypanowe
Proces

n,osi)

niedziela,

FON musi trwać

dalej! Niena

20.000 zł.

.

—

Jutro zebranie okręgu pom. LOPP.
ostatniej chwili przypominamy, że
ści 1.500 zł. Następnie
jutro w niedzielę, 2 bm. o godz. 12 od
gnięcie pożyczek z Funduszu Pracy na będzie się w sali Domu Społecznego
rozbudowę wodociągów, roboty kana walne zgromadzenie pomorskiego okręlizacyjne i uliczne oraz na spłatę po gu wojewódzkiego LOPP.
życzki z BGK na budowę nowej ga
na 29 bm.
Kradzież
W
członka

ze

składką

wysoko
uchwalono zacią

roczną

w

-

W

jabłek.
nocy
nieznani sprawcy zakradli się do piwnicy
p. Stanisława Dydaka, któremu skradli 150
kg jabłek ogólnej wartości 200 zl. Tadeusz
—

dalszym ciągu obrad powołano do
komisji administracyjnej radnego dr.
Zmyślonego, do komisji finansowej ra
dnego inż. Sosnowskiego. Wybór dele
gatów na sejmik Komunalnego Zw.
rodowej.
Kredytowego w Poznaniu odbył się z
Praca Polska. Jak już donosiliśmy w
i osta
przeszkodami,
ubiegłą niedzielę? ódbyła-Się wielkie plenar- kapitalnymi
rie _zebr,anie -^wszystkich członków
,,Pracy tecznie rada miejska wybrała jednego
Solskiej”. Na zebraniu tym obecni w licz tylko delegata i zastępcę w osobach
bie kilku tvsięcv uchwalili rezolucję wyra
pp.: adw. Paulusa i Meyzy.
żającą ścisłą łączność wszystkich pracowni Rada
miejska uchwaliła jednogłośnie
ków zrzeszonych w ,,Pracy Polskiej" z Ar
mią.
Zarządzona po zebraniu doraźna przystąpienie m. Torunia do Zw. Mię
zbiórka przyniosła na dozbrojenie
Armii
dzykomunalnego dla spraw letnisko
kwotę 298,91 zł. Sumę tą przekazano na od wych i turystycznych w
charakterze
konto w K. K. O. m.
leżnie od wpłat na subskrypcję
pożyczki
banki będą również przyjmowały ofiary na
Fundusz Obrony Narodowej współpracując
w ten sposób z akcia działającego w Gdyni
Miejskiego Komitetu Funduszu Obrony Ńa_

przy stole obrad.

W

--

—

zowni.

Komisję rewizyjną wybrano w skła
pp.:
Meyzy, Naporskiego, Gerhardta, zastępcami pp.:
dyr. Junka,
Blachowskiego i mgr. Duszyńskiego.
Likwidatorami KKO m. Podgórza wy
brano pp. Steinharta i Domżalskiego.
Przy omawianiu sprawy udzielenia
zasiłków
świątecznych
bezrobotnym
wyłoniła się b. ożywiona dyskusja, w
której głównie głos zabierali radni:
dyr. Antczak, mec. Bolt, Ciesielski
Dybowski. Wniosek ten ostatecznie zo
stał z małymi poprawkami uchwalony.
dzie

Ewert, zarządzający majątkiem Kuczwały
pod Toruniem, zgłosił o kradzieży 313 kg
koniczyny wartości 438 zł. W obu wypad
kach kradzieży policja wszczęła energiczne
dochodzenia.

Teatr Ziemi Pomorskiej wraz z policją
toruńską na F. O. N. Dyrekcja Teatru Zie
mi Pomorskiej stanęła na czele teatrów w
Polsce i jako pierwsza ofiarowała całkowi
ty wpływ z dwóch przedstawień na Fundusz
Obrony Narodowej1. Cały zespół teatru, na
czele z artystami, administracją i persone
lem technicznym, zrzekli się jednogłośnie
powiednie
Gdyni.
swoich poborów w tych dwóch dniach. Nie
zależnie od powyższego Dyrekcja i pracow
Statki oczekiwane w Gdyni: 1. 4 mot.
za
samochodów
30
(do
zdy
km/godz.), 3)
nicy teatru deklarują,, w ramach ustalo
,,Venezuela", par. ,,Parnu", par. ,,Solgry",
kazie używania sygnałów dźwiękowych. W
2. 4. par. ,,Seine", 3. 4 par. ,,Odysseus". par.
nych, na pożyczkę przeciwlotniczą,. Bilety
Ogrodnicy
pomorscy obradowali
śródmieściu
wolno
przechodzić przez je na przedstawienia przyj’ęła do rozsprzedaży
,,Betta", par. ,,Blenda", 4. 4. mot. ,,Rozewie",
w Taiwu.
zdnię tylko w miejscach do tego przezna policja toruńska i dzięki jiejl sprężystej’ or
par. ,,Toruń", 5. 4. par. ,,Hindsholm", par.
czonych. Tego rodzaju miejsca będą wyło ganizacji, teatr w tych dwóch dssłgWYBęńzin
,,Bengt Sture". par. ,,Catherina", ok. 6. 4
Toruń. W niedzielę, 26 bm. odbył się w żone
W oinną nawierzchnia (klinkier).
przepełniony. Powyższy obyw’atelski czyn
par. ,,Trio", oczek, mot. ,,Scabeli".
Toruniu w sali Dworu Artusa zjazd rady kresie
próbnym oznaczone będą farbą bia należy z uznaniem podkreślić i rzucić ha
Gdynia dozbraja armię lotniczą. W głównej Pomorskiego Towarzystwa Ogrod łą, a w przyszłości metalowymi guzikami. sło pod adresem wszystkich teatrów w Polczwartek, pod przewodnictwem p, Komisa niczego. Obradom przewodniczył prezes p. Po węzłach ulicznych nłe wolno przecho sce o równie epoteczpestanowisko.
St. Tomaszewski z Gniewkowa.
rza Rządu mgr. pr.
Fr. Sokoła, odbyło się
dzić
po
przekątni (przez środek węzła).
Na zjazd przybyli oprócz delegatów od
zebranie dyrektorów i kierowników wszyst
Dalej
należy
pamiętać o zakazie postoju
kich banków gdyńskich, na którym ustalo działów P. T O. pp. inż. Hirschberg z Pom. pojazdów przy
Rynku Staromiejskim, na Przeszło 1(MXH) osób zwiedziło Toruń
inż.
Fiedler
z
Pom.
Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Szerokiej oraz na ul. Królowej Jadwigi
no, że od dnia dzisiejszego banki przyjmują
i
z
Wielko
Witkowski
prez.
na
do ul. Proste.j. Do ulic zamkniętych dla ru Z wateeąa zebrania oddziału toruńskiego
t.ymczasowe zaświadczenia wpłaty na Izby Rolniczej
chu zaliczono: ul. Piekary, ul. Panny Ma Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego.
subskrypcje pożyczki lotniczej. Dla orien polskiego Tow. Ogrodniczego.
Bardzo szczegółowe sprawozdania z dzia rii i
tacji podaje ęię wvkaz instytucyj banko
(od Wysokiej do Jęcz .^Toruń, W ub. wtorek w Domu WycieczZaszpitalną
wych przyjmujących wpłaty na subskrypcję łalności zarządu za rok ub. złożyli pp.: pre miennej). Do ulic jednokierunkowych naJsńwym przy uł. Legionów odbyło się do
sekretarz Chojnicki i
10 zes Tomaszewski,
leżą: Pod Krzywą Wieżą, Bankowa, Pod- roczne walne zgromadzenie oddziału to
pożyczek, a ,mianowicie: Bank Polski
l.utego 20-22, Bank Gospodarstwa Krajowe- skarbnik Zawacki oraz komisja rewizyjna. murna, Szewska, Zaszpitalna, Wola Zam, ruńskiego Polskiego Towarzystwa Krajo
Nad sprawozdaniami rozwinęła się ożywio kowa i Ciasna.
10 Lutego 8, Państw. Bank Rolny
Na tych ulicach nie wolno
(ó
znawczego, któremu przewodniczył p. mgr.
?lać
JRfbnstytucji, Pocztowa Kasa Oszczę- na dyskusja. Na wniosek komisji rewizyj pozostawiać żadnych wozów i wózków,
Chyczewski.
udzielono
ab
ustępującemu zarządowi
3 Maja 29, Komunalna Kasa nej
to zarówno
na
i w miejscach
inośęj
jezdni
jak
Ze sprawozdań, jakie składali:
solutorium i wybrano nowy zarząd w skła
prezes,
Os zczędności
na
chodnik.
Świętojańska 17, Bank Zw. dzie
przeznaczonych
Przestrzega skarbnik
i sekretarz wynika, że oddział to_
St. Toma nie
następującym:
prezes
p
PP.
ułatwi
O
36,
Sptiłck Zarobkowych
Świętojańska
przepisów
pracę organów
ruński rozwija się pomyślnie
mimo pew
Be ak Handlowy
Portowa 15, Powszechny szewski z Gniewkowa, wiceprezesi pp. Ceł- tym winni pamiętać mieszkańcy Torunia.
nych trudności. Ogółem oddział liczy 208
Plac Kaszubski 8, Bank mer i Hozakowski z Torunia, sekretarz
Ba:nk Związkowy
Praca rozwija się w
członków czynnych.
Zatchcdni
p.
Świętojańska 23. Bank Cukrow p. F. Chojnicki z Torunia, skarbnik
trzech sekcjach i to: wycieczkowej, pro pa
nictwa
Mściwoja 9, Bank Franco-Połonai- Zawacki z Torunia, członkowie zarządu
i
gospodarczo organizacyjnej.
se
Skwer Kościuszki 15, Bom. Bankowy pp. Bosiacki z Bydgoszczy, Latoś z Włoc
Rekolekcje zamknięte w Zamka Bierz- gandowej
ławka, Rapior z Pelplina i Czyżak z Glesna. głowskim dla pań miłosierdzia Stowarzyszeń Najbardziej ożywioną działalność wykaza
drJ.Kogel—3Maja27.
ła
sekcja wycieczkowa, która gościła u sie
Komisję rewizyjną tworzą pp.: K!osiński, św, Wino, a Paulo diecezji chełmińskiej od
Pawlaczyk, Zieliński z Torunia, Piński z będą się dla pań czynnych i wspierających bie 10.089 osób, zwiedzających zabytki śred
U wasal
Inowrocławia i Koszycki z Chełmży. Jako w dniach: od 9 maja wieczór do 13 maja niowieczne stolicy Wielkiego Pomorza.
Dom
delegatów do komisji kontyngentowej przy 1939 r. rano, w Domu Rekolekcyj!nym Zam
noclegowy, którego gospodarką
Do Wydawnictwa ,,Dziennik Bydgo
państw, komitecie przywozowym wybrano ku Bierzgłowekiego. Pobyt z ca,łodziennym zajmuje się sekcja gospodarczo-organłza:
ski" w Bydgoszczy wpłynęła anonimo pp. inż. Fiedlera i prezesa Tomaszewskiego.
utrzymaniem na okres trwania rekolekcj!i, cyjna, przenocował w ciągu roku ubiegłe
Preliminarz budżetowy na rok 1939 uwa korespondencja z Gdyni, zawierają
wynosi 10 zl. Zgłoszenia piśmienne należy go ok. 5000 osób.
Gospodarka finansowa
ch wał ono w wysokości .3 .200 zł.
kierować na ręce sekretarki generalnej l!ady prowadzona była bardzo oszczędnie. Saldo
ca cały
szereg nieścisłych wiadomości
W toku dalszych obrad omówiono cały
Centralnej p. drowy Zapałowskiej, Toruń, na rok bież, wynosi 81,11 zł.
o różnych personalnych przesunięciach
Po sprawozdaniach
szereg spraw
związanych z zawodem o- ul. Szeroka 21 II p.; zgłoszenia osobiste do
członków zarządu
znanych na tut. terenie osobistości, a grodniczym. Należy podkreślić to, że rada biura Rady Centralnej!, które mieści eię w wywiązała się ożywiona dyskusja.
Na
również o nominacji II wicekomisarza główna P, T. O uchwaliła wyasygnować z Toruniu( ul. Łazienna 18
w ,,Domu Kato wniosek
udzielono ustę
komisji
rewizyjnej
lickim"/
lak wiadomo,
w Gd;’i.’.
pującemu zarządowi absolutorium i wy
ustrój miasta kasy związkowe( kwotę 160 zł na F. O, N.
brano nowy zarząd w składzie
następują,
został
i
,,Kresy w służbie Rzeczypospolitej”.
Gdyni
zatwierdzony przez Sejm
Nauczmy się chodzić!
p. mgr. B. Zaremba, sekre
że dnia 4 kwietnia br. o cym: prezes
-Wszelkie
nim
w
Przypominamy,
zmiany
mogłyby być
tarz
p. b. Ziółkowski, skarbnik
p. Ręgodz. 19 odbędzie się w ,,Dworze Artusa”
przeprowadzone tylko po stosownej
Policja toruńska spisała ostatnio kilka akademia Polskiego Białego Krzyża, na któ kosiewicz, członkowie zarządu pp.: H. Kar
naście doniesień karnych.
Na
czoło
ich
H. Kędzirowa.
St. Łęuchwale sejmowej.
rej będą przemawiali gen. Tokarzewski- bowski, Skrzypek,
W
G. Grocholska.
Wa!dowska,
Zapewne chodzi o niewłaściwy żart wybijają się doraźne mandaty za przekro Karaszewicz i dyr Pawłowicz. Przedsprze gowski,
czenie przepisów drogowych ł wykroczeń
mgr. Kubłin i Mełoch.
Komisję rewizyjną
daż biletów w komendzie placu.
prima apri!isowy. Pomimo, że maszyZarząd miejski w Toruniu
drogowych.
tworzą pp.: Sobiecki. Banasiewicz, Koplińi
ławka
W
nb; na której korespondencja została rozpoczął już akcję zmierzającą do uregu
Zapaliła się
firany.
ski i Gregorczyk.
napisana, jest nam znana, uprzedzamy, lowania ruchu pojazdów i pieszych na uli mieszkaniu p. Brykesa przy ul. Sienkie
Preliminarz budżetowy na rok 1939
u_
na przyszłość
;;
podobne ewentualne cach i drogach m. Torunia. Nieprzestrze wicza 29 od iskier, wydobywających się chwalono w wysokości 7000 zł po stronie
ganie
obowiązujących
przepisów
powoduje
bezz pieca,
in, ny będziemy przekazywali
zapaliła się ławka a od niej dochodów i rozchodów.
Dla ich ukatastrofy i liczne wypadki.
Po omówieniu kilku spraw organizacyj-^n
?o urzędowi śledczemu.
firany.
Przybyła ną miejsce wypadku
o:
ruchu
niknięcia pamiętać należy
l)
pra
nych i programu pracy na rok 1939, zebra-’- su
Dziennik Bydgoski", Gdynia.
straż
wostronnym, 2) ograniczonej szybkości ja-,
pożarna, ogień ugasiła.
nie zakończono.
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Którzy przywódcy
weszli

do

Komitetu

Warszawa, 1. 4. Jak donosiliśmy, gen.
(erbecki zaprosił do współpracy siedem

P(

onnictw

st

wti

Lotniczej?

ławsk:,
wjęC samych przewodniczą
cych ns.cs,-,??hu eh organów partii i klaso
-

;ronnictw, a mianowicie: Ozon, Stronnic wych 2 wił,y??’,- zawodowych.
Narodów°, Stronnictwo Ludowe, Strono
n
Z:;
n, wchodzą do komiteictwo Pracy, Polską Partię Socjalistyczną, tu,.PF
ksandar Heinrich, ,Jan Jodzewicz,
?’
Marodowo-Radykalny, Chrześcijańskie Wit( .i ^?-?-’. -?,/-??;i,. Antoni Goerne.
nie.
T
3 Zjednoczenie reprezentu
y ; : ,5.,
;ze posiedzenie komitetu pożyczki ją
d sy
itner, Józef Chaciński, Bła
żej ??,/?t, ’C;U-: ?.,ki.
zo
’

-

.

.

"

.

-:

JW1ĘTA
ANKI

dź.;

ti.-

.

’

?ti--p
/

-

naj

od

.y, :, tu liczni działacze społeczni
:’ a także luzem chodzący

po

-

cukrowe i czekoladowe
czekoladowe

wcho

;edsiawicielami stronnictw

P-

,

i

:-

skromniejszych do ozdobnych
napełnio
nych czekoladkami

koła polityczne
przywiązują
:zenie do tej konsolidacji, która
°

z

okazji pożyczki

na

obronę

—

Sft

-

-

i-l/KKI

;ngf 100 milionów złotych
Pożyczkę Lotniczą.

czekolad

z

najlepszej

z
!

na s?tu
czystego marcypa
°zekolady

? : ;;y-. ::s ,yń, 1. 4 W dalszym ciągu napły
7?tego kraj!u wiadomości o sponta? ”"--?h uchwałach szeregu
organi?aęyj.
"?"--’"?
”;?zeń społecznych i przedsiębiorstw
’owych, które deklarują kwoty na
i?
77 ::,i,pciy"zki obrony przeciwlotniczej.
,;
?yeż i prywatne osoby zgłaszają się
?.i,r?-’Je do biur LOPP, fehładają w miarę
;?m???.??’. możliwości rozmaite kwoty na po; ;y.-,;i?;ę lotniczą. Trudno jest nam ze Wz7;7"
du. na olbrzymią listę zamieścić wykaz tych
7,.
.
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-

i

MA ? iiRKI

stolikach

na

.

w

kilkunastu odmia

T00fIKIpralinowe,

-

orzec

-

1VllU1111iananasowe

CZEKOLADĘ
oraz

w proszku
i
do mazurków

v

?’?

---

migdałową, orzechową

masę

do

mazurków i ciast

poleca

/ystkich, którzy już subskrybowali po
życzkę.
Według ostatnich komunikatów zadekla
rowano już ponad 100 milionów złotych.

-

973

Tajemnicze naradg. |

taazie

można

Warszawa, 1. 4

podpisywać.
Lotnicza?

Pożyczkę

(PAT).

.

W

najbliższych

należy obawą przed nie dniach opublikowane zostanie obwieszcze
,/’
;
,a będzie
odbędzie się dzisiaj,-p;
na terenie Gdańska odbywają się jakieś
zadowoleniem członków partii narodo nie min. skarbu w sprawie subskrypcji po
i bo.nów obrony prz°e’
:’ei.
wspólna odezwa dc n
tajemnicze narady, ria które przybyw-a w’o-socjalistycznych, których przez czas życzki
Stronnictwa deleg-,?fl ;
Jak się dejyiadujemy.
°:?
jmitetu po
,7?
karmiono
obietnicami.
aż
narodowo-socjalistyczni długi
Dzisiaj
i, ?., -, -Astawicieii. Po ją dygnitarze
życzki wybitnyc!: -?
in. ustala, że subsl
.Wa’? ?
??’! .a lista z nazwi z Berlina, bliscy
?wie krąty
współpracownicy Hi Berlin musi radzić, jak wybrnąć z tej da Rasy Urzędów
??\ fhask...
-’°? ---m?”?’? ? -?.?G
ł?::?;yczr?ych, którzy reprs- tlera.
sytuacji z honorem, a właściwie bez ski,B.G.Ł,P.K.M?
?
? .,mitecie poszczególne uNazwiska ich oraz bliższe
Ro!ny i ich oddziały, bań?J nrywańact st
szczegóły straty członków.
szone w
Wedtug tej listy wchodzą do narad
Syndykacie Związku" Banków w
ta
w największej
są
trzymane
:Ł?? yczki:
Komunalne
Polsce,
Kasy Oszczódności,
Na
razie
że
w-iadomo
jemnicy.
jedynie,
co Pracy reprezentują pp.: gen.
dar Episkopatu i Duchowieństwa zrzeszone w Związku K. K.p .w t’""aszawie,
Hojny
narady te stoją w związku z pewnymi
U:-L.”ą prezes Rady Naczelnej, Karol
Lwowie, Katowicach i Poznaniu, na?sunie
? r? o. prezesa zarządu głównego, płk.
katolickiego na moralne dozbrojenie przyjmują subskrypcję Centralna Kasa
planami Rzeszy Niemieckiej w Gdań
Gdańsk, 1.

4.

(z)

W ostatnich dniach i

maczyć

sobie

-

.

’

-

,

.

,

,

.

-

,

.

: ::

.

": i

’

Model ski,

,-

?

Kazimierz

Beyer,

Wł.

,,ka

armii.

sku.

Zwracają tu uwagę, że w wyniku noc
Stronnictwo Ludowe
reprezentują pp.:
Maciej Rataj, prezes N. K. W., Bruno Grusz nych narad dokonywuje się pewnych
ka, prezes Rady Naczelnej, Stanisław Miko aresztowań pośród osób wysoko nawet
łajczyk. wiceprezes N. K W., Andrzej Czap postawionych w chierarchii narodo
ski, prezes organizacji S. L, na wojewódz
two
warszawskie, Ńiećko, przedstawiciel wych socjalistów w Gdańsku.
Wszystkie te poczynania budzą po
,,Wici".
śród dołów
Stronnictwo Narodowe reprezentują pp.:
narodowo-socjalistycznych
prof. Władysław Folkierski, prezes rady na nowe fale niepokoju i są różnorako tłu
.

adw. Kazimierz Kowalski, prezes
zarządu głównego, dr Tadeusz Bielecki, wi
red. Zygmunt
ceprezes zarządu głównego,
Berezowski, sekretarz generalny komitetu
głównego, prof. Roman Rybarski, b, prezes

czelnej,

klubu

parlamentarnego

maczone.

Zdaniem

naszym,

poczynania

te

tłu

Spółek Rolniczych

i inne

upoważnione

bi-

inicjatywy stvtucje.
JEm. Ks. Kardynała Prymasa Augusta
Hlonda Episkopat i Duchowieństwo ka
tolickie
wpłaciło na ręce Ks. Biskupa
Polowego 236.065 złotych na moralne
dozbrojenie armii.
JE. Ks. Biskup Gawlina przeznaczył
powyższą sumę na moralne dozbrojenie
armii, a zwłaszcza na zakup kaplic po
towych. (KAP).
Warszawa, 1.

4.

Wskutek

S. N.

Z ramienia

Ozonu członkowie sztabu z
gen. Skwarczyńskim i płk. Wendą na czele
oraz gen. Ga?lica i pos. Kaczorowski.
Polska Partia
do komitetu pp.:

Socjalistyczna delegowała
Tomasza Arciszewskiego,
Mieczysława Niedziałkowskiego, Kazimierza
Pużaka, Wilhelma Topinka, Zygmunta Żu-

n3O14

Kronika

telegraficzna.

Warszawa,

Słowacy dogadali się
z Węgrami.
.

wań.

P. minister

prze

Franco.

Rzeczoznawcy
porozumieli się w
głównych zarysach co do wyznaczenia
spornej granicy. W poniedziałek odbę
dą rzeczoznawcy następne posiedzenie,
celem szczegółowego
wytyczenia linii
granicznej. Nowa granica będzie biegła
15-20 km

(PAT).

.

Budapeszt, 1. 4 (PAT). Urzędowo ko
munikują:
delegacje węgierska i sło
wacka do spraw ustalenia granicy slowacko-węgierskiej na Karpatorusi od
Delegacja
były wspólne posiedzenie.
słowacka
oświadczyła, źe przyjmuje
projekt węgierski za podstawę roko

o

1. 4.

mysłu i handlu, Antoni Roman, wyjechał w
piątek do Włoch na zaproszenie rządu wło
skiego.
Czemiowce, 1. 4 (PAT). W Czerniowcach
rozwiązana została, na mocy postanowienia
władz centralnych, łoża masońska ,,Bnai
Brith". Majątek tej loży skonfiskowany zo
stał na rzecz państwa.
Praga, L 4. (PAT). Oficjalnie komuniku
ją, iż dr Hacha wyraził zgodę na wprowa
dzenie tzw. ,,służby pracy" (Arbeitsdienst)
na terenie ,.protektoratu Czech ? T"- ’,w",
1.(
Burgos, 1. 4. Rząd szwedzk.
islandzki
oraz
fiński
uznały

zachód

na

od

sowej.

dotychcza

Weidmann
skazani

nu

Paryż, 1. 4. (PAT).
lion zostali skazani
na

Weidmann i Mi
śmierć, Blanc

na

miesiąc więzienia,

Colette

Tricot

została uniewinniona.
Takie
pytanie zadaje sobie dziś cały
świat
Nie ulega wątpliwości, źe nas każda agresja zastanie przygotowanych, tak więc,

tuł

powieści: Miłość

Treść?

Nie,

na

i

podejrzenie.
pytanie nie

to

odpo

Niemcom

i

gdańszczanom

wiemy. Nawet nie skrótem. Przecież sami,
będziecie mieli okazję za zabroniono słuchać zagranicznych audy°yj
Gen. Haller na Zamku jakkolwiek pokój dla rozwoju naszego kra Szan. Czytelnicy
radiowych.
poznać się z nią. Oczywiście trzeba będzie
W ,,Danziger Neueste Nachrićhterf" ,przy-,
dwie godziny rozmawat z P. Prezydentem
ju }est pożądany, tak wojna znajdzie w zapewnić sobie dostawę ,,Dziennika Bydgo
nas
najżarliwszych obrońców ojczyzny, skiego" na następne miesiące.
pominą pewien prokurator niefhieULś,f że
Rzeczypospolitej.
nie uronią ziarnka piasku z ojczy
Wartość? Możemy zapewnić, że jest to słuchanie zagranicznych radiowych stacyj
którzy
Warszawa, 1. 4 (PAT). Pan Prezydent stej ziemi.
powieść wyjątkowo doskonała, przy czym nadawczych naraża ,,ciekawskich" na karę
Rze.- zvposnolitej przyiąt wczoraj w południe
W tych gorących czasach prasa ma nie ten reklamowy zwrot nie ,jest reklamą
więzienia do dwóch łat. Czasopismo .,Deut
broni
stanie
Halle
w
Józefa
gen.
spoczynku
łatwe zadanie
w
sche Justiz" wyjaśnia, że chodzi tu głów
sumiennym spełniania a najczystszą prawdą.
ra, prezesa rady naczelnej Stronnictwa Pra
Na koniec chcielibyście pewnie,
Szan. nie o stacje wrogów Niemiec, rozsiewające
obowiązku. Sumienności wymaga
swego
cy.
czytelnik. W gazecie szuka odpowiedzi na Czytelnicy, jeszcze wiedzieć, pocośmy da wiadomości ,,nieprawdziwe" i przedstawia
M=
dręczące go pytania. Szuka jednak i odprę li ów rysunek sytuacyjny z wojny świato jące stosunki w Niemczech i krajarii-TJrzy^Konferencja z generałem broni w stanie żenia. Stanowi je w or:zecie felieton powie wej. Przyznamy się tu do małego wybie łączonych (!) w świetle ujemnym.
Kto zaś to, co nodsłyszał
z
spoczynku i prezesem Stronnictwa Pracy p. ściowy. Im powieść lepsza tym wdzięczność gu: daliśmy ten rysunek po to, by łatwiej
zagranicz
Józefem Hallerem trwała dwie godziny. Fo większa. O tej wdzięczności, którą pragnie Waszą uwagę
skierować na tych kilka nych stacji, będzie dalej rozpowiadał, na
raża się na karę pozbawienia
tograf Zamkowy upamiętnił tę, chwilę zdję- my sobie zaskarbić, pamiętaliśmy przy wy zdań,
wolności na
A więc do wtorku.
W tym dniu rozpo przeciąg 3 miesięcy, do pięciu lat
,t°ro. Następnie Pan Prezydent zaprosił gen. borze autora i manuskryptu nowej naszej
Hal’ tera na herbatkę.
powieści. Autorem jest M. Richmond, a ty czynamy druk,
(Wiadomo, prawda w oczy kole.,,
.

—

"

”

tr.

^DZIENNTK

10.

/woirfgoci:/itr
Przedstawicielstwo
,,Dziennika Bydgoego” w Inowrocławiu mieści się przy
KróL Jadwigi 22/23 I piętro, prawo (na
eciw magistratu).
Biblioteka Tow.

Czytelni Ludowych, mie
się w Domu Katolickim przy ulicy
?banka, otwarta jest codziennie za wyjąt!m niedziel i świąt od godziny 17 do 19.
Biblioteka Kolejowego Przysp. Wojsk, w
ząca

ietlicy ,,Ogniska”
varta

ul.

Magazynowej
ooniedziałki, środy i piątki od

w

przy

dz17do19.
Biblioteka miejska czynna

jest

codzien-

sobotyod17do19.
Nocny dyżur pełni apteka ,,Pod Krzyżem”.
Karetka sanitarna, telefon 276
czynna

p

odgodz

17do18.w

—

dzień i

w

nocy,

REPERTUAB KIN:
As: ,,Port siedmiu mórz”
Słońce: ,,Żebrak w purpurze”
Stylowy: ,,Wyspa rozbitków”

BYDGOSKI",

niedziela,

dnia 2 kw’i?Tnia

1939

Nr 77-

?-

BUDZYŃ (bf) Odbyło się tu walne zer(
STAROGARD. (jw) Zw. Weteranów Po
głosach przemawiali pp. Kitkowski, Koźma,
Seydak, Mrotek, Królik, Saganowski, not. wstań Narodowych odbył walne" zebranie, branie LMK na którym dokonano wyboru
Knach i Sytek.
na którym wybrano nowy zarzą,u
skła nowego zarządu w następującym składzie:
w
KRUSZWICA. Dźwiękowe kino ,,Ziemo dzie
pp. prezes Grzonka, sekretar(z Bukow Fr. Kaźmierczak prezes, J. Siw’iński zast.,
wit” wyświetla: ,,Granica”.
ski, skarbnik B. Żbik, członkowie" zarządu: Wł. Rakoczv sekr., Błaszczyk zast., J. Kaęz
Bernard marek skarbnik.
W lokalu p. Rucińskiego walne zebra Giętka, Wł. Bruksa, Jakub Nurek
Sekcja Obrony Morskiej;
nie cechu szewskiego w Kruszwicy zagaił Pawelczyk, Izydor Pałkowski i Po(dolski. Do J. Kraw’czyński, Wł. Kleszewski i Wirzbińst. cechu Pokorski.
Protokół odczytał sekr. komisji rew. weszli pp. Rocławski, Wł. Bącz ski.
—

.

Lewicki.
ne

Członkowie zarządu zdali

sprawozdania.

W

obszer kowski

wolnych głosach m.
partactwa szewskiego

in.

i ,Tózef Ciechański.
CHEŁMCE n, G. W majętności | Skotniki

na
poruszono sprawę
wydarzył się nieszczęśliwy wypade-k, które
tut.
terenie.
Uchwalono nadać
mu uległ robotnik
rolny Stefan Miklas.
niemu członkowi cechu p. Dziwsikowi ze Podczas
przewożenia wozem słomy,’ spadł z
Sławska Wielkiego i p. Przybyszowi z Kar woza tak nieszczęśliwie, że złamał
o/bojczyk.
ska dyplomy za ich pracę w tut. cechu.
Pierwszej pomocy lekarskiej udzielił dr
W
bm.
W!EŁEN n, Not.
środę 5
odbędzie Zientarski z

długolet

Kruszwicy.

się tu jarmark kramny oraz na konie, bydło
BRODNICA, (jl) 28 ubm. młodzież powia
i trzodę chlewną.
tu brodnickiego pragnąc dać wyraz swój go
DĄBROWĄ BISKUPIA. Zebranie rady towości do obrony kraju, zgromadził:! się
gminnej zagaił wójt Haber, po czym zrefe w Brodnicy w liczbie ponad 1000, by zama

rował zatwierdzony przez wydział powiat, nifestować swe gorące uczucia patriotyzmu
i oddać się pod rozkazy dcy garnizonu, bf.lobudżet dodatkowy na r 1939/40, który
stawia się w sumie 64.300 zł. Wybrano ko dzież w wieku przeważnie od 17-20 lat reUmisję oświatową, w skład której wchodzą mo słoty, jaka w tym dniu ramowała, sta
Świt: ,,Postrach Mongolii”
pp. wójt Haber przewodniczący, M. Wybor- nęła na apel z jo-rZr’dieglejŚzych zakątków’
ŚWIECIE. (t) Tow. Kupców Samodziel
Chróstowo, St. Biegała
Brudała, Ma- powiatu,
Wieczornica religijna. Wieczornicę ku ski
,JHShifestacja miała przebieg
członkowie.
wzpwrńjący
:ci Najśw. Marii
Niemojewo
nych w Świeciu na walnym zebraniu,
Panny, zorganizowaną rzęda
rzez
Kat. Stów, Kobiet w Mątwach, ża
tym w’ środę 29 ubm. przy licznym udziale
?lił ks. proh. Dąbrowski. Po przedstawieczfonków, zakroiło sobie szeroki plan
Z uznaniem należy
iu przepięknego
obrazu
cy ha bieżący rok.
Zła
materii
starość.
,,Zwiastowanie”
nieść inicjatywę zarządu z p. dyr Braunem
’ygłosiła p. dyr. Duszyńska z Inowrocła
na czele zorganizow’ania kupiectwa na wsi,
wia referat o Najśw. Marii Pannie. Na dalturą kuracją jest normowanie czynności
Zanieczyszczona krew wskutek złej
miany materii może penodować szereg roz troby i nerek. Dwudziestoletnie doświadcze chodzącego dotąd luzem. W niektórych du
sy program złożyły się: deklamacja ,,Hymn
o Najśw.
Panny” oraz obrazek sceniczny maitych dolegliwości, bóle artretyczne, ła nie wykazało, że w chorobach na tle złej żych wsiach należy stw’orzyć pododdziały,
Ostatnie Zdrowaś”.
Wspólnym śpiewem manie w kościach, bóle głowy,
przemiany materii, chronicznego zaparcia, jak np. w Osłu. Dia wygody członków uruchamia jsię stały sekretariat w Świeciu.
żółtaczce,
My chcemy Boga” zakończono uroczystość. wanie, bezsftMość, wzdęcia, odbijania, bóle kamieniach

przed

-

-

-

-

odby

—

przemiana

pra
pod

przyspiesza

prze

wą

podenerwo

żółciowych,

artrety,,Cholekinaza” H.

Na przemówienie prezesa, podnoszącego po
spędzenie skóry, skłonność do obstrukcji, Niemojewskiego. Broszury bezpłatnie wysy wagę chwili., obecnej, uchwalono złożyć 200
plamy i wyrzuty na skórze, skłonność do ła Laboratorium Fizjologiczno Chemiczne zł na FON. Obradom walnego zebrania
Po
tycia, mdłości, język obłożony. Choroby złej CHOLEKINAZA, H, NIEMOJEWSKIEGO, przewodniczyf\p. Fr. Domachowski.
przemiany materii niszczą organizm i przy Warszawa, Nowy Świat nr 5 oraz apteki sprawozdaniu i’udzieleniu pokwitowania
(n2995 został dotychczasowy zarząd w niezmienio
spieszają starość. Racjonalną, zgodną z na i składy apteczne.
nym komplecie wybrany na dalszy okres.
s..
Chrzęść. Kasa Bezprocentowych Po
Braełwo Kurkowe, Ku;. Koło Łowieckie.
Walne
zebranie
Obw.
WĄGROWIEC, (a)
DWtf. OK. Z. S. Żeński. KS Sodownia, KS
życzek, utworzona w Świeciu, rozpoczyna
obecnie swą działalność. Prezesem kasy jest
G,op!ania. B Pintfięy, Powstańcy i Wojacy, Pow. LOPP odbyło się w sali rady miejskiej
ks. prefekt Michałowski.
sekc,ie szkolne itd. O wysokim poziomie w Wągrowcu. Zagaił prezes pow. starosta
Zenkteler.
Na przewodniczącego powołano
sportu strzeleckiego w Inowrocławiu świad
STARnnART). (jw) Rada miejska na oKaczora z Wapna, do pióra p. Gorczyń Mężnym sercem i szczodrą dłonią budujemy
czą wynij?f uzyskane przez zawodników na p.
statnim
posiedzeniu uchwaliła przystąpienie
na ławników pp. Haławskiego i Sta
polską linię Maginota.
corocznych zawodach o mistrzostwo m. Ino skiego,
w charakterze członka do Woj.
Międzyko
chowiaka
Jana.
w Warsza
zarząd
od
Główny
Ino-wrocław
dwóch
w’rocła,wia.
posiada
Z wszystkich miejscowości Pomorza na- munalnego
Zw’iązku dla spraw letnisko
wie odznaczył dyplomami i odznakami hon.
at tytuł mistrza okr. VTTT. PZSS. zdobyty
do
nas
o
wiadomości, świadczące
w’ych i turystycznych ze składką roczną
uznaniu zasług położonych dla LOPP pp. pływają
)rr-Cz sekcję strzelecką WKS. której zawod- w
patriotycznym zapale, który ogarnął całe 200 zł. Postanowiono zaciągnąć pożyczkę z
jięy osiągnęli w strzelaniach z broni woj- star. Zenkteler, dr. Kulińską, dr. Rybiań- społeczeństwo. W krótkich słow"ach notu Funduszu
Pracy w kwoci.e 40.000, na rozbńską, Leona Górnego, Z. Dro.jeckiego, Jana
; owej i sportowej rekordy Polski oraz liczte piękne objawy gotowości duchowej
Uchwalono też budżet
dowę kanalizacji
Stachowiaka, Bogdana Garczyński ego, ,T. jemy
: nagrody na zawodach okręgowych, naroi ofiarności na rzecz armii.
dodatkow’y na r, 1939-40 w wys. 41.658 zł.
Stan. Kotlińskiego, Jana Mellera
Skąpską,
i
Ponadto
niektóre
Jowyc,h
innych.
sekcje
Zawodow’i przestępcy Zbigniew Mrów
CHOJNICE. Na zebraniu PZZ w dniu 28
Po
Obwód liczy 47 kół.
strzeleckie biorą
udział w międzynarodo i Barełkowskiego
i Alfons Isakowski ze Starogardu
czyński.
udzieleniu
absolutorium
dla
uubm.
obecni
zarządowi
wszyscy
złożyli uroczyste pa
wych korespondencyjnych zawodach strzeodpowiadali
przed sądem za dokonane w
obwodu
ślubowanie.
Omaw"iano
zupełnienia zarządu
wybrano pp. triotyczne
sprawy
z innymi państwami, jak:
’eckich
Anglią. star.
Zenktelera przewodn., ks. prób. Wró mniejszości niemieckiej w Polsce i odczyta nocy włamania do składu Jana Łobockie
Szwajcarią itd. Tematem obrad zebrania
i Murską no ulotkę niemiecką, nawołującą do bojkotu go, skąd skradli różne towary, wartości ok.
ijyły następujące sprawy: wyniki klasyfika blewskiego wiceprez., Haławskiego
1200 zł,
Sąd skazał każdego na 18 miesięcy
ref. pras. Ko Polaków.
ławnikami,
Wojciechowskiego
K.
VIII
O.
PZSS
klubów
cji przez
okręg.
w’ięzienia. Paserzy Józef i
bezwzględnego
kl. III na r. 1939-40, zapoznanie się z in misja rew.: pp. Peichei, Kubanek, SobiesińNa
WEJHEROWO.
nadzwyczajnym po Leon Kleinowie, Weronika Wilmowa i Ger
Dobrzeniecki i Szyszka.
ski,
dla
zarządów
strukcją gł ,zarządu--PZSS
siedzeniu rada miejska uchwaliła 15.000 zł truda
Kleinowa
otrzymali po 4 miesiące
poty -i kapitanów sport., zapoznanie się z
tytułem subskrypcji pożyczki na obronę więzienia z zawieszeniem na 5 lat.
Za
GNIEZNO, (fb) Srebrnym Krzyżem
programem strzelali i terminarzem zawo
Do
wodza
przeciwlotniczą.
naczelnego
w"y
dów strzeleckich na bież, rok, ustalenie ter sługi za zasługi na polu społecznym odzna słano
hołdowniczą rezolucję, w"yrażającą
minu ostrych strzelań treningowych dla po czeni zostali pp. Leon Krustencki z Gniezna,
GttŁDZIĄl}Z
gotowość bojową, Posiedzenie zakończono
szczególnych sekcyj, sprawa udziału w mię Edm. Błaszczyk z Osińca i Józef Kuracki odśpiewaniem ,,Roty”.
strzeleckich i z Lednogóry, pow. gnieźnieńskiego.
zawodach
dzynarodowych
Przedstawicielstwo
Spośród społeczeństwa subskrybowali p.
,,Dziennika Bydgo
inne sprawy organizacyjne.
Zebranie pro
W sali Domu Kupiectwa Polskiego od
Lipowski z Wejherowa i p. Mazurkiewicz z skiego” mieści się przy uL Toruńskiej 22,
koła
wadził prezes zarządu grodzkiego Iwanasz- było się walne zebranie
mieiskiego Pucka po 1000 zł. Pracownicy Ubezpieczalni tel. 1294. Biuro czynne od godz. 8—18.
ko.
W dyskusji przemawiali pp. por. Sto LOPP, któremu przewodniczył mjr Korbel.
Społecznej w Wejherowie złożyli na FON
T. C. L. Biblioteka i Czytelnia (ul. Legio
larczyk, kapitan sportowy, Janiak, Ligocki, Koło liczy obecnie 3126 członków. W wy 700 zł.
nów 28) otw’arta od godz. 11—12 i 17—19
niku wyborów uzupełniających weszli do
Lorek,_ chor. Kwaśniewski, Grzelak i inni.
INOWROCŁAW. Zbiórkę na FON zapo (w soboty tylko do godz. 18).
zarządu pp. Rzymkowski, Janasek, Korbel,
czątkował
p. poseł Konieczny, ofiarując 20
Skibski i Janiszewski.
rew.
two
Pogotowie pożarnicze teL 11-11.
Komisję
FORDON. Z okazii tygodnia propagandy
zł.
Dalsze ofiary łańcuchow"e płyną. Urzęd
rzą pp. kpt. Opieliński, Gruszczyński i Ró
Nocny
dyżur pełnią: apteka ,,Pod Orłem",
gimnastyki domowej urządza miejscowe T. żewicz.
nicy wydziału powiatow’ego zebrali 144 z!. 3 Maja 37, teł. 1360 i apteka ,,Pod Gryfem”,
i
zakładów
,G. ,Sokół w porozumieniu z komendą pow.
robotnicy
,,Solvay” Legionów 33, tel. 1524.
8-letnia Eug:enia Zwolska zam. przy Urzędnicy
WF i PW w niedzielę 2 bm. w Fordonie ul.
Wawrzyńca 30 wpadła pod wóz cięża ofiarowali 12.000 zł. Mieszkańcy gromad
REPERTUAR KIN:
w Strzelnicy o godz. 18,30 pokazy gimnasty
i
zebrali
zł.
Płonówko
140,30
rowy i doznała złamania lewej ręki oraz Rojewo
Robin Hooda”
ki domowej.
Ponadto odbędą się ćwicze
Apollo:
,,Przygody
Umieszczono
w
poważnych potłuczeń.
ją
GRUDZIĄDZ. Adwokaci grudziądzcy zło
nia. pokazowe druhen i druhów na porę
Gryf:
,,Załoga
nieustraszonych”
szpitalu miejskim.
na
Werkmistrz firmy
FON 2.000 zł,
Orzeł: ,,Orkan”.
czach, prężniku, koniu itd. Odbędą się też
W związku z
wykony żyli
Herzfeld-Victorius p. Wojciech
Szklarski
W
ćwicze waniem obowiązkówniesumiennym
zapasy i dźwiganie ciężarów.
zawieszo ofiarował na FON w imieniu
Przedstawienie pasyjne.
Staraniem
służbowych
własnym i
niach tych wezmą udział druhowie gniazd
urzędowaniu sołtys-Niemiec
ny został w
500 zł w postaci obligacyj pożyczki na KSM przy parafii NMP wystawiony zosta
żony
sokolich Bydgoszcz I, Brdyujście i Fordon.
Ludwik Brennenstuhl ze Strzyżewa Smynie w niedzielę 2 kwietnia i w poniedzia
rodow’ej i inw’estycyjnej.
Będzie to naprawdę wielka impreza, na
łek 3 kwietnia w teatrze miejskim prze
kowego.
tak
z
mia
Rada
MROCZA.
którą winni wszyscy pośpieszyć
gminna Mroczy uchwa piękny dramat pasyjny pt. ,,Ukrzyżuj Go".
Walne
zebranie
WR%ećwta.
Podoficerów
sta, jak i okolicy. Wstęp minimalny.
liła do dyspozycji naczelnego wodza kwotę
Treścią dramatu są dzieje wielkiego ty
ŻNI W. Pod przewodnictwem burm. Haupt- Rez. odbyło się po wysłuchaniu mszy św. 1000 zł na FON, wzywając pozostałe gminy
godnia. Przedstawienie to powinni zoba
Zebranie zagaił prezes Wilczek, a następnie
do
naśladownictwa.
manna
pow. wyrzyskiego
odbyło się konstytucyjne zebranie
czyć wszyscy katolicy Grudziądza. Bliższ,e
członkom honorowym i
Och. Straży Poż., na którym wybrano p. wręczył dyplomy
CHODZIEŻ. Staraniem PZZ odbyło się tu szczegóły w afiszach.
uznania:
ks.
płk. Nykulakowi,
burmistrza prezesem, Wł. Bułę nacz., Cz. dyplomy
zebranie manifestacyjne, na którym prze
Kinastowskiemu, nacz. poczty Kotowi,
Wyszedł z domu i nie wrócił. Jan
Małachowskiego sekret., St, Zwolenkiewicza proh.
mawiał p. prof. Orłowski.
Uchwalono re Bielaszewski
chor. Ciszakowi. Po sprawozdaniu zarządu
(Kwiatow’a 24) wyszedł w nie
zast., Wł. Chylińskiego skarbn., J. Grajew’
udzielono mu jednogłośnie absolutorium. W zolucję, domagającą słę rozwiązanie orga dzielę 19 marca br. z domu i dotąd nie po
’”’iego gospod, Pominą, Tomaszewskiego skład
nizacyj niemieckich. Pracow’nicy fabryki wrócił. Zaniepokojona Franciszka Bielanowego zarządu wchodzą: prezes Fr.
U-mikami, K!uczyńskiego nacz. str. przy
,,Ćmielów”
postanowili ufundować dla kom szewska zwróciła się do policji z prośbą o
zast.
sekr.
F.
J.
Wilczek,
Skweres,
Kręglewmusowej, Uchwalono nowy plan działalno
O. N. jeden ciężki i dwa ręczne ka
panii
zast.
W.
skarbnik
St.
ski,
pomoc w poszukiwaniu zaginionego.
Wągrowski,
Ryści na rok 1939.
dlińsl?i, ref. kult, oświat. Maćkowiak: kom. rabiny maszynowe.
Pożar’ wybuchł w zabudowaniach go.
Oszustwo. Zamieszkały przy ul. Mic
NAKŁO
Grono nauczycielskie szkoły po
rew.:
Koffman, Puzdrakiewicz i Blank, sąd
SiK.ńarskich. rolnika H. Wullwebera w Żarkiewicza 33 Bolesław Tablewski złożył w
koł. Kosmala, Lewandowski i Sobkow’iak. wszechnej nr 1 zebrało na FON kwotę 126
komisariacie policji doniesienie na Jana Ja
czynie (pow. Żnin). Dom mieszkalny ocalał.
Wybrano również delegatów na ziazd w o- zł i postanowiło subskrybować pożyczkę sińskiego (Forteczna 8), który pobrał od nie
Straty pokrywa ubezpieczenie.
sobach pp. Puzona i Dziadka. W wolnych przeciwlotniczą. Równocześnie akcję zbiór
mieszkania.
Walne zebranie Bractwa
NAKŁO n, N.
go pieniądze na w’yszukanie
głosach na wniosek płk. Nykuiaka uchwa kową na FON rozpoczęła wśród siebie dzia Mieszkania jednak nie poszukał, a pobranej
Kurkowe.go odbyło się 27 bm. w Strzelnicy. lono rezolucię patriotyczną, dającą obraz twa tej szkoły.
kwoty nie zwrócił, dopuszczając się tym
Zebranie zagaił prezes Pałżewłcz, przewod uczuć O. Z. P. R.
GNIEW.
Tow’arzystwo Miejskiego Osie samym oszustwa.
Królik.
Po
sekretarzował
J,
K,
niczył
Sytek,
CHO,IN!CE (s) W auli szkoły powszech dla i Domków w Gniewie uchwaliło na
Obywatelski komitet pożyczki lotni
ogólnym sprawozdaniu starego zarządu wybrano nowy, w skład którego wchodzą: pre nej odbyło się zakończenie kursu dla przed sw’ym zebraniu gorącą patriotyczną rezolu czej powstał w Grudziądzu.
Z inicjatywy
i postanowiło nadać osiedlu nazwę im.
zes
Saganowski, zast. Pokrzywiński, sekr. poborowych. Na wstępie złożono p. wice- cję
p. prezydenta miasta odbyło się w ub. środę
marszałka
Edwarda
Śmigłego Rydza.
Królik, zast; Zeyda, skarbnik Mantejewskł, staroście Biedrzyńskiemu raport. Po od
sali posiedzeń rady miejskiej zebranie
w
komendant Sydak, strzelmistrz Mrotek, ław śpiewaniu ,,Boże coś Polskę i przemówieniu
WARLUBIE. Młodzież okoliczna zama przedstaw’icieli władz, organizacyj oraz spo
nicy pp. §emrau, Pałżewicz, kom. rew. Kit- p. kier. Gliszczyńskiego, p. Kiemuś podzię nifestow’ała swą gotowość żołnierską na za łeczeństwa celem utworzenia komitetu po
kówski, Wilk, Koźma, sąd hon. Knach, Zey kował w imeniu całego kursu za naukę i kończeniu kursu dla przedpoborowych.
życzki lotniczej. Na czele komitetu stanęły
da, Kosmala, Schmidt, Sroka, Wilk, Kit oniekę nad dokształceniem. Na zakończe
najwybitniejsze osobistości Grudziądza. Jak
Rada
na
SZAMOCIN.
w’niosek
miejska
kowski, poczet sztand.
Klimek, Betscher, nie przedpoborowy Kiedrowicz wygłosił
się dowiadujemy, szereg osób oraz org’
Dimmłch, Kapczyński, Koźma, delegatami ,,Przysięgę”, a p. kier. Mróz wydał zaświad p. Ant. Pawlickiego uchw’aliła na sub nizacyj zadeklarowały już odpow’iednie sib
zł.
500
skrypcję pożyczki przeciwlotniczej
na zjazd
my na ten cel,
Sytek, Saganowski. W, wolnych czenia ukończenia kursu.

Kierownicy sportu strzeleckiego obraluią. W lokalu komendy PW zarządu Polkiego Zw. Strzelectwa Sportowego odb”?o
,ię zebranie z udziałem 24 czynnych sekcyj
strzeleckich
poszczególnych
organizacyj
:rzeszonych w PZSS, jak WKS. Pol. Kl. Sp.,
(?pw. PPW, ZOB, Zw. Podof. Rez.. Z. R,. Z.
-
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1939
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Str.

r.

posterunku...

na

manifestacyjnego zjazdu kół kolejo
wych P. Z, Z. w Grudziądzu.
W
Grudziądz.
uzupełnieniu naszego
Od 1932 do 1937 roku
w
zwiększyliśmy
Polsce areat pod uprawą lnu z 94.000 ha na sprawozdania z ogólnopomorskiego walne
145.000 ha W roku 1938 mieliśmy pod lnem go z,jazdu delegatów kół kolejowych Pol
146.7 tys. ha. Zarządzenia, jakie nastąpiły skiego Zwiążku Zachodniego (sprawozdanie
w 1938 t 1939 r. znacznie powiększające ,mo zamieściliśmy we wtorek
uwaga red.) ożliwości zbytu włókna w kraju oraz zachęmówimy dziś organizacyjną część zfazdu.
cające perspektywy eksportowe gwarantu- Ze sprawozdań zarządu dowiedzieliśmy się,
ją, że w 1939-40 roku znajdzie zbyt większa że przy P Z. Z. istnieje obwód kolejowy,
ilość włókna niż w latach poprzednich.
Skupiający 42 koła z 6945 członkami, Ko
Wszystkie nasze wysiłki w dziedzinie le.jarze pomorscy jako członkowie ’?P. Z Z.
rozszerzania spożycia lnu i konopi, prace
spełniają swoje obowiązki z głębokim po
nad kolonizacją, produkcj!a worków lnia czuciem patriotyzmu, by
zgodnie z wy
nych zamiast j!utowych,
wszystko to bę maganiami chwili
przejść ze zdwojonym
dzie możliwe pod warunkiem, że len i ko wysiłkiem do
działań
Ofensywnych na
nopie zostaną wyprodukowane w odpo wszystkich odcinkach pracy kulturalnej,
wiedniej ilości.
społecznej, politycznej, a szczególnie go
Samowystarczalność włókiennicza nasze spodarczej?, by stworzyć z Ziemi Pomorskiej
go
krajiu nigdy nie była tak aktualną, a polską ,,linię Zygfryda" i polską ,,linię Ma
nawet palącą, jiak w chwili obecnej. Niepo ginota".
kój, który ogarnia cały świat przyczynia się
do gromadzenia
Zarząd obwodu pomorskiego kół kolejo
zapasów surowców i do
to
wzrostu icb cen. Produkcja włókna
wych P. Z. Z ukonstytuował się w składzie
nie tylko spełnienie, obowiązku wobec kra op.:
Jan Tymieniecki,
prezes
wiceprezes
.in, lecz równocześnie dobry interes dla rol Zygmunt Duszyński, sekretarz Franciszek
nika. Pon’eważ w tym roku zapasów włókna Brauer, skarbnik Zygmunt Linda oraz jako
nie pozostanie, należy spodziewać się dobrej
członkowie poseł Tadeusz Jabłoński, Ju!!an
koniunktury już ód samej jesieni, stąd Leszczyński, Aleksander Majewski, Tomasz
wniosek, że nie trzeba zwlekać z terminem Rumiński, Patrycy Bedorski i Jan Lewan
zasiewu, siać len wcześnie by wcześnie ze dowski; zastępcy
Stańkę, Kaeber i An
brać. wyrosić i wyprawić słomę na włókno.
(iersz.
W celu zapewnienia
wysokiego plonu
Część organizacyjną zjazdu, której prze
należy wybierać pod konopie silne stanowi
p, poseł Jabłoński z Torunia, wy
na
ska,
polach nawożonych obornikiem o- wodniczył uchwaleniem
czerpano
rezolucji stwierdza
raz po roślinach motylkowych. Len należy
że ,,kolejarze pomorscy gotowi są do
siać gęsto w rolę czystą, zasobną w skład jącej,
niki pokarmowe, by j;akość włókna była jak bezgranicznych ofiar mienia i krwi w wal
ce o wielkość i potęgę Polski".
naj!lepsza. Podnosimy jakość i wysokość
plonu wiókna i nasion przez dodatkowe na
Echa
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okręgowego z Torunia p. Potocki. Przed
stawił on zaborczość Niemców w ciągu wie
Deficytowość produkcj!i zbożowej prze
mawia za redukcją zasiewów zbóż i roz
ków, ich ustawiczne klęski w walkach z
Polakami oraz
obecne położenie naszych
szerzeniem uprawy inu i konopi.
Uprawa
lnu i konopi w porównaniu ze zbożami jest
rodaków w Rzeszy, prześladowanych, mal
mebel
do
za
Każdy produkt przemysłowy przechodzić
lustrzanej gładkości
pomocą
znacznie rentowniejszą. Ustabilizowane ce
i pozbawia
musi wiele skomplikowanych ?dróg, nim w różnych przyrządów i kilkakrotnego politu- tretowanych, wydziedziczanych
i chleba.
Cała ta akcja ma na
ny nasion lnu i konopi (obecnie odpowied
Nie sposób w krótkim_ artykule nych pracy
kształcie i ślicznej szacie ukaże rowania.
oięknym
nio zł 53 i prawie zł 40 za 1 q) również bar
celu wynarodowienie Polaków w Trzeciej
Wiele ciekawości
oczom nabywców.
Podobnie ma się z opisać wszystkich faz.
dzo poważnie przyczyniają się do podnie się
Nie liczą się z nikim i niczym.
które zanim gotowe sta?ną w skła niewątpliwie wzbudziłoby widzenie wszyst Rzeszy.
meblami,
sienia opłacalności produkcji lnu i konopi.
Używają wszystkich możliwych środków,
dzie czy pokoju,
kich stopni przeobrażenia mebli.
Pozwoli
kilkadziesiąt
przechodzą
Nie jesteśmy również samowystarczalni pod
zmniejszyć liczebnie i zniszczyć moral
bardzo ciekawych faz.
łoby to niejednemu wniknąć bar.dzo grun by
nie półtora miliona Polaków, zamieszka
względem nasion lnu, które importujemy, a
townie w tajemnicę wyrobów mebli i roz
za tym zwiększając uprawę lnu na włókno
Jest to naprawdę tajemnicą dla bardzo
łych w Niemczech.
nie potrzebujemy się obawiać nadprodukcji wielu, że szorstka deska, zanim przekształci różnić ich jakość.
wręcz przeciwnie
Niemcy w Polsce
i spadku cen nasion. Wręcz odwrotnie, jak
Pokaz
taki
przedstawi Nowski Przemysł
się w piękny, oko nęcący mebel, ulec musi
narodowo
cieszą
wynika z kilkoletniego doświadczenia, wy heblowaniu, następnie rżnięciu w drobne Meblowy na II Targach Meblowych, urzą ściową, się największą iswobodą
organizacyjną
polityczną. Tu Im
soka cena wzmacniała skutecznie dochodo listewki, które obłożone
dyktą, skleja się dzanych w czasie od 25 czerwca do 9 lipca wolno bardzo dużo. Ostatnio nawet ogłosili
wość uprawy lnu w latach niższych cen na w
ściany o pożądanych, nowoczesnych 1939 w Nowem n/W. na Pomorzu. Uczestni wśród siebie boikot towarzyski Polaków,
?
?włókno.
kształtach za pomocą prac. Przy pomocy tej
cy korzystać będą z 75°/o zniżki kolejowej
rzemiosła i kupiectwa.
Rozszerzać należy uprawę lnu nawet i w
okłada
fomierem, w drodze powrotnej. Wszelkich informacji polskiego
się ściany
ostatniej
To już jest jednak
zbyt śmiałe wystą
rolnik
nie
może
udziela
Komitet
!I
w
razach,
układa
har
tych
gdy
zorgani nrzy czym
Targów Meblowych
się kawałki tegoż w
;
pie.nie.
zować we własnym gospodarstwie wypra monijne całości.
To dopiero doprowadza Nowem n/W. przy Zarządzie Miejskim.
Zebrani w obszernej i ożywionej dysku
wy słomy na włókno. Dotychczas przestrze
galiśmy rolników przed produkcj!ą słomy.
sji żądali natychmiastowej kontrakcji. Mu
Obecnie sytuacja zmieniła się o tyle, że i.simy się mniejszości niemieckiej przeciw
Hasło: ,,Polak kuuustawić zdecydowanie.
stnieje tendencja do zakładania specjalnych
zakładów przeróbki słomy na włókno. Rów
je i sprzedaje tylko u Polaka” oraz ,,Polak
nież niewyzyskane są możliwości eksporto
mówi tylko po polsku” powinno się stać
Wszak lepiej jiest eksportować słomę
we,
przykazaniem każdego Polaka patrioty.
lnianąpo12—15złza100kgniżpo6-8 Z walnego zebrania Kola Pow. Zw. inwalidów Wojennych R. P w Grudziądzu- Czas zdecydowane! wałki gospodarczej z
zł 100 kg żyta.
mniejszością niemiecka nadszedł. Musimy
Zwiększeniu zasie?wu pod lnem i kono
Grudziądz. Ubiegłej niedzieli w sali miej!scowych, w urzędach i przedsiębior ją rozpocząć zaraz, natychmiast. Odczy.ta
in
piami winna towarzyszyć intensyfika,cja
teatru miejskiego odbyło się wielkie zebra stwach oraz u wiadz centralnych w War ną w tej sprawie ode.zwę zebrani przy.jęli
nych upraw. Zmniej!szo?ny areał zbó?ż nale nie koła powiatowego Inwalidów Woj!en szawie. Wypłacono szereg doraźnych za oklaskami.
ży kompensować podniesieniem ich pio nych z udziałem przedstawicieli władz woj pomóg, wysiano 14 dzieci najbiedniejszych
W nastroju bardzo poważnym i zdecydo
nów. Dopiero bowiem zredukowanie obsza
skowych i cywilnych oraz przedstawicieli inwalidów na kolonie letnie, 20 dzieci ob
,.Rotę" i wzniesiono
ru
pod kulturami zbożowymi pozwoli na prasy. Obrady zagaił dłuższym przemówie dzielono podręcznikami szkolnymi oraz u- wanym odśpiewano
na cześć Naiiaśn.
Rżnlitej,
;oh i
?asyfikację. Wszystkie nasze ziemie niem powitalnym zasłużony prezes p. Bo- rządzono gwiazdkę dla członków i ich ro gromki okrzyk
po czym p. Kamiński zamknął zebranie.
udział
rozszerzew
," ,.ę?.,
wziąć
’inny
rzyszkowski, proponując na marszałka wal dzin. Na dozbrojenie armii złożyło koło w
lnu i konopi, a szczególne te
nego zebrania
prezesa
wojewódzkiego p. ciągu roku 600 zł, zaś ostatnio uchwaliło
?
?k.i?
te
techsą opanowa,ne
uprawy
na budowę
z Torunia.
Pan prezes onowej świątyni w Grudziądzu
? ;.?’;J;.
ie wyprawa na włókno nie na- Lewandowskiego
20000zł na FON
radość z 25 zł oraz 25 zł na odnowienie fary. W ibejmując
przewodnictwo
wyraził
?.,;?Si ’?.,i?l?,ości.
bardzo licznego przybycia człon mieniu członków złożył zarząd serdeczne
powodu
-: ie ze zwiększeniem zasiewów
i:;(i;;i
ków i gości, po czym uniewinnił nieobec podziękowanie władzom cywilnym i woj ofiarowało walne zebranie Banku Ludowego
?.?’"?:.
!
i ;? ,ąć zawczasu prace przygotow Żninie.
ność prezesa Związku
p.
mjr. Wagnera, skowym za opiekę i pomoc. Ustępu.jącemu
k:-,? do organizacji handlu włóknem.
w War zarządowi udzielono jednogłośnie absoluto
którego
pilne
sprawy
zatrzymały
Żnin.
Zgromadzenie Banku Ludowego w
??i.?? udzielnie
Rolniczo-Handlowe
powinny szawie. Następnie p. mjr Ney przemówił rium i ?wybraao nowv zarząd w dotychcza
w ub.
środę z wielkim
być w tym kierunku uaktywnione. Istnienie po żołniersku do zgromadzonych inwali sowym składzie z długoletnim prezesem p. Żninie, obradujące
uchwaliło 20.000 zł na FON.
entuzjazmem
Zrzeszenia
ogólnopolskiego
zawodowego
dów, wyrażając podziękowanie za to, co dla Borzyszkowskim na czele. Na miejsce p. W tych 20.000 zawarte jest ponad 6.000 zł
Rolniczego dla Handlu Włóknem Lnianym Ojczyzny spełnili i za to co w dalszym cią Kamińskiego, który po 11 latach pracy ood członków, którzy mając otrzymać dywi
i Konopnym w
Wilnie
realizację zbytu
puszcza Grudziądz przenosząc się do Toru dendę 6°/o, prze.znaczyli 2°/o na FON, resztę
gu dla Państwa czynią, po czym ?wniósł owłókna znacznie ułatwi.
do
Brzóska.
na
cześć
wszedł
zarządu p.
Naj,jaśniejszej Rzplitej, jej nia,
zaś płaci Ba.nk.
Wymieniona spółdzielnia
Należy również szukać możliwości za krzyk
armii
i Wodza Naczelnego.
wierania kontraktów z przemysłem prze Prezydenta,
dzięki dobrej gospodarce obecnego zarządu
Po przy.jęciu budżetu na rok 1939/40 na
Zebrani zgotowali
na
ży-wiołową
owację
i
rady nadzorczej także zajęła się dobro
twórczym. Kontrakty na dostawę słomy lnu cześć
zł w dochodach i rozchodach,
naszej bohaterskiej armii, a na wnio sumę 5.400
wolnie waloryzacją wkładów przedwojen
i konopi lub włókna do poszczególnych fa
sek p. Borzyszko?wskiego z miejsca jedno wygłosił dłuższe okolicznościowe przemó
nych i na ten cel uchwalono 250.000 zł. Na
bryk mogą w bardzo dużym stopniu przy
uchwalono 50 zł na dozbrojenie wienie prezes wojewódzki p. Lewandowski rzecz bezrobotnych m. Żnina uchwalono 300
myślnie
do
i
,na
się
czynić
stabilizacj!i
europeizacji
z
w
armii.
Po
referacie
interesującym
przed Torunia, po czym przyj!ęto rezolucję,
zł.
Do rady nadzorczej wybrano pp. Posao-dcinku produkcji i zbytu włókna. Istnie
Michalika na te której zarząd oddziału Inwalidów Wojen
stawiciela P. Z Z
Włodaffczaka i Maciejewskiego ńa
nie
dzego,
przemysłu roszarniczego we Francji. mat niezależności p. mgr.
R.
P.
imieniu
człon
w
zrzeszonych
Polski, nych
gospodarczej
3 lata. Kadencja reszty członków rady koń
Belgii i Niemczech oparte jest w dużej;
do sprawozdań, z których wy ków żąda od miarodajnych czynników po czy się w roku 1940/41.
mierze o kontrakty z
producentami. Nie przystąpiono
wdowom i sie
nrzeszkadza, temu kontraktowaniu fakt, że nika, że koło liczy 465 członków, brało u- lepszenia bytu inwalidom,
Zgromadzenie odbyło się w Domu Kato
rotom i apeluje o naprawienie krzywd wy
plantacja i przetwórnie położone są w róż dział w zjeździe okręgo?wym w Gdyni oraz
lickim pod przewodnictwem nreżeśa Ign.
a
do
we wszystkich miejscowych obchodach i urządzonych
niedopuszczenie
nowych.
nych krajach.
Derecha, który też zdał obszerne sprawo
mimo ofiary krwi, mimo
Towarzystwo Lniarskie w Wilnie, idące roczystościach kościelnych i narodowych. Inwalidzi wojenni
Koło brało również udział w odprowadze utraconego zdrowia, przy każdej sposobno zdanie z działalności ża r. 1938, a niemniej
za nakazem wymogów życia gospodarczego,
obszerne było sprawozdanie, dyr. Sł. Gra
ści manifestują czynem swój patriotyzm i
o?pracowało wzorowy kontrakt dia stron, niu na miejsce wiecznego spoczynku zwłok
Pok itowsswe gorące przywiązanie do
Państwa Pol czyka z działalności zarządu.
Do
sekretariatu
8
członków.
lnu
w
zmarłych
umowę plantacyjną
chcących wej!ść
skiego. Okrzykiem na cześć Najjaśniejszej nia udzielono jednogłośnie ora?z Zatwierdzo
i konopi.
Wobec zainteresowania budową wpłynęło 935 korespondencyj, a wysłano
no budżet na r. 1939.
zakładów przetwórczych
prywatnych i 2.500. Zarząd w licznych wypadkach inter Rzeczypospolitej Polskiej i jej bohaterskiej
armii
zakończono
zebranie.
u
weniował
w
członków
władz
Lniarskie
sprawach
spółdzielczych
Towarzystwo
l\3Zd Sksrbowców Wielkiego Pomorza
opracowało kilka proj!ektów takich zakła
wożenie mineralne.

mebli.

Tajemnica wyrobu nowoczesnych
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Wszystko

co nasze
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Polsce
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oddamy.
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dów.
Przemvsł włókienniczy coraz bardziei
zoaje sobie sprawę nie tylko z konieczności,
lecz i z korzyści oparcia o kraj!owe su?rowce
Włókiennicze Rolnictwo odpowiednią ilość
tych surowców musi w ro?ku 1940 dostar

czyć.

Wielkie zebranie

czas

wzajemności.

Polskiego Związku Zachodniego.

Władysław Popek,

lat

56, maszynista

kolejowv w Gnieźnie.
Śp. Konstanty Koszutski, lat 56, major
rezerwy, właściciel apteki w Wągrowcu.
Śp. Wiktor Warszawski, lat 25, syn śp
yiefwszego dyrektora Wojewódzkiego ZaŚladu Wychowawczego w Szubinie.

.

znajdujemy przemówienie programowe de
z
Warszawy,
dobitnych
kpt. Ziemba, legata zarządu centralnego
Tuchola, (fm) W sobotę wieczorem
sprawozdanie zarządu okręgowego, wybory
było słę w Browarze wielkie zebranie, zwo stwierdzając, że Pomorze było, jest i będzie
władz Związku okręgu pomorskiego,
łane przez zarząd obwodowy Polskiego Zw, nasze.
Prosił, zwłaszcza w obecnej chwili, nowych
utworzenie kasy pogrzebowej,
utworzenie
Zachodniego w Tucholi, któremu przewod o za?chowanie spokoju i zimnej krwi. Po Funduszu Pomocy
na
leczenie szpitalne i
niczył prezes obwodowy p. Jan Kamiński. przemówieniu zebrani wznieśli trzykrotny
?w komisjach i uchwa
W zebraniu udział wzięło około 100 osób okrzyk na cześć naszej armii i jej naczelne sanatoryjne, obrady
lenie rezolucji.
z p.
i
Ornasem
wodza.
starostą
przedstawicielem go
Referat na temat: ,,Niemcy jako odwiecz
Obradującemu w Grudziądzu zjazdowi
wojska na czele.
W. sprawie obronności Pomorza przemó ny wróg Polski” wygłosił c.złonek zarządu życzymy pomyślnych obrad.

od wił

ZMARLI:

Śp.

Nadssedi

Doroczny okręgowy zjazd delegatów kół
Zw. Pracowników Skarbowych R. P okręgu
Wielkiego Pomorza odbędzie się w niedzie
lę 2 bm. w sali posiedzeń rady miejskiej w
Grudziądzu (ratusz). Na porządku obrad

w

słowach p.

niedziela,
dnia 2 kwietnia 1939

DZIENNIK

r.

Xronifoa
Bydgoszcz,

dnia

1

kwietnia

1939

Rob XXXm.

BYDGOSKI

’Py,",’,1

Zyjmy liturgią.

Podaje

sza).
s

główne wydarzenia
Chrystusowych na ziemi:

ona

ostatnich dni

...Ostatnią Wieczerzę

Pana Jezusa
Annaszem i

r.

Nr 77.

stront

Ostatnią Mowę

—

Gethsemani— Sąd przed
Pan Jezus
Kajfaszem

—

—

Żal
sługi arcykapłanów
Dziś: Teodory, Hugona b.
Sąd
Rozpacz Judasza
Niedziela Palmowa jest bramą, wio Wjeżdża do tego miasta wśród triumfalśw. Piotra
j
Jutro: Franciszka z Pauli w.
Pan Jezus przed Hero
’-dącą do wspaniałych i rzewnych ceremo- nych okrzyków powitalnych ludu, który przed Piłatem
Wschód słońca o godzinie 5.36.
dem
Pan
Jezus
znów prowadzony do
Go
Króla.
przyjmuje
jako
Niestety
\nij Wielkiego Tygodnia.
Zachód słońca o godzinie 18.33.
i
Dla zrozumienia wzniosłych obrzę ten sam lud, dziś wyśpiewujący ,,HoPiłata
Wypuszczenie s więzienia Ba
Stan oogocly.
Biczowanie
Skazanie
’:dów wielkotygodniowych cofnijmy się sanna". za kilka dni przemieni się w zło rabasza
i myślą do pierwszych wieków chrześcijań wrogą tłuszczę, na krzyż skazującą Sy Droga Krzyżowa
Ukrzyżowanie
Na ogół słonecznie,
Konanie na Krzyżu
Śmierć i pogrzeb
Wczoraj panowała w Polsce pogoda :.stwa. Znakomity cesarz i wielki chrze na Bożego.
chmurna
z rozpogodzeniami.
Wiał
w
Pana
matka
Jezusa.
oraz
słaby ]ścijanin
Liturgia dzisiejsza,
której wyróż
Konstanty,
jego
wiatr z północy i północnego wschodu. Dziś
]św. Helena troszczyli się niezmiernie o niają się dwa główne obrzędy (procesja
rano
i
słonecznie.
w
Uroczysta niedziela dzisiejsza, zwana
Bydgoszczy pogodnie
święte, w jakikolwiek sposób z poświęconymi palmami i Msza św. z
Przewidywany przebieg pogody: nocą po ]miejsca
Palmową, zwie się także
powszechnie
i
Zbawiciela. odczytaniem pasji), pobudza nas do ra
godnie i przymrozki. W ciągu dnia chmur ]związane z życiem śmiercią
dla upamiętnienia
Niedzielą
Hosanny
i
W
Betleem
i
na
dości,
Nazaret,
no z rozpogodzeniami,
którą
przyćmiewa jednak potem
górze Oliwnej
przy
słabych wia
któ
radosnych
okrzyków
jerozolimskich,
trach z północy i północnego-wschodu. Tem
ii
na
Kalwarii stanęły ich staraniem smutek zapowiedzi Męki Pańskiej.
witano Pana Jezusa. Przyjęła się
rymi
peratura kilka stopni powyżej zera.
]w IV wieku przepiękne świątynie
ży W 4 wieku w Jerozolimie odczytywa również nazwa Niedzieli Kwietniowej z
]we pamiątki cudownych scen wędrówki no ustęp z Ewangelii o obwołaniu Chry
zastąpienia palm rozkwitającymi
,doczesnej Pana Jezusa. Ożywiło to w stusa Królem Izraelskim, po czym jeden powodu
i dla niedalekiej już Paschy.
gałązkami
ruch
do
z biskupów jechał na osiołku ze szczytu
znacznym stopniu
pielgrzymowy
nawet... geografia:
Nazwę
tą
odznaczyła
,,Ziemi Świętej". Z tego też czasu za Góry Oliwnej do kościoła Zmartwych
w Kwietnią
odkryta
przez
Hiszpanów
chował się cenny pamiętnik pątniczki wstania, otoczony pobożnym ludem, któ
1513 roku ziemię, sąsiadującą
Niedzielę
Eterii, która w 4 wieku wyruszyła ż Galii ry niósł palmy, śpiewając hymny i anz Meksykiem, nazwano Florydą.
do Jerozolimy, gdzie przeżyła Wielki
tyfony.
Z
W życiu naszym, jak w kalejdoskopie,
że
nasza
Kościół w Rzymie przejął ten zwyczaj
Tydzień.
opisów jej wynika,
liturgia zaczerpnęła główne motywy ze około 9 wieku, dodając doń obrzęd po-, przesuwają się chwile radości
,,Hosan
zwyczajów jerozolimskich.
święcenia palm. (W Polsce
gałązki na" na przemian z godzinami smutku
i bólu. Widok Pana Jezusa, przyjmują
Pielgrzymi, powracający z Ziemi wierzbowe).
Świętej, opowiadali z pewnością o tym,
Poświęcone gałązki powinniśmy przecego wszystko z największym poddaniem
co przeżyli na Wschodzie, swoim ziom chowywać w domach naszych.
Ściągną się Woli Bożej, niech się nam stanie naj
kom. Ci zaś, odtwarzając ceremonie jeone na nas skutki modlitwy Kościoła lepszym przykładem godnego chrześcijan
rozolimskie, stworzyli zwolna dzisiejsze i wzmocnią naszą wiarę w Chrystusa podchodzenia do życia. W dniach go
Zbawicielem:
nasze uroczystości Wielkotygodniowe.
ryczy powtarzajmy za
Pana, zwycięzcę piekła i śmierci.
nie
ten
kielich
W niedzielę Palmową Pan Jezus po
może
Zbawiciela
musi
,,Ojcze,
jeżeli
odejść,
Triumf
poprzedzić
żegnał się z Matką Swoją, którą zostawił poniżenie. Mówi o tym długa Pasja tylko abym go pił, niech się dzieje wola
iC:
5
10
18
w Betanii, a sam udał się do Jeruzalem.
(fk)
(opis Męki Pańskiej według św. Mateu Twoja".
DYŻURY NOCNE APTEK

zelżony
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od 27. IIL

1) Apteka
2) Apteka
szałka

-

2- IV. 1939

r.:

pod Aniołem, ul. Gdańska.
przy Placu Teatralnym, Mar

Ponda, córka Piłata.

Focha.

Z powodu licznej frekwencji publiczności,
braku miejsca na sali dnia 12 marca br.
podczas przedstawienia sztuki religijnej pod
powyższym tytułem. Stowar-’^”"”’-s P’:i-et

3) Apteka Tarasiewicza, ul. Orla.
Telefon

Pogotowia Ratnnkowego

a

26-15.

Marii urządza
powtórnie przedstawienie
n2977
dramatu
Dr A. WANDER, S. A
Kraków.
tegoż
przepięknego
religijnego,
ul.
Muzeum
Miejskie
przy
Farnej
którego treść osnuto na tle męki Chrystusa
otwarte codziennie od godz. 11 —16, w nie
Pana, dnia 2 kwietnia o godz. 19.39 w sali
dziele i święta od godz. 11 —14.
Starej Bydgoszczy. Ze względu na czas
Obecnie w Muzeum
wystawa zbiorowa
Postu i piękny cel, gdyż czysty
Teodora Ziomka i Stanisława Jackowskiego
Wielkiego
’
oraz prac W’esławy Jasińskiej i Marii Zio
zysk przeznacza się całkowicie na ubranka
dla biednych dzieci
przystępujących do’
mek-Kowalewskiej.
pierwszej Komunii św., impreza ta powinna A
W dniu 30 marca 1939 r. delegacje kole odradzającego się Narodu, stoczono
Muzeum Miejskie
Bielawki, ul. Pie
wzbudzić
zainteresowanie wśród spo? ,rackiego 8. otwarle codziennie od godz. 11 jarzy węzła bydgoskiego zjawiły się w ską bitwę warszawską w 1920 r. nazwaną łeczeństważywe
bydgoskiego. Bilety na niskiej
do 14 Stała wystawa darów obrazy Leona swych zarządach Ogniska i prosiły o zwo 18 bitwą w dziejach świata, to obecnie uwa
cenie nabyć można u S. S w zakładzie św.
Wyczółkowskiego i rzeźby Konstantego łanie nadzwyczajnego zebrania wszystkich żamy, że mamy lepsze warunki, aby 19
Floriana, a w dniu przedstawienia wieczo
Laszczki.
3-ch ognisk celem zamanifestowania
należała
bitwa
w
świata
cięska
dziejach
rem nrzy kntde,
fn?918,i
rozkazami
Marszałka
wości
walki
Śmi
do
Narodu
T.
również
Biblioteka Nowości
pod
oręża
C, L, przy ulicy
Polskiego.
Gdańskiej 30. i piętro, wypożycza książki głego-Rydza do ostatniej kropli krwi z kim 3) Wszelkie rachuby wrogów na nasze we
od godz. 11-13,30 i od 16-19.
kolwiek, ktoby miał odwagę naruszyć ho wnętrzne rozbicie w decydujących dla
nor
lub granice Najjaśniejszej
rodu chwi!ach iuż tyle razy na przestrzeni
Specjalny skład nut
Bydgoszcz. uL spolitej.
wieków zawiodły, tym bardziej i obecnie
Gdańska 34.
W, konsekwencji tego samego dnia o
okażą się również nie tylko błędne, ale
dzinie 18.30 połączone Ogniska I. II i III nienoczytałne.
Z TEATRU MIEJSKIEGO
Gały świat ma znowu okazie się dowie
im. K H. Rostworowskiego
dzieć, że tam gdzie chodzi o honor i granice
Rzeczypospolitej nie ma u nas dwu zdań,
Dziś w sobotę premiera krotochwili Rusz
lecz tylko i wyłącznie walka na śmierć i
kowskiego pt. ,,WESELE FONSIA" w
cie całego Narodu.
cowaniu reżyserskim Michała Tatrzańskie
W tej myśli zebrani uchwalili
Udział biorą:
go.
Bystrzyńska, Korowicz,
.

Wielkie zebranie
-

mnaales^aeyine
kolejarzu wejselo B?i?cSgosStiego.

zwycię

-

zwy

goto

Na,

Rzeczypo

—

-

.

go

____

.

ży

opra

Kownacka, Krzywicka. Morozowiczową. Bar
da. Baryka. Dębicz. Drewicz. Gajdeęki, Ko
Rosłan.
Lochman,
walczyk, Kuźmiński,

muzvcznv

sezonu
operetki
przygotowu,je operetkę pt.

TLIWA ZUZANNA".

KAWIARNIA

,,p

o

D

Niedziela dnia

dział

,,CNO

ORLE M4t
2

kwietnia

n3059)
o

godz

5-tej

Całkowity

Five o’ clock
nowy

na

program

Sali

Malinowej

Związek Mleczarski na Obwód
goszcz złoży! 119,— zł na F. O. N.
—

Nabożeństwo i Komunia św.

Naczelnego

Wodza:

,,Jaśnie Wielmożny Pan Marszałek

Śmigły, Naczelny

Wódz sił
Warszawa.

Rydz

zbrojnych Rze

W momencie,
czypospolite.j
ważnych wypadków politycznych na
świecie, Kapewiacy węzła bydgoskiego ze
brani w dniu 30 marca br. w świetlicy KPW
w obliczu powagi
chwili z pełnym spoko
jem i poczuciem odpowiedzialności, oświad
cza,ją uroczyście, że stoją na straży niena
ruszalności granic R. P., gotowi są walczyć
do ostatniej kropli krwi przeciwko każde
HENRYK
ŻAK
POZNAM
mu, ktoby naruszył interesy polskie i ho
burzami
i
oklasków
stwier
nor
narodu
żołnier
przerywanego
polskiego. Zgłaszając
dzeniu, że: l) gospodarze tej umiłowanej ską gotowość. Panie Marszałku, oczekują
Związek Rzemieślników Chrześcijan
ziemi
zamienią się w każdej chwili Twoich rozkazów.
polskiej
prosi poszczególne cechy oraz wszystkich
w jeden potężny karzący miecz Rzeczypo
Prezydium zebrania I, II i III Ognisk rzemieślników, ażeby subskrypcje Pożyczki
spolitej skierowany przeciwko wszelkim za Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Lotnicze.j dokonyw’ali za pośrednictwem
kosom. 21 jeżeli w ciężkich warunkach dla
Bydgoszcz".
Związku. W tym celu należy się zgłaszać w
sekretariacie Związku, ul. Jagiellońska 10
(tel. 1580) w godzinach od 9—15.
Przesunięcie terminu zakończenia fe.
rii wielkanocnych.
P. minister WR i OP
Telefon 1226
Rok zał. 1843
przesuną! termin zakończenia ferii wielka
nocnych w bieżącym roku szkolnym na dzień
12 kwietnia 1939 r. Zajęcia szkolne roznocz
—

tak

Ik/IWiUWN
—

—

właśc. W.

Artystyczny

—

następują

którą telegraficznie wysłano

po zebraniu do

Skirgiełło-Jacewicz i Tatrzański. Kostiumy
i nowę wnętrze projektu Przeradzkiej) i Ję
drzejewskiego.
W niedzielę, dnia 2 kwietnia br. ó godz.
n3012
16-tpj daną będzie operetka ,,HRABIA LUXEM3URG", po cenach o 30 % zniżonych. Kolej:owego Przysposobienia Wojskowego
Pozostałe w niewielkiej ilości bilety do na
grupujące kilka tysięcy kolejarzy zebrały
bycia w kasie teatru.
się w salach świetlicy przy ul. Zygmunta
Po
Wieczorem o godz. 20-tej powtórzona zo Augusta.
wysłuchaniu przemówienia
st,anie krotochwila Ruszkowskiego pt, ,,WE p. Gierszewskiego o sprawach aktualnych,
SELE FONSIA".
Na zakończenie

rezoluc.ję,

cą

BYDGOSZCZ

Byd

Najstarszy

JARINOWA
-

GDAŃSKA

magazyn

wielka

na

1-3.
miejscu

W niedzielę, dn. 2
głuchoniemych.
poleca na WIELKANOC
o
godz. 10.30 odbędzie się w ka
(n-2968
duży wybór
plicy św. Floriana nabożeństwo i wspólna
w bieliżnie damskiej, męskiej i dziecięcej oraz pończochy i rękawiczki.
Komunia św. wielkanocna głuchoniemych.
Okazja do spow’iedzi św. w sobotę o godz.
18,00 w kościele Najśw. Serca Jezusowego.
Wieczorem
zebranie plenarne głucho
Kterowu.Giwo nyrf. bzaoiy Powsz.
Prywatna Szkoła Powszechna Towa
niemych w lokalu zebrań przy ul. Jagiel
III stopnia nod wezw. św. Kazimierza w
rzystwa Szkoły Jednolitej (z uprawnieni!
lońskiej.
mi publicznych szkół powszechnych) w Byd- Bydgoszczy, Cieszkowskiego 6 I p. z upraw
tel.
ut Paderewskiego 2,
20-41, nieniami nubl, szkół powsz. przyjmuje za
goszczy,
S. STRYSZYK przyjmuje zapisy dziewcząt i chłopców do pisy dzieci do wszystkich klas od 27 marca
wszystkich kla-s na rok szkolny 1934-40. Kan do 2 kwietnia. Lokal powiększony, duży oWysyłkowy Dom Tapet
celaria czynna codziennie od gódz. 10—13. gród szkolny.
ŚMwatKa
BSB
Informacje od 9—13 i 17-18,
(n253l
dąży wybór-niskie
(n2843 tel. 1203.
(n2844
nocna

kwietnia,

-

Tapety
conv

—

ną

się

zatem w

czwartek, 13 kwietnia 1939

r.

niedziela,
dnia 2 kwietnia 1939

KINO

n-3055

Dziś I dni następne jedyny film
polskiej produkcji w roku 1939 z kró
lową ekranu polskiego

KRISTAL
Początek
W

o

ó,

7

i

Jadwigą Smosarską

9-tej

niedzielę 3, 5, 7, 9-tej

Nrzystornia
Gdy

Trzynasta
W niedzielo dn. 2 kw.et-

SMama(ani

nia o
nek

kmitcieA.

Nasz

godz. 12,3 J

filmu,

Film

astro-meteoroiog zapowiada...

,t
z

71.

strona.

ADIEHJ’
Sullawan

słynną Margareł

i James Stewart

który powinna zobaczyć

każda kobieta.

(Przedruk wzbroniony.)

kwietniu

ciepłe
padają,
Pogodną jesień zapowiadają.
W kwietniu gdy pszczoła
w

pora

dotychczas w
Bydgoszczy
niegranego
pod tytułem:

pod tytułem

na

Nr

Rok mm,

DZIENNIK BYDGOSKI

r.

Deszcze

Jeszcze nie ruchliwa,
Mokra wiosna zwykle

KREM S PUDEP

Politycznie

bywa.

Gdy kwiecień chmurny,
A maj z wiatrami,
Rok żyzny przed nami.
Na św. ’Wincenty szczypie

mróz

Jeszcze będzie zimno i na żaby i
i na las a najwięcej na nas.

pięty.
na

baby

doniosła

pierwsza połowa miesiąca.

tho-padia
tafięioniaja,
i piękną

W dniach od 1 do 10 kwietnia przeważa
25, 27 i 29, a zapowiadających wzrost za
na ogół pogoda zmienna z rozpogodzeniami
chmurzenia i lokalne deszcze. Dalsze ocieprzy wiatrach porywistych. Ośrodki niżowe
planie się, zwłaszcza w słoneczne dnie. Pod
z wrzastającym zachmurzeniem i skłonno
koniec miesiąca grozi znowu spadek
deszcz, śnieg lub krupy
ścią do opadów
ratury.
Odbywa się obecnie wstrzymany
tworzą się w dniach 2, 6, 8 i 10. Wahania dalszy pochód wiosny w połączeniu z inten
ciepłoty i skłonność do nagłych zmian
sywnym rozwojem życia przyrody.
dzienna
średnio

cehę

tempe

—

-

po
!l’(isi gMfoSH(UcS.
gody. Temperatura
wynosi
kosmiczne
°d 5. do 10 stopni powyżej, nocą waha się w
Nleharmcnijne wpływy
25 łat pracy w kolejnictwie Franciszka
pobliżu zera, z przymrozkami lokalnymi w zaznaczają się przede wszystkim około 2,
Rogalskiego.
nizinach, a kilkustopniowym mrozem na te od.5do11,około14,od16do20iokoło27
Kto sieje jarkę po św. Wojciechu,
Pan Franciszek Ro
i
nowymi po.
renach górskich i na wschodzie kraju. W kwietnia, grożąc niepckojem
To lepiej, żeby ją zatrzymał w miechu.
obchodzi dnia 2
galski
wikianiami
w _sprawach politycznych, spo
lokalne
dekadv
drugiej połowie
wystąpią
Św. Jerzy z lnem w pole
kwietnia srebrny jubi
zaburzenia z wyładowaniami atmosterycz- łecznych, reiigijnyćh, światopoglądowych i
leusz
zawodo
pracy
Wychodzi do siana
finansowo-gospodarczych. Ożywienie i waż
nymi.
Dnia 2 kwietnia
I bydło z łąki zgania
wej.
ne wypadki
na
arenie
11
20
W drugiej
dni
od
do
międzynarodowe)
dziesiątce
1914 r. rozpoczął pracę
kwietnia panuje aura wietrzna i pochmur maja miejsce zwłaszcza w pierwszej poło,
Gdy Marek
na
kolei.
Sumienną
wie
Naokoło
miesiąca.
wspomnianych dat
na od połowy do całkowitego pokrycia nie
Z deszczem przychodzi,
pracą zdobył u władzy
rozmaite
z opadami
w
grożą
katastrofy
żywiołowe,
jak
lecie
rodzi.
w
ba,
miejscami
niepogoda
Posuchę
zaufanie. Po upływie 4
pierwszej połowie i pod koniec bieżącego o- powodzie, wichury, lawiny, dalej nieszczę
Na Marka, gdy słońce dogrzewa,
lat mianowano go star
Poza tym dość pogodnie.
kresu.
Naprzód śliwe wypadki w komunikacji i przemyśle,
Zwykle potem ulewa.
szym torowym z przy
oraz niebezpieczeństwo
chłodno
z
wybucha epidemii.
jeszcze
miejscowymi przymroz
działem
na
odcinek
kam_i w ciągu nocy, poczem stopniowe ocie
Gdy w końcu kwietnia deszcz rosi,
Poradnik ogrodniczo-rolniczy.
Bydgoszcz
Maksymi
plenie. W środkowych dniach okresu zazna
Błogosławieństwo polom przynosi.
odcinek dro
lianowo,
Pomyślnym okresem dla wszelkich prac
czy się napływ powietrza pochodzenia po.
niezależnie od gowy P. K. P. Kotomierz. Na tym odpowie
w ogrodach i na polu jest
larnego.
w
O godzinach
handlu
warunków atmosferycznych
druga poło, dzialnym stanowisku pracuje do tej chwili.
W okresie od 21 do 30 kwietnia będzie wa
zwłaszcza dnie od 20 do 30
Ojciec naszego jubilata, dziś staruszek
w okresie przedświątecznym
miesiąca,
na ogół dość pogodnie, z wyjątkiem pew kwietnia.
83-letni, dzielny wiarus polski, za czasów
Komunikat Towarzystwa Kupców,
nych zaburzeń, gromadzących się około 22,
Pr. A. PrengeL
zaborczych przeszedł ciężkie prześladowa
nia.
w Bydgoszczy.
Niemcy nie pozwolili mu na budowę
domu mieszkalnego, przewoził więc mate
Zgodnie z ustawa o czasie pracy w prze
i Pani już o tym wie...
dzieci w kancelarii szkoły w dniach od 27 riał budowlany z jednego miejsca na dru
myśle i handlu w niedzielę palmową skła Czy
Franciszek (jubilat) przykła
marca do 1
handlowe
otwarte
od
kwietnia b r w godzinach od gie. Syn jego,
że
nie
które
nie
dy
mogą być
godz.
należy używać kremów,
dem ojca, jest Polakiem z krwi i kości. Ja
11
do
oraz
od
do
na
13
18
19.
13—18 Poza tym w czasie
kierunku
Przy zapisie
Wielkiego Ty mają określonego
działa.nia, Skó
ko człowiek spokojny i pracowity zyskał
leży przedłożyć metrykę urodzenia dziecka wśród
godnia składy mogą być otwarte o 2 go ra wymaga pieczołowitej pielęgnacji;
pracowników kolejowych zaufanie i
oraz
świadectwo
ewentu
szczepienia ospy,
dziny dłużej ponad normalny czas.
inaczej, szybko reaguje w najmniej, pożąda
Wszyscy pracownicy kolejowi
alnie świadectwo lekarskie, gdyby dziecko szacunek.
nej formie.
jego odcinka z okazji jubileuszu składają
Tradycyjna wenta wielkanocna
Panie,
znające od lat znakomite ko nie mogło uczęszczać do szkoły. W szkole serdeczne życzenia p. Rogalskiemu.
Ad
smetyki Falkiewicza wiedzą o tym dobrze, przyjmuje się zapisy tylko ,dziewczynek. Do mult,os annos!
Stów. Pań Miłosierdzia z Bielawek.
że eą dwa niezrównane kremy, którym mo rejonu szkolnego należą następujące ulice:
Toruńska (do nr 55 i 86), Babia Wieś, Pohu
W Palmową niedzielę dnia 2 kwietnia br.
żna zaufać.
odbędzie się wielka wenta wielkanocna, po
Śnieg Tatrzański, stosowany na dzień lanka, Ustronie, Kujawska (do nr. 19 i 36),
łączona z loterią fantową, którą urządza
chroni, matuje i upiększa cerę, a
Zbożowy Rynek, Wiatrakowa, Bernardyń
Krem Tatrzański
tradycyjnie od 8. lat Stów. Pań Mił. z Biela
(witaminowy) stoso ska, Pawła z Łęczycy, Plac Kościeleckich,
wek, Z powodu nieprzewidzianych prze wany na noc
głęboko oczyszcza, odżywia Wały Jagiellońskie, Nowy Rynek, Melchio
dnia 2 kwietnia
ra
szkód odbędzie się ona w tym roku nie Pod i odmładza skórę.
Wierzbickiego, Wąska, Pod Blankami,
Każde Pani, która chce mieć piękną ce Trybunalska,
Jana Kazimierza,
Lwem, lecz w Resursie Kupieckiej. Prosimy
Podwale,
serdecznie Szan. Społeczeństwo o gorące po rę i zachować j,ą, powinna o działaniu tych Długa, Mennica, Przyrzecze, Jezuicka, Niedź
(n-3004 wiedzia. Batorego, Farna, Zaułek, Rynek im.
parcie, jakim nas stale darzyło. Każdy dru kremów przekonać się.
Marsz. Piłsudskiego, Teofila Magdzińskiego,
od godz. U do US-tej.
gi los wygrywa
losy po 35 groszy. Począ
tek o ęodz. 16.
Dochód przeznacza się na
Przy Zamczysku, Grodzka. Jatki, Mostowa,
Komunikat.
w
Tys’ące
bogato
towary zaopatrzonych i świetnie
Ks. Malczewskiego, Plac Teatralny, Marsz.
święcone dla biednych parafii Św. Win
Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszech Focha, Gdańska (do Be-De-Te i ul. Krasiń udekorowan. składów oczekują swoich klientów.
(2535
centego a Paulo.
nej III stopnia im. Tadeusza Kościuszki skich), Hermana Frankego, Pocztowa, Lni im. ks. Piramowicza w Bydgoszczy podaje
beckiego, św. Floriana, Urocza, Wołyńska,
Hojny dar na F. O. N. Firma Bydgo
Prywatna szkoła powszechna Rodzi do wiadomości rodzicom rejonu szkolnego, Kowalska, Krakowska. Jagiellońska, Prome skie Linie Autobusowe Sp. z o. o przeka
ny Wojskowej III stopnia (ul. Jagiellońska iż na podstawie
zarządzenia Kuratorium nada. Parkowa, Konarskiego, 3 Maja, M. zała na F. O. N. do rąk wojewody pomor
15) przyjmuje zapisy dzieci osób wojsko Okręgu Szkolnego Pomorskiego odbędą się Piotrowsldego, Piotra Skargi, Plac Wolno skiego p. ministra Raczkiewicza 1.000 zł.
wych i cywilnych do wszystkich klas od 27 zapisy dzieci do klasy I, urodzonych w roku ści, Gimnazjalna, Reja, Krasińskiego, Libel
Na dozbrojenie Armii złożyła Fabry
marca do 2 kwietnia.
(3241 1932. Rodzice zobowiązani są zameldować ta, Kołłątaja, Staszica.
(n2846 i ka Skrzyń L. Grabowski zł 100,—.
Jeśli na św. Wojciech
To trzecia kopa siana

pada,
przepada.

_

—

—

—

—

—

.

—

—

W

—

niedzielę Palmową

-

.

wszystkte składy h^ofiuarte

—

—

—

.

—

bractw
rzystały z usług działu ogłoszeń matrymo kantów, cechów rzemieślniczych i
nialnych ,,Dziennika Bydgoskiego" albo sie kurkowych. Czy wolno ich odpychać?
ją rutkę. Dorastające dryblasy znowu się Nie! Może ten i ów jest oszołomiony łatwy
wyrywają na drugą stronę. W normalnych :mi zwycięstwami Hitlera, z natury jednak
warunkach wcale byśmy im nie przeszka Niemiec jest obywatelem lojalnym i pełnym
dzali, gdyby za kordonem nie opowiadali poszanowania dla silnej! władzy. Trzymany
głupstw i nie szczuli na Polskę.
krótko, gdy ma możność życia, wynarada
—

—

STAN POSIADANIA

wia się. Ale ten sam Niemiec, narażony na
złośliwe szykany, zacznie się bronić i sta
nie się wrogiem. Jednostki bezkrytyczne ła
two ulegaj!ą
psychozie i najczęściej: pod
’wpływem alkoholu zdradzają skryte uczu

NIEMCÓW

JEST WYSOKI,
ale nikt nie
I jak się ma

wykazał, aby się powiększał.
powiększać? Jeśli nawet Niem
cy zakładają nowe placówki, muszą anga cia, za co muszą
następnie ,,pokutować". Z
żować polskich pracowników. Ustalenie
rodzi się większa nieufność
tego
gadulstwa
Jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażeń odnie szać tabliczki z wezwaniem: ,,Sprich nu
jak się snrawa przedstawia w rzeczywisto do Niemców.
ści jest ogromnie utrudnione.
Istnieją w
sionych podczas niedzielnej bojowej ma deutsch!"
DZIELIMY NIEMCÓW BYDGOSKICH
Bydgoszczy firmy mieszane, istnieją kupcy
nifestacji a już jutro
przed pokropie NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEMIECKIEGO
NA TRZY KATEGORIE.
i
do
niem święconą wodą palm
modlić się bę
przemysłowcy
(należący
dawniej
NIE WYOLBRZYMIAJMY.
z z,aboru rosyjskiego") o
dziemy w kościele razem z kapłanem: ,,Bo
Bo kto i przed kim właściwie ma się bro ,,Związku rodaków
się, takich na przy
1)
Polonizujących
których się nie wie do jakiej ich zaliczyć kład, których dzieci są już w polskim woj
że, któryś rozkazał, aby gołębica przez oliw nić?
my tutaj, których przypada dzie
cukiernie
i
re
istnieją sklepy,
ną gałązkę
sku oficerami;
więciu na jednego Niemca?! Ależ to zabaw narodowości,
niemieckie z personelem wyłącz
ne. Nowi mieszkańcy Bydgoszczy, ci z Bia stauracje
2) Wojujących, odbiera,jących dyspozycje
POKÓJ ZIEMI ZWIASTOWAŁA,
nie polskim, i
polskie młyny zatrudnia (i pieniądze, dużo pieniędzy, jak proces
łegostoku, Grójca czy Mielca, nie znają
racz, prosimy Cię, te oliwne i innych drzew
niemieckich
fachowców.
Stosowanie
jące
gałązki niebieskiem błogosławieństwem po Niemców. Sądząc po pozorach jak często się wobec nich bojkotu Gospodarczego może ,,Deutschtumsbundu" ujawnił) z zagranicy,
oraz
święcić, iżby całemu ludowi Twojemu do mylą. Autochtoni czyli tak zwane ,,bydbronią obosieczną. Tu trzeba koniecznie
dla interesu.
3) ,,neutralnych"
zbawienia posłużyły". W rozpamiętywaniu goszczaki" nie lekceważą Niemców, ale ich być
oddziaływać uspokajająco. (Jeżeli się po
też się znowu jak tamci nie boją. Bo proszę,
Walkę podjąć trzeba przede W3zvstkim z
zaś Męki Pańskiej chyba zastanowią nas
że
niemiecka
cu
wielka
twierdzi,
fabryka
słowa przestrogi, że wszyscy, którzy ,,mie czy ludności niemieckiej u nas przybywa?
kategorią drugą, a od trzeciej zażądać wy
kierków wypowiedziała
pracę
wszystkim raźnego zdeklarowania się. Chodzenie do
Nie, ubywa.
czem woj.ują
od miecza poginą".
Według ostatniej statystyki
zmuszeni
Polakom,
mieszka w Bydgoszczy 9874 Ńiemców, co
będziemy zaostrzyć starosty z użaleniem na .,niesfornych łobu
Na trzeźwo rozważając ostatnie wydarze
,,sankcje").
7% ogółu mieszkańców
zów" nie wystarczy, trzeba odchylić przył
nia na odcinku ,,walki z niemczyzną"
je stanowi zaledwie
Wzburzonym robotnikom Jednej z fabryk
steśmy trochę zażenowani niepożądanymi tego grodu. Z 70 procent zjechali na 7 pro o światowej sławie, chcącym starszego maj bicę i dać się poznać. Pies czy wydra?
Bić nie trzeba.
Wyraźnie odradzamy.
wybrykami naszej młodzieży w stosunku cent, czy to nie rekord?! Rodziny niemiec stra i chemika-cudzoziemca wywieźć na
do tego powód.
Nas też bili i nic
do ich rówieśników narodowości niemiec kie w Polsce mają wyraźną przewagę ludzi
Mamy
że
taczkach,
musieliśmy
wyperswadować,
i
to nie wskórali. Rzucali granaty ręcz
kiej. Gonitwa dzieciarni po ulicach, strzela dojrzałyc,h
przez
po unieruchomieniu tej fabryki nie wszyscy
nie niewinne z straszaków, zrywanie szyl CIERPIĄ NA WYRAŹNY NIEDOSTATEK
ne do sali Domu Polskiego, znieważyli czyn
zaraz znajdą zatrudnienie. Chodzi tu o byt
nie księdza Filipiaka i śp. aptekarza Kużadów (szyb, ku zmartwieniu cechu szklarzy,
POTOMSTWA.
kilkuset rodzin.
tym razem nie wybijano!) i nanisy smołą A chociaż akuszerki niemieckie, stosując
ja, zdemolowali naszą redakcję w roku 1919,
na oknach i
ścianach niedawno na rozkaz
CELOWĄ AKCJE BOJKOTOWĄ
Słę ściśle do wskazówek bezżennego Hitle
wybijali szyby kilka razy w mieszkaniu pi
sarza tych migawek, nawet z pociągu po
POPRZEMY,
ra, trzy razy w czasie ciąży bezpłatnie up. premiera Składkowskiego pomalowanych
domów, to są mało znaczące epizody, a jed dzielają pomocy swoim kompatriotkom, bo szczególnie w tych dziedzinach handlu, śpiesznego podczas jazdy wyrzucili na tor
nak cała niemczyzna drżv z trwogi, bo na ciany ,,schwarz-weiss" strajkuj:ą... Liczba oprzemysłu i rękodzieła, w których obcym zecerów polskich śpieszących na plebiscyt,
wet bojowa ongiś
wobec Polaków ,,Rundgólna dzieci niemieckich w szkołach bydgo dorównujemy i tam, gdzie obcych fachow zabijając dwóch niewinnych ludzi!!! Już za
szauerka" nawołuje do opamiętania się.
skich wynosi 1022, co w porównaniu z cyfrą
ców śmiało zastąpić możemy swoimi. (Nie
pomnieliśmy, i
przebaczyliśmy ..w imię
Jeżeli głosy oburzenia są szczere, w co
tutejszych Niemców stanowi tylko 10 pro
stety, wszystkie gazety polskie drukuje się odzyskanej wolności". Niech zatem obciążo
wobec obowiązującego jeszcze ,.paktu o nie cent z drobnym ułamkiem. Dzieci zamiej
jeszcze maszynami niemieckimi a więk na dawnymi grzechami ,,Rundszauerka" le
piej milczy, aby się na niej przypadkiem
agresji" wątpić nie wypada, musimy st.a scowe odliczyliśmy z rachunku, by się nie szość ilustracyj. którymi nasze pisma sa o
nowczo żądać, żeby po tamtej stronie wrogi
dostarcza
omylić. Młodżiaków niemało zbiegło w roku zdobione
Berlin). Wiedzą nie skropiło.
nam ,,Ost-Rund"
Kto mieczem wojuje
od miecza ginie!
przestał niemczyć polskie 1920 do faterlandu. tak, że pozostałe ,,Trud- Niemcy co im grozi, dlatego przybierają
kościoły, niszczyć stare pamiątki i wywie chen" nie mając wyboru mężów chętnie ko- barwę otoczenia, należą do związku fabry Życzliwie ostrzegamy.
—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—
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Tel. 34-49
Mostowa 9,
Początek o godz. 6, 7 i 9-tej.
W niedziele o g. 8, 5, 7 1 9-tej.
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Gen. reżys. Michael Curtiz
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niedzielę o godzinie 12,80 poranek
pięknego filmu pols.uego pod tyt, ,,Rena”
(n-3079
Ceny m’e!sę 54 .i 85 gr.
Uwaga.

,

Jedna ofiara

wypadku
samochodowego zmarła.

Afera przemytu Niemców

Niedziela 2 kwietnia br.
PROGRAM

D ZI ENNIK

Na szosie pod Świeciem uległ przed ty
godniem wypadkowi samochód, którym je
chali z Bydgoszczy pp. Hass
właściciel
cukierni ,,Cristal” i mgr Jerzy Karliński,
właściciel składu włóczki przy placu Wol

7,20: Kon Za pracą chcieli zbiec przez ,,zieloną granicę" do Niemiec.
8,00: Dziennik
Audycja dla wsi. 9,15: Trans
Jak swego czasu krótko donosiliśmy, pokrótko
przed załadowaniem
misja nabożeństwa z kościoła św. Krzyża licjia bydgoska wykryła wielką aferę prze i wyjazdem w kierunku granicy, Byli to ności.
w
Warszawie.
11,00: P!y
księży misjonarzy
Z Warszawy nadeszła wczoraj do Byd
mytu młodych ludzi, Niemców, pragnących młodzi ludzie, wśród których znajdowało
ty. 11,45: Przegląd cza.sopism. 11,57: Sygnał dostać się przez ,,zieloną’ granicę" do Nie się także sześć kobiet,
bezrobo
goszczy smutna wiadomość o śmierci ś. p
przeważnie
czasu
i hejnał z Krakowa.
12,03: Poranek miec, Wobec tego, że śledztwo w teji spra tni i
robotnicy z powiatu bydgoskiego, ino magistra Karlińskiego. Wiadomość ta prze
symfoniczny (z Wilna). 13,00: Wyjątki z wie zostało właśnie zamknięte, możemy po wrocławskiego, mogileńskiego, a nawet z jęła do głębi wszystkich przyjaciół zmarłe
pism Józefa Piłsudskiego. 13,05: Przegląd dać bliższe ciekawe szczegóły teji afery.
Włocławka.
go. Ś. p, mgr praw Jerzy Karliński należał
kulturalny. 13,15: ,,Czary wiosny”
muzy Ustalono, że główną rolę w nielegalnym lipnowsltiego spod
do Koła Przyjaciół Węgier i pisywał do ga
Kilku osobników zamierzało
zbiec w
ka obiadowa (z Poznania). 14,40: ,,Wszyst
zet na tematy aktualne.
przemycaniu ludzi do Niemiec odegrało chwili
Był synem zmar
ich
lecz
nie
trochu"
dla
dzieci.
przez po,licję,
kiego po
audycja
pięciu osobników a mianowicie 31-letnł Ot bawem nakrycia
łego starszego majstra fabrycznego z To
Nie
oni
stawili
dla
wsi.
wszystkich ujęto.
15,00: Audycja
16,30: Konferencja ton Hubner z Dobromierza pow. bydgoskie
maszowa Mazowieckiego i za namową swo
wielkopostna
wygłosi ks. prof. Michał go, który był głównym organizatorem, a na oporu podczas arsztowania i broni nie zna ich życzliwych; opiekunów poświęcił się kuKlepacz (z Wilna). 16,45: ,,Liryczne nastro stępnie 29-letni Eryk Liidtke z Zawierzyna, leziono. Wszyscy przyznali się do zamie piectwu. Pozost,awił młodą żonę, matkę
koncert w wyk. orkiestry rozgłośni pow. inowrocławskiego, 28-letni Maksymi rzonego nielegalnego przekroczenia granicy i brata.
je”
Stroskanej małżonce, która dziel
lwowskiej. 17,15: ,,Żywy Bóg’ (część I): ,,Ho lian Hammermeisier z Starej Wsi pow. ino celem udania się do Niemiec. Tłumaczyli nie pomagała mężowi w interesie oraz ca
sanna”
słuchowisko (ze Lwowa). 18,00:
wrocławskiego, 44-letnl Erdmann Samoske się, że od dłuższego czasu byli bezrobotny łej rodzinie wyrażamy szczere współczucie.
Koncert polskiej muzyki religijnej.
18,50: z pow. inowróclawtskifegą i 30-letni syn rzeź- mi i że chcieli do Niemiec pojechać za pra
Chwila biura studiów.
19,00: ,,Powitanie nika Karol Klettke z Bydgoszczy. Pierwsi cą, którą mieli zapewnioną. Znajomi bo
Ofiary na F. O. N.
wiązanka melodii ludowych w czterej zawodowo zajmowali się wywoże wiem, którzy poprzednio nciekli do Niemiec
wiosny”
Do rąk starosty grodzkiego p. J, Suskie
wyk. małej ork. i chóru P. R. 19,30: Płyty. niem młodych ludzi z Polski do Niemiec, i znaleźli tam zatrudnienie, postarali się im
21,15: Audycje informacyjne. 21,20: Muzyka pobierając za nielegalne ułatwienie prze także o pracę ną roli, na co wskazywały za go wpłynęły następujące ofiary na F. O N,:
lekka w wyk. małej ork. P R. i solistów. kroczenia
,,zielonej graniey" 60 do 80 zł świadczenia ,,Gemeindestęlle”, znalezione u Przeds. budów!, inż. Krńger i Zabłoński
aresztowanych. W każdym razie
jak wy 500 zł, firma Persil 10.000 zł.
22,10: ,,Niech przyjaciele moi w nocy się od osoby.
brak podstaw do
Klettke dostarczał natomiast samochód kazały dochodzenia
zgromadzą...”
wspominki w 90 rocznicę
że
śmierci Juliusza Słowackiego (z Krakowa). ciężarowy celem przetransportowania ludzi przyjęcia,
sprawa przemycania ludzi
23,00: Ostatnie wiadomości dziennika wie do granicy, a Hubner i Liidtke mając wła miała podłoże polityczne wzgl. że wcieleni
czornego, komurjikat meteorologiczny. 23,05: sne motocykle, objeżdżali strofę nadgranicz być mieli do jakiegoś korpusu ochotniczego.
W areszcie znajduje się ogółem 11 osób;
,Wiadomości z Polski w języku angielskim. ną, wskazując punkty, przez które Niemcy
mieli przekroczyć granicę.
Policja nakryła resztę wypuszczono i oddano pod dozór po
ROZGŁOŚNIA POMORSKA.
w
chwili, gdy w myśl ich licyjny. Już w najbliższym czasie spodzie
SOBOTA 1 KWIETNIA.
8,45: Gdańsk na fali pomorskiej
audy organizatorów
wskazówek około 20 łudzi zgromadziło się wać się należy rozprawy sądowej przed są
Godz. 20,00: Zrzeszenie Pomocników Rzeź
cja zorganizowana przez Polską Radę Kul o godz. 23 w nocy ńa punkcie zbornym pod dem okręgowym.
biarskich. Zebrainie w Domu Rzemiosła,
tury przy Gminie Polskiej Zw. Polaków w
lii. Jagiellońska 10. Ze względu ńa waż
Gdańsku
9,10: Program na jutro.
11,00:
ne sprawy przybycie obowiązkowe.
Płyty. 13,05: Bydgoski przegląd teatralny
NIEDZIELA 2 KWIETNIA.
(z Bydgoszczy). 14,40: Literatura dla wszyst
kich. Kazimierz Przerwa-Tetmajer: ,,Ksiądz
Godz. 8,00: Kat Tow. Rzemieślników. Spo
Piotr”. 14,55: Pieśni wielkopostne w wyk.
wiedź wielkanocna w farze.
chóru Państw. Liceum Pedagogicznego żeń
Godz. 12,00: Korporacja ,,Eksternia". W lo
kalu ,,Sportowej” przy uł. Marsz. Focha
skiego w Inowrocławiu. 19,30: Muzyka ka
meralna (z Gdyni). 20,10: Wiadomości spor
zebranie informacyjne w sprawie walne
z
Pomorza.
Zakończenie
towe
23,05:
pro
go zebrania, które odbędzie się dnia 23. 4.
O godz. 11,45 posiedzenie konwentu R.
gramu.
Pieśń ,,Serdeczna matko”.

7,15:

—

(z Katowic).

cert

poranny
poranny. 8,15:

IOssowągórą
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Poniedziałek 3 kwietnia br,
PROGRAM

OGÓLNOPOLSKL
N.

ZWYCIĘSTWO JAROSZA.
Jork, w Houston zawodowy bokser

SETKA

a,

PING-PONGISTÓW

NA STARCIE
MISTRZOSTW MIASTA.

Godz. 14,00: Bydgoski Chór MęskŁ Posiedze
nie zarządu.
Tow. Zjedn. Czeladzi Piekarskie]. Zebra
nie miesięczne w lokalu ,,3 Maj” przy pl.
Piastowskim.
WTOREK 4 KWIETNIA.
GOdźi 47w L. 50. ip .,5 ft; 4 ,:koło koMtseA.Zebranio miesięcaale z referatem -w lokalu
własńym przy ul; Długiej 52. Uprąsza
?
się o li’czny udział.?
Godz. 19,00: Związek Weteranów Powstań
Narodowych R, P. Zebranie .plenarne
,,Pod Lwem’1. Na porządku obrad
wozdanie ze zj.azdu delegatów i ,wa-żne

—

6,30: Pieśń ,,Kiedy ranne wstała zorze”.
merykański polskiego pochodzenia, Tadeusz
Wczoraj, w czwartek, rozpoczęły słę w
6,35: Gimnastyka. 6,50: Płyty. 7,00: Dziennik Jarosz,
na punkty w 10-rundowym
pokona!
Sokolni mistrzostwa miasta w tenisie stoło
8-00:
dla.szkół.
poranny,. 7,15: Płyty.
Audycja
meczu Ken ()voi lina.
wym, zorganizowane przez T. G, Sokół I.
.11,08: Audycja dla. szkól (ź: Krakowa)/: 11,13W zawódacb/startuje rekordowa ilość- (jcaczasu
i
ż
Kra
Płyty. 11,57. ;Sygnał
hejnał
Pierwsi- mi"
wodników, gdyż ponad stu.
12 03: Audycja południowa.
kowa.
13.00: DWA ZWYCIĘSTWA BAWOROWSKIEGO,
strzowie wyęliminowani zostali w grach po
Audycja dia kupców i rzemieślników. 13,30:
Nicea. W międzynarodowym turnieju te
dwójnych panów, przy czym niespodziewa
,,Chopin" (ballada, kołysan,ka, etiudy)
nisowym w Cannes, w spotkaniu ćwierćfina ne mistrzostwo zdobyła para T. S; Gwiazda
audycja dla gimnazjów. 15,00: Audycja dla łowym Baworowski łatwo pokonał Teissier
Balcer— Więckowski.
Drugie miejsce za
młodzieży: Mit grecki”: ..Chimera”. 15,30: C:O, 6:1.
Wroński
Żurawski (KPW), trze
spra
jęła
para
16.00:
Dziennik
obiadowa
(z Łodzi).
Muzyka
W grze mieszanej para Jędrzejowska
cie Bogdański (KPW)
Kulik (PŚP).
popołudniowy. 16,08: Wiadomości gospodar Baworowski pokonała parę Siodówna
Panie zakończyły już mistrzostw^, przy
’”’-’-,l
uchwały.
cze.
16.20:
Kron’ka naukowa: ,.B’Mn-ua”.
Pfaff po zaciętej walce w trzech setach 6:8,
Godz. 20,00: Zw. Powstańców Wlkp., kolo
czym w grach indywidualnych pewnie zwy
16,35: Najpiękniejsze kwartety klasyków 6:2, 6:3.
Bydgoszcz. Zebranie plenarne w lokalu
ciężyła mistrzyni Pomorza Lępertówna
wiedeńskich w wyk. polskiego kwartetu
U
i Mo!ską
p. Mellerowej przy pl. Piastowskim.
Urbańską
(KPW)
(KPW)
przed
Słowacki”
,,Juliusz
(w ODWOŁANIE KONKURSU GIMNASTYCZ
smyczkowego. 17,20:
prąszą się o liczny udział.
(BKW).
90 rocznicę zgonu) pogad, ze Lwowa. 17,30:
NEGO.
ŚRODA 5 KWIETNIA.
W grach podwójnych pań zwyciężyła pa
,,Biały człowiek w Afryce” reportaż. 17,45:
Miejski Komitet WF i PW’ w Bydgoszczy rą Lepertówna, Urbańska (KPW). W grach Godz. 18,00. Rodzina Powstańców Wlkp. Ze
Utwory fletowe w wyk. H Bartnikowskiego.
branie plenarne z referatem w lok,alu p.
18,00: Audycja dla wsi. 18,30: ,,La Madia” odwołuje zapowiedziany na niedzielę, dnia mieszanych trzecie mistrzostwo zdobyła Le
Jankowskiego, ul. sfeJagiellońska!.
oratorium E. 2 kwietnia konkurs na najlepiej prowadzo pertówna z Bogdańskim (KPW).
(Błogosławeństwo chleba)
fc
Et
żeń
wśród
żołnierska.
Oddone
ną
zimową
zaprawę
zespołów
19,00: Audycja
19,30:
Wicemistrzami zostali Wojciechowska
Bractwo
Matki
Koncert muzyki lekkiej (ze Lwowa).
Boskiej Szkaplerznej.
20,35: skich, do którego stanąć miały zespoły: So Majchrowicz (KPW).
Zmarła członkini bractwa śp. Józefa SzuAudycje informacyjne. 21,00: Recital forte koła Żeńskiego, Sokoła III, BKS Polonii oW klasyfikacji drużynowej zwyciężył ze darska.
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę
pianowy Sari Hir (Węgry). 21,30: Rozmowę raz KSMź Przedświtu.
spół KPW w składzie Leppertówną, Urbań 2 kwietnia o godz. 14,15 z domu żałoby, ub
wielkotygodniową przeprowadzi ks. Jan
Klu
ska, Wo,jciechowska, przed Bydgoskim
Cieszkowskiego 13. Członków uprasza się o
Zieja z Polesia. 21,45: Edward Grieg: So
BIEG NA PRZEŁAJ O MISTRZOSTWO
bem Wioślarek i KPW Inowrocław.
nata skrzypcowa c-moll op. 45.
liczny udział.
22,12: ,,Fol
POMORZA.
klor różnych narodów”
Zawody stoją na wysokim poziomie, przy
Zarząd Stów. Właścicieli Nieruchomości
audycja z p!yt.
Jutro, w niedzielę o godz. 12 na stadionie czym szczególnie mile rozczarowały panie, w
Bydgoszczy, Gamma 7, wzywa wszyst
22,55: Przegląd prasy. 23,00: Ostatnie wiado im. Marszalka
Piłsudskiego odbędzie się które wykazały znaczną poprawę. Dalszy kich właścicieli domów do przybycia do
mości dziennika wieczornego,
komunikat
na przełaj
o mistrzostwo Pomorza na
ciąg zawodów dziś, w piątek, o godz. 19 w biura
ul. Gamma 7, w celu omówienia
meteorologiczny. 23.05: Wiadomości z Polski bieg
dystansie 3 km. W biegu startować będą Sokolni przy ul. Toruńskie].
w języku francuskim.
sprawy zamiatania ulic, codziennie w go
najlepsi zawodnicy Bydgoszczy z Wasilew
dzinach od 10—13 i od 16—19.
ROZGŁOŚNIA POMORSKA.
Finały gier pojedynczych i drużynowych
skim na czele oraz zar/odnik KSM Okręg
Kat Stów. Kobiet ,,Jutrzenka". Zebranie
oraz
seniorów
w
odbędą
się
panów
jutro,
6,57: Pieśń ,,Witaj, Gwiazdo Morza”. 10,00: Chełmży.
plenarne we wtorek 11 bm. o godz. 17 w sal
o godz. 17,
sobotę,
ce przy kościele św. Trójcy.
Płyty. 10,55: Program na jutro. 11,15: Płyty.
14,00: Wiadomości z Pomorza. 18,00: Poga ZAWODY GIMNASTYCZNE O MISTRZO.
danka aktualna. 18,10: Muzyka fortepiano
STWO MIASTA.
PRZED CIEKAWYM SPOTKANIEM PIŁ
wa na 4 ręce w wyk. Ireny Klikówicz i AKARSKIM
Jutro, w niedzielę, odbędą się w Sokolni
dama Dyląga (z Bydgoszczy). 18,25: Wiado
KORONOWO. Zebranie członków i sym
Pomorza
KS Gedania.
o mistrzostwo miasta,
Reprezentacja
zawody
gimnastyczne
mości sportowe z Pomorza. 21,45: Koncert
patyków w niedzielę 2 kwietnia o godz. 3
które z polecenia Miejskiego Komitetu PW
dni dzieli miłośników
Już tylko dwa
Jako refe
muzyki dawnej w wyk. orkiestry smyczko
po poi. w sali p. Gollnikowej.
T. G Sokół I.
W zawodach
sportu piłkarskiego od pierwszego w tym rent przybędzie p. redaktor Nowakowski z.
wej i chóru miesz. Miejskiego Konserwato przeprowadza
udział
wezmą
najlepsi gimnastycy róku meczu reprezentacyjnego Pomorza, Bydgoszczy. Uprasza się o liczny udział.
rium Muzycznego w Bydgoszczy z współ tych
miasta z drużyną Sokola I na czele. Począ
udziałem chóru mieszanego św. Cecylii. Dy
który rozegrany zostanie 2. 4. o godz. 15,30
tek rano o godz. 9-tej (przedboje), o godz. 15
na stadionie im. Marszałka Piłsudskiego w
ryguje Alfons Rósler. 22,15: Płyty. 23,05:
finały.
Zakończenie programu.
Bydgoszczy z Klubem Sportowym ,,Geda
nia" z Gdańska.
SOKÓŁ ŻENSKL W niedzielę 2 bm.
KPW BYDGOSZCZ
SOKÓŁ I W BOKSIE.
Kapitan sportowy Pom. OZPN zestawił o godz. 10,50 zbiórka młodzieży i druhen na.
na
to ciekawe
W niedzielę, dn. 2 kwietnia odbędzie się
spotkanie reprezentacyjną Starym Rynku przy fontannie. Zwiedzenie
D3 pp. prezesów
muzeum mi,ejskiego o godz.
11. Wstęp dla
o godz. 20-tej w Sokolni spotkanie pięściar jedenastkę Pomorza jak następuje: bramka:
Śobieralski z Sokoła I, rezerwa: Dolata ze starszych druhen 20 gr, dla młodzie.ży bez
wszystkich organizacyj
skie między bydgoskimi drużynami KPW i
Świtu, obrona: Wierzchowski z Gryfu i Ku- płat,nie. Uprasza się o liczny udział druhen.
Sokołem I. Ze względu ńa to, że spotkanie
w Bydgoszczy.
ba!c,z ak z Ciszewskiego, rezerwa: Walczak
to ma decydujące znaczenie przy wejściu do
z Polonii i Affeldt z Pomorzanina, pomoc:
?tan wody w Wiśle z dnia 31. iii. 1939 r.
Komisarz wojewódzki Pożyczki Obrony kl. A Pomorza, zapowiada się ono niezwykle
0 .49, fO.87), Zawichost-j-2 64. (2,12)
Przeciwlotniczej gen. M. Bołtuć zwołuje na emocjonująco. Szereg doskonałych walk Zaremba z Floty. Jezierski Z Gryfu i Sch8. Kraków
Unii, rezerwa: Wi Warszawa + 1.36. (l 29). Płock + 1.37, d27)’
dzień 4 kwietnia o godz. 18 w Domu Spo między znanymi bokserami KPW i Sokoła neberg z tczewskiej
z
i
z
śniewski
Gryfu
Młyński
Ciszewskiego, Toruń + 1.6), (159i, Fordon -j- 166, il.63)’
łecznym w Toruniu zebranie, mające na ce przyniesie każdemu miłośnikowi boksu wie
atak- Ziółkowski i Kam’ński z Gryfu, Dzi
lu ukonstytuowanie się Pom. Komitetu Oby le zadowolenia. Drużyny wystąpią w swych
Chełmno + 1.47, (1.44), Grudziądz + i.73, (i.69)’
watelskiego Pożyczki Obrony Przeciwlotni na,jlepszych składach, a więc KPW z Kar wisz z Floty, Grenda i Pre]a z Ciszewskie Korzeniewo -(- 1 .87, d.8t|, Pieklo-j- 1 .22, (1.17)’
rezerwa:
Radzieja z Ciszewskiego, Ko- Tczew + 1.33, (l.?S), Einlage + 2.26, (2,30)’
pińskim i braćmi Richterami na czele, So go,
czej.
Schievenborst + 2.38, (2.50).
Udział wszystkich prezesów organizacyj kół zaś z Sowińskim, Rinkem i Czerniakiem subucki z Gryfu oraz Jankowiak i Gruchot
Temperatura wody -j- 5.0,
(Liczby w na
bydgoskich w powyższym zebraniu z uwagi przy czym w lekkiej do.jdzie prawdopodob? ze Świtu.
wiasach przedstawiają stan wody z dnia po
na doniosłość
obrad jest
co zresztą nie
nie do sensacyjnego spotkania Richter II
W przedmeczu spotkają się juniorzy So-.
przedniego).
może podlegać dyskusji
Czerniak. Ceny biletów przystępne.
koła I z juniorami Sokoła V z Bydgoszczy.
konieczny!
.

’

’

,

—

.

-

—

-

.

—

-

-

.

—

—

—

—

?tKDnmic,tn)D U?ywtW)

—

.

_

-

’

—

-

—

KINO

II

Dziś bezprzecznie

2

najpiękniejsze filmy

W roli

K KAPITOL U Kurier CorsKi Wl

głównej

Wil(l

Pan

z

milionami

W roli

głównej

(29ó2

Bary Cooper

niedziela,
dnia 2 kwietnia 1939

Bok XXXIII.

BYDGOSKI

DZIENNIK

r.

Piętwggta

Nr 77.

stroaa.

Otfworzgliśsmii

ODDZIAŁ

ulicy Dworcowej

przy
Samochody

BYDGOSZCZY

w
osobowe:

ROVER (konc.

Samochody ciężarowe: LEYLAND

Części

i

akcesoria

wszelkich marek po cenach

telefon 28-40

51

z

The

Rolls

motorem

-

of

Royce
i

ropnym

Light Cars) CITROEN

benzynowym.

’W

samochodów

n-8Q94

!Bk
RlW

najkorzystniejszych.

HI

r

NPg b6hbO

wUw

81

DZDBMn

Do wiosennego kompletu
wzorowe
Najstarszy magazyn w Bydgoszczy.
przedszkole znanej autorki bajek Marii Bo
Firma
właśc. W. Jarinowa.
,,C. Siebert"
runiowej przyjmuje zapisy dzieci od lat 3—7.
Już za kilka lat, bp w roku 1943 firma
iWysoki poziom programu. Znajomość du
na Pożyczkę Lotniczą.
,,C. Siebert" w Bydgoszczy obchodzić będzie
szy dziecka, opieka macierzyńska. Zapisy
do godz. 16, Jagiellońska 24.
100-lecia swego istnienia. Jest to
(n3052
jubileusz
Starosta bydgoski wystosował do Pana oraz
zarząd Komunalnej Kasy Oszczęd bezsprzecznie najstarszy magazyn na miej
Z powodu nawału
materiałn
dział:
Generała Broni Leona BerbecRiego, komi ności, który zadeklarował sumę zł 25.000
scu, prowadzący bieliznę damska
męską i
,,Nauka, l,iteratura i Sztuka" odkładamy sarza 5°/o
Wreszcie urzędnicy
i
Pożyczki Obrony Przeciwlotni
funkcjonariusze dziecięcą, pończochy i rękawiczki ora_z ga
do nasiennego numeru.
samorządu terytorialnego i starostwa po lanterię damską i męską. Firma C, Siebert
czej w Warszawie następujące pismo:
Pomorskie
Tow.
Ogrodnicze bierze
Melduję uprzejmie JWPanu Generałowi, stanowili jednomyślnie wziąć udział w jest przedsiębiorstwem czysto polskim i
gremialny udzia,ł w pogrzebie kolesri śd. iż w dniu wczorajszym wszystkie Rady subskrybcji, deklarując nabycie pożyczki chrześcijańskim
właścicielką jest pani
Aleksandra Purchali.
Pogrzeb odbędzie się Gromadzkie powiatu bydgoskiego odbyły na kwotę zł 13.660.
W. Jarinowa. Magazyn
znany szerokie]!
w niedziele o godz.
16 z kaplicy cmentarza zebrania,
Razem przeto do dnia dzisiejszego (31.
na
których uchwaliły zakupić
mieści się
publiczności miasta i okolicy
Zarząd.
nowófarnego ul. Artyleryjska.
Pożyczkę Obrony Przeciwlotnięzej na łą III. 1939 r.) powiat bydgoski (bez miasta przy ul. Gdańskiej 1-3. Na Wielkanoc ma
Bydgoszczy) zadeklarował na moje ręce na gazyn ,,C. Siebert" poleca klienteli znane
Stów. Pań Miłosierdzia
Fara, Msza czną kwotę zł 6.120-J
Również wszystkie Rady Gminne (10) i bycie pożyczki na łączną sumę zł 286.880. ze
św. w intencji wielebnej Siostry Józefy od
swej pierwszorzędnej jakości towary.
miasta włączone do powiatu (3) uchwaliły
Oświadczenia deklaracyjne
poszczegól Dzięki zakupywaniu towarów w bezpośred
prawiona zostanie dnia 5 kwietnia, w środę
o ogdz. 8,30 we Farze. Uprasza się o liczny
nabycie pożyczki na łączną kwotę zł 15.900. nych instytucyj i osób posiadam.
nich, najlepszych fabrykach ceny towarów
Z głębokim szcunkiem Przewodniczący
bieli
udział.
są bardzo przystępne, a materiały
Z okazji tych zebrań Rad obywatele po
odzna
Dyrekcja Miejskiego Gimnazjum Ku wiatu zadeklarowali narazie (do dnia 31. Wydziału Powiatowego: J, Suski, starosta zna, pończochy, rękawiczki itp.
pieckiego zawiadamia, że konferencja wy III. 1939 r. godz. 10-tej) na mo]e ręce naby powiatowy.
czają się solidnym wykonaniem, trwałością
(Ofiarność istotnie wyjątkowa, jeśli się i wytwornością. Wybór olbrzymi. Zwracamy
wiadowcza z rodzicami odnośnie zachowa cie
pożyczki na sumę zł 126.200.
że
mie
zaledwie
50.000
zważy,
powiat liczy
nia i postępów w nauce uczniów i uczennic
,,C.
uwagę na dzisiejsze ogłoszenie firmy
W dniu
zebrała się Bydgo szkańców i nie posiada miasta powiatowe Siebert" i
odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia br. po ska Rada dzisiejszym która uchwaliła
polecamy ją naszym Czytelnikom.
za
oddziel
Powiatowa,
go, gdyż Bydgoszcz stanowi powiat
nabożeństwie szkolnym.
kupić pożyczkę na sumę złotych 100.000 ny.
Uwaga red.)
Walne zebranie Związku Księgowych
—

Powiat

bydgoski

zadeklarował 286.000 zł

-

—

.

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—
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i Rzeczoznawców Księgowości
na
obwód
nadnotecki z siedzibą w Bydgoszczy
dzie się w niedziele, 2 kwietnia o godz. 15
w Pracowni Kupieckiej Miejskiego Gimna
zjum Kupieckiego w Bydgoszczy przy ul. Ja
giellońskiej 11.

odbę

—

W Wielki

Czwartek

poniedzia

zebranie. W

Nadzwyczajne

łek, dnia 3 kwietnia br. o godz. 16,30 odbę
dzie się nadzwyczajne zebranie
członków

koncert

,,NAWRÓCONY

GRZESZNIK”

(kino ,,Apollo"),
bydgoskieg:o
Stowarzyszenia
Miejskim.
Lekki film amerykański, przedstawiają
ul.
rów
(restauracja ,,Złoty Róg" przy
cy kłopoty właściciela nielegalnego browa
Reąuiem Mozarta wystawia Miejskie Grunwaldzkiej) Na porządku obrad spra ru po zniesieniu prohibicji, pełen wesołych
Właściciel nieruchomości, który za.
Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy wy pilne, nie cierpiące zwłoki.
Chodzi o scen, bawi publiczność od początku do koń
wsze
świeci przykładem. W Komunalnej
naństwa.
ca. Arcyzabawne są przygody i figle łobuza
Kasie Oszczędności miasta Bydgoszczy zło w Wielki Czwartek, dnia 6 kwietnia br. o obronę
Dalsze ofiary
na FON i subskrybcja
w Teatrze Miejskim.
z
sierocińca i scena interwencji policjantażył jako pierwszy właściciel nieruchomości godz. 20,30
Lotniczej. Zarządy okręgu KPW i amatora. szczególnie, gdy policjant mdleje
500 złotych na dozbrojenie armii p. Wła
Program uzupełniają: Locatelli
Sym Pożyczki
linii
w
Śląsk
Bałtyk
na widok trupów w
szafie.
W ogóle cały
dysław Wach, właściciel, skromnego dom- fonia Żałobna na orkiestrę smyczkową, Rodziny Kolejowej
Kolei Herby Nowe
film doskonały. W nadprogramie niezmier
ku
Kościuszki
i
większei Gomółka
Dwa Psalmy na chór miesz. a Bydgoszczy (Dyrekcja
przy
ulicy
Gdynia FPTK) doceniając ważność chwili nie ciekawa krótkometrażówka, przedsta
posesji w Inowrocławiu. Z powyższej! kwoty capella, oraz Mozart
,,Ave verum" na
uchwaliły przyłączyć się do ogólnej akcji wiająca żvcie leśnego bagienka i tygodnik
przeznaczył p. Wach 300 zł jako ofiarę na chór miesz. i orkiestrę smyczkową. Wy obronności Państwa,
asygnując na ten cel P.A.T
FON a za pozostałe dwieście nabył dwie
konawcy: Orkiestra symfoniczna Miejskie w imieniu
Okręgu KPW 500 zł na FON oraz
Konserwatorium
obligacie Pożyczki Lotniczej.
go
Muzycznego. Połączone Pożyczkę Lotniczą i to: w imieniu KPW 1
Bydgoskie Kole,e Powiatowe,
Koncert muzyki dawnej.
Zgodnie z chóry: Miejsk. Konserw. Muz., Tow. Śpiew.: Ognisk 1 0C0 zł i w imieniu Okręgu Rodziny Rozkład jazdy ważny od 12 września 1938 do 14 maja 1939 s,
i
Partie
,,Św. Cecylia" Bydgoszcz.
nastrojami wielkopostnymi Rozgłośnia Po ,,Lutnia"
Odjazd poc. z Bydgoszczy w n!ędz. i św!ąla da;
1.000 zł.
solowe wykonają artyści Opery Poznań Kolejowej
morska nadajle ze studia bydgoskiego 3 go
członkowie Pomorskiego
Koronowa
11.05
14
17.00.
20.10.
Baczność,
22.00,
kwietnia br. o godz. 21,45 koncert muzyki
skiej: Halina Dudicz-Latoszewska
sop Związku Pracowników Handlowych w Byd Wierzchucina8.10,10.23, 21.30. .00,
alt, Adam Racz
Koronowa
do
pasyjnej dawnej. Wykonawcami będą: Or ran, Ema Szabrańska
Odjazd
Bydgoszczy,
635, IZO,
goszczy kat. C i D, Członkowie P. Z P H.,
14.10
18 .20,
20 20,
10.30,
bas.
kowski
kiestra smyczkowa i chór mieszany Miej
tenor, Karol Urbanowicz
którzy otrzymali woj!skową kategorię C i D,
w dni powszednie c!os
Konserwatorium
w
skiego
Muzycznego
Byd Dyryguje: Alfons Rósler, Dochód przezna proszeni są z polecenia Czerwonego Krzyża
Koronowa
11 Oi,
12 30’ł,
goszczy oraz chór mieszany Św. Cecylii. Dy cza się na Dar Wielkanocny dla biednych
8.10,
14.00,
17.00,
20.10,
o przybycie w piątek, dnia 31 marca o godz.
Wierzchucina
11.454.
13 .30”.
K5.3044
13.354.
Alfons
Rósler.
Na
ryguje
szczególną uwagę dzieci miasta Bydgoszczy.
Bilety w cenie 20 do sekretariatu związku, ul. Dworcowa 7
Go od 20 gr. do 3 zł wcześniej do nabycia w II p. w bardzo ważnej! sprawie. Bliższe Odlazd Koronowa do Bydgoszczy: 6.50^4, ąsię
słuchaczy zasługują psalmy 77 i 136
7.50, 10 .30. 1410, 18.2a
mółki. największego kompozytora polskiego
kancelarii Miejsk. Konserw. Muz. ul. Gdań szczegóły na mieiscu.
Celem natychmia
ł Pociągi kursują
Objaśnienie znaków:
środy
z XVII w. w wykonaniu chóru mieszanego
ska 71 oraz na 3 dni przed koncertem w ka stowego objęcia posady poszukuj;emy dziel
soboty, ’ą. Pociągi kursują
soboty. 44 Pociągi kursują
a capella.
noniedz’ałkl wtnr’^’
rrtki i piątki.
i 7233
sie Teatru Miejskiego.
nego ekspedienta branży bławatniczej.

Restaurato

Teatrze

w
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w

w

w

(tłusto) 25 groszy, każde dalsze
15 groszy,
5 cyfr = jedno słowo
każde stanowi jedno słowo.
i, w, z, a
Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.

Napisowe

słowo

słowo

-

n3072
Dom
mieszkań 35.000
23000.
Poznań
wpłaty
Pocztowa 20—4.
nowy

6

Drobne
Większe ogłoszenia

wśród

Pianino

drobnych

ogtoszenia

50 %

drożej jak

Chłopca

krzyżowe sprzedam. Sien

inteligentnego,

kiewicza 36—2.

Gdańska 75-1

2u35

.

do składu.
f4540

,,Salon de Luz"
Sprzedam if3576
Słuiaca
(3281
szyję wykwintnia suknie
skład Wiadomość skład pa
Skrzydło
potrzebna. Choeimska 1/5.
U- dobre,
p}aszcze, kostiumy.
tanio,
Śniadeckich
13.
sprzedam pieru.
czennice potrzebne, uczę Choeimska 5/3.
13559
słutąca
Kra
modelowanie,
kroju,
potrzebna zaraz. Grun
Plac
f3539
(2936
4/7,
sińskiego
waldzka 33.
3546
1000 i2j sprzedam. NakielTapczany
ska 29, Towary krótkie.
f3555
Kupie
leżanki, fotele, materace,
dom wpłata 25.000 Oferty
torebki, teki, piłki sporto
we sprzedaje po zniżonych
dziecięce wyprzedaż. Dłu filia ,,Czynszowy".
cenach. Wacławski, Wełnia ga25Iptr.
2913
Wypchanego psa
Przyjmą
2933
ny Rynek 1.
kupię. Oferty H. 37/8 do posadę od zaraz do
Koloniaiką
Biura Ogłoszeń, Dworco
z gotowaniem,
wszystkiego
E"muwątt }]g bez konkurencji, z powodu wa 54
(2944 Oferty Dziennik Bydgo
składu
prowadzenia innego
2925
Dom
2934ski pod ,Solidna”.
sprzedam. Wiadomość
Parcelo
n3096 Dziennik.
2945 centrum
kupię wpłata
m’
w Gdyni o pow. 1454
2ó.oOO.Oferty ,,czynszowy"
do Dz. Bydg
sprzeda urzędnik z powo
Dom
du przeniesienia za 7.000
II
Bie
nowy
piętrowy
Zgłoszenia: Wacław Ja lawki 34000,
wpłaty 20000
siński, Gdynia 4, Mor reszta
2960
amortyzacja (f3571
Cukiernią
ska 242.

)l

_

.

w

zwykłym

dziale

poszukujących

Drobne

20

posady

ogłoszenia przyjmuje się

zniżki
”)o
do godziny 9.

O m y ł k i, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia
nie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia
ogłoszenia, ani do zwrotu nieniedz?

ogłoszeń.

Skład
trzy pokoje, kuchnia zaraz
f3567
Śniadeckich 48.

skład

Mały

n3095

Skład

2896

Kawaler

Rynku zaraz do
Żołnowska,
wynajęcia,
Kartuzy, ul. Kościerska
kolonialny w dobrem
Pod
położeniu 2.900 zł.
górna 7/3.

MIESZKANIA
wWLME
W B?DOTZCZY

Cena

Poszukują

próżny skład, Of.
Dzień pod .3547”.

w

1
do filii
if3547

tej rubryce

Zakup

1—3 I 2
kuch.

sprzedał.

książek.

po
Księ

Wszelkie naukowe i
wieściowe książki.
garnia, Sienkiewicza

46.

n3089

pokojowe:
Kujawska

i

Wypożyczalnia

pokojowe)

kuchnia.

pokoje
umeblowane z kuchnią.

1 wiersz 50 gr

kuchnia, Chorwacka 25.
2

2

posiadający przed
siębiorstwo
przemysłowe,
poszukuje religijną, przy
stojną, z kapitałem odS.tÓO
zł. Ofeity do administraeii
2959
pod .89769".
lat 28,

w

wydzierżawię, objęcie Sienkiewicza 23 1.
Dom
Czeladnik
nowy II piętrowy 28 000,
3.50). Zgł, do filii Dz.
NaKaszubska
18000.
i
uczeń
szewski potrzebni. Bydgoskiego ,,Cukiernia"
piętrowy. Morgański,
wpłaty
Pokój
kielska 94.
Dworcowa 68.
(2915 16, Rudek.
(3564 Grudzu^ciSo
Krasińskiego 15/L
Dom

Dla

rr

116.

pokojowe)

Sienkiewicza

28/2.

Kło

młodej

pożyczy
50 zł
Dzień.

pod

zastaw.

aHanka”.

osobie
Filia
t3565

f3535
3 i 2

2928

pokojowe)

Obiady

gospodarskie

obfite 50 gr.

komŁkuch.Sniadeekiehł3/ł Pomorska 66-1.

(f3566

Str. 16.
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Toruńska 6,

1

oświetlony sklep

1
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i okno
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/

w

biurze

na

^5^

ą
4jSC
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Eleganka konfekcja damska-męska-uczniowska

w

clbrzymim wyborze

hon(eHeJl
St. Nowicki

I

Grudziądz,

w

E.

ul.

artykuły
i

najtaniej

Grudziądzu

(n3045

Jędrzejczak

Wybickiego

2/4 parter i piętro

TORUŃ
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J!a

śn)ię:ta polecamy:
Tradycyjne szynki i kiełbasy
Ogólnie

znane

ze

swych

dobroci

wędliny, pieczenie
W wielkim

do

nabycia
naszych punktach
sprzedaży detalicznej w Toruniu.
w

wielkanocne

1

rótne

nowości

wędliniarskie.

wyborze pierwszorzędne

mięso

wieprzowe,

wolowe,

cielęce

1

skopowe

—
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STANISŁAW JAUaSCH i Ska
Telefon baoro lianefl. 1433

W O EB 5J PS

TeBeffon

fioBsręilsi 1542

niedziela,
dnia 2 kwietnia 1939

teściowa i ciotka

BYDGOSKI

DZIENNIK

r.

ś”p^3

Oa

°. ^°^zln’e.
1 nigdy

rano pożegnała się z tym światem
po długich i ciężkich cierpieniach, zaopatrzona dwukrotnie
niezapomniana żona’ nasza najukochańsza, najtroskliwsza matuchna, córka, siostra, szwagierka,

drOŻSZa

Cecylia

Rok xxxm. Nr 77.
Siedemnasta strona.

z

Czarootfów

Hechlińsha

lat 48.

przeżywszy

O smutku swoim zawiadamia

.j.
Pogrzeb odbędzie się
giliami nazajutrz o godz. 8 -mej

wtorek, 4 bm.

we

.

i

znajomych

życzliwych
godz. 15,30

o

diiećma i rodzsnsi.

z
z

domu

żałoby

ul.

5

Podgórna

na

cmentarz

Nabożeństwo żałobne

famy,

Farze.

w

z

J

Bydgoszcz, Pińsk, Marianki, Gniezno, Naklo, Jeżewo, Grudziądz.

(n3090

W

Dnia 1. IV. 1939 r. zasnęła
trzona Sakramentami św,, ś. p.

Bogu

w

,

t

i

ciężkich cierpieniach,

zaopa

czwartek, dnia 30

W

Personel

i

biurowy

dla

Warszawie ś. p.

w

Towarzystwa KupcOw.

Zmarłym straciliśmy drogiego Kolegę.

Towarzystwo Kupców

J,,o praleA

W Umarłej straciliśmy zacną i dobrą Szefową.
Pamięć o Zmarłej, którą
ceniliśmy wysoko i kochali, pozostanie niezatartą w naszych sercach.
Zachowamy Jej wieczną cześć!

br. zmarł

Karlflrfaskl

mgr praw, członek

Czarnoła

n309S)

marca

Jerzg

Hechlińska

domu

z

długich

v

Cecylia
zalet

po

Tow. zap.

Jej
Nabożeństwo żałobne i
szowie Mazowieckim.

pogrzeb

w

dnin

1

(n-3082

Pracownicy

Dnia 29

marca

1939

r.

zmarł

krótkich, lecz ciężkich

po

cierpieniach opatrzony Sakramentami św. mój
mąż, ojciec, brat, wujek i dziadek ś. p,

bm.

zasnął

Bogu mój

w

przeżywszy

lat

najukochańszy mąż, drogi

72,

o

czym

donoszą

w

Pogrzeb odbędz;e się w niedzielę 2 kwietnia
nowofarnego o godz. 4-tej po południu.
W imieniu stroskanej rodziny
Tarczańslca Elżbieta
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 8 kwietnia o godz.
8,30 w kościele Klarysek
(2832

przeżywszy

Gawroński
smutku

ciężkim

Żona,
Pogrzeb odbędzie się

Osobnych

3089

dnia

4. 4. br.

z

zawiadomień nie

najukochańszy

Aleksander Purchla

ojciec,

kaplicy

z

Władysław

Bydgoszczy.
w Toma

w

kwietnia br.

Jakub Hethiińshi.

firmy

Dnia 1
i dziadek ś. p.

wi

lat 75.

cmentarza

”

pogrążeni

dzieci

domu

żałoby

i

wnukowie.

Grudziądzu.

w

i/waga;

wysyła się

w

krótce otwarcie

2847

Wszystkie

HomM

WEŁEN

UłiGSMM
Pl.

Bydgoszcz,
W
v

niezrównany wybór

w

łlla

Śniadeckich

-

49

ceny

zniżone

magazynie

szale
wraz

f-a.nn.ciT z

BYDGOSZCZ
Telefon

Rynek

Marsz.

apaszki

w

—sweterki

uiielklm
-

bluzeczki

wyborze

—

bieliznę jedwabną

działem

specjalnym

POŃCZOCH

Piłsudskiego l’

13-23

z

a

nadchofŁzące śiui(}ta

polecam

pierwszorzędnym

Gdańska 20

Bydgoszcz

w

znajdzie każdy

okazji świąt

(obok Księgarni Gieryna)

wełnianych, jedwabiach
wykwintnej konfekcji damskiej i męskiej

FIRANACH, BROKOTACH, OBRUSACH

Z

6

JEDWABI

materiałach

oraz

Przyjmujemy asygnaty ,,KREDYT"

Teatralny

I

gazowe wzmacniane już od
2.75, 2.95, 3.25, 3.95

n3061

jedwab naturalny
2.75, 3.25, 3.95, 4.50, 5.50 itd.

,,4 ASY"
,,8888"
gatunki ,,OHA"
chiffon lewo wyrabiany)
(nowość

oraz

-

-

-

,,48"

—

J=l fr-

Na
.

S?(D
i?N
J’J Ł-.

.2 -2
’S3
ST4"-a

(Do

Święta

polecamy jajka w.elkanotne, zajączki, bombonierki etc
również dla każdego odpowiedni podarek wielkanocny
Rabatu nie udzielamy
Proszę obejrzeć nasze wystawy.
zato
dajemy dobry towar przy najniższych cenach

I

f,a_ztjil]k k-S
Bydgoszcz:

aa

O3
a-5

S

Wielkanocne

CW"
"Oe
3SS

gB’
g%

in2990

0-3
°"

Poznańska 16,
cowa 89 (przy dworcu.

Gniezno, Inowrocław, Toruń, Chełmno, Gru
dziądz, Chojnice, Tczew, Starogard, Gdynia, Łódź, Katowice.
Filie: Poznań,

cęf

FabryKa cuKrów,
czeKolady iKahao
Dworoowa 2, Mostowa 9, Dwor

ImU-S

skarpety, rękawiczki damskie, męskie, dziecięce

O3

W"3
S.P

3SB

Fryzjer

na stałe. Toruńska 13. Ro
bak.
f3548

Panienka

-

3

Gdańska 20a

dobra i kochająca dzieci
potrzebna.
Bydgoszcz,
Gdańska 22.

W"3

==

ANTDMI SUSAŁA

(U3093

"

Przychodnia

f3557

Kamasznik

2958
od

Rządca

Dobra

gospodarczy samodzielny i kochająca panienka do
na
350
zaraz praca st’ąła- K Grusz
mórg, z kaucją dzieci potrzebna. Gdańska
f3557
Ucznia
f3553 czyński
Świecie n. W 4000 do 6000 zł. potrzebny 22, Bydgoszcz.
od zaraz. Oferty filia ,Sa
poszukuje Lakiernia Rut Handel skór.
f3562
Dziewczyna
modzielny”.
kowski, Hetmańska 28.
z gotowaniem i własną po
Potrze
’bna
Dziewczyna
ścielą zgłosić 2. 4 39 do
Służąca
potrzebna od zaraz. Dwor służąca gotowi niem,zaraz. od zaraz potrzebna. Długa godz. 13, Herm. Frankego
A
2946 11-3.
2957
cowa 19.
f3558 Poniatowskiegt
(f3541 nr ą,
zaraz.

Mennica

7/2,

2907

katolik

samc’dzielny
.

.

.

Czyfa!cie ,,Dziennik Bydgoski°!

.

’

,,DZIENNIK BYDGOSKI”, niedziela, dnia 2 kwietnia 1939

Nr 77.

r.

(Homo otwarty (magazyn Obawia

1’Hiuii

Jon OolubsStSH
Mostowa 3.

Bydgoszcz,

Telefon 28-79

O Is aa W I 4B wszelkiego rodzaju damskie, męskie,
dziecięce, najnowsze fasony, pierwszorzędnej jakości.
Specjalność dla Pań

najnowsze

modele FRANCUSKIE i SZWAJCARSKIE

Przyjmuje asygnaty ,,KREDYT".
POLECAM

taśmy

kolorowa do

po cenach

opakowań

berhoaharencjjoych.

Karol Szuster

dla Wielkanoc
poleca
znanej jakości własnego wyrobu.

ostatnie

Polecamy:

BYOGOaZCZ
Dworcowa

nr

68-11.

jajka mampahowe
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit:iiii!iii!iiiiiiiiiiiuiii

konfekcji
rodzaju:
w

P!aszcze

la Sta

marcypanowe, zajączki,
bomb:niery fajkowe.

.

baranki

-

Ceny fabryczne

damskie

gE%afoafigfoi

JM.

cukrów

Fabryka

Ubrania meskle

i

czekolady

Bydgoszcz, Gdańska
wielki

oraz

Gdańska

Ogromny wybór

Płaszcze meskle

GOŁĘBIEWSKA

Bydgoszcz,

zaisczki.

czekoladki,

wszelkiego

Płaszczyki dziewczęce

Fa MATUSZAKOWA
właśc.!

=

(obok

wybór

w

chrześcijańskiej

12

Kristal)

Telefon 1398

konfekcji roboczej’
spodni i ubranek
chłopięcych tylHo

29.

Kina

firmie

Nowoczesna Perfumeria

St.

DYDCSDSZSZ, Mostowa 9,

tel. 13-72

lejwiel!i} saagazyn Samkiej infekcjili-tania
poleca

na

sezon

Stale świeżo

=S Isteltew

wiosenno

modele

zrównanym wyborze

-

letni.

w

’\s

Bydgoszcz. Długa 22,

Jla stół

nie

po cenach przy-

,,Halina"

;

Grzegorzewski

ul. Dworcowa 7, Teł. 14-63

V Jfr-ł

w

poleca na święta
wyborze wszelkie

wielkim

taMWi kra owe i zajraate
ffl;’,i
woij ko okslie i oerfiraiy

świąteczny

mu

po cenach

w

polecam

najniższych.

stępnycn.

Teofila

ocet

Magdzińskiego 8,

jajha ubierane
deserowe,draże!kawe,

Cukiernia i kawiarnia
poleca
na

ZalączRi

I inna art. WielRanscne

esiwia

Ul

T.

Bydgoszcz,

Magdzińskiego l,
Telefon

wyL

reparacyjny

ul. Dntcr-owa

17,

Tel. 35 -59

Kawa, Herbata, koniaki, likiery, wina

poleca

sezon
w

wielkim

EIS IKONOWICZ

wiosenny

Skład

wyborze

Koszule

męskie,
krawaty, skarpetki
w

naj’nowszych
i

w

Własna

49.

elektryczna

?-S,

palarnia

poleca

Jadwiga Maciejewska
Bydgoszcz, Długa 51.

kawi’iiń uO?ielam rabat

okucia

budowlane, okucia

wszelkie
inne
towary
i sprzęty kuchenne.

oraz

damskie

żelazne

różnych gatunkach

najkorzystniej
z fabryk!

wszelkie artykuły
dla naszych
milusińskich jak również

galan

i

Konfekcja męska
i chlup eca

,

meblowe, okucia do plecy,
siatki druciane na cioty,os e
do wosdw, gwoździe i druty

trykotową

terię męską

łoś

Tel. 35-47

poleca:

deseniach

Pończochy

Śniadeckich

żelaza

BYDGOSZCZ, Nowy Rynek 1, tel. 3243

Bieliznę damską
jedwabną

wprost

damską

kapelusze, czapki, koszule
wierzchnie i sportowe,braletnie
watki,
trykotaże,
szelki, rękawiczki, skar

oczywiście

Musztardę Pilińskiego!

petki i t. p. kupisz na święta
najkorzystniej w firmie

Antoni

ffłaSe. Franeisz-k Bronikowski
uł, Nakielska 135.

Bydgonzez.

Telefon 31-58

Obsługa fachowa,

Ceny najniższe.

Bydgoszcz, Wełniany Rynek

trwała,

Bydgoszcz
ulica

1

Gdańska 10

2.

(końcowy przystanek hamwa)n
Unii Wilczak).

nowoczesne

aparaty,

(Biliński

Skład

pierwszo

fabryczny

BYDGOSZCZ

rzędne wyk; janie-

Te!. 2834

ceny zni/,one

Długa 29

poleca
MYDŁA
L

.

Juliusz Reeck.

lt,-83

ra/a/izcfs^JE^

polecam

szycia -?"p?a’r’

wysta

edzenie
Proszę
wy tt oknach i w składzie.
o zw

Aa

So

Warsztat

jako specjalność

świeże.
w

Maszyny

święta wielkanocne

mareypanawe
dziennie

Motocykle,Rowery

musztardę
i oliwy 4?.

POLEOAt

wody

KREMY
w

WSZYSTKO

TOALETOWE

kolońskie i
I

perfumy

SPORTU

ma

)Ma Da Da((

PUDRY

największym wyborze

do

Ul. Dworcowa 44

Bydgoszcz

-

Gdańska

26

Jedyny Specjalny Magazyn Artykułów Sportowych

na

Harcerska

Tel.

3408

Pomorzu.

Spółdzielnia

z o.

u

Nr 77.

..DZ TEN NTK BYDGOSKT".

niedziela, dnia

2 kwietnia

Pełen witamin

Wyrób polski!

r.

Str. 19.

Ł!CYTAEIA

bezalkoholowy

bnnBARDZIB

w

Gula

18, 19, 20, 21, 22 kwietn:a 1939 r. do
godz. 9 -tej począwszy i ewentl. w dniach następnych,
od godz. 16-tej, odbędzie się licytacja zastawionych
anie wykupionych wzgl nie prolongowanych zastawów

OWOC

PŁYNNY

Wyrób polski

1939

do

MOTOROWERY

1592523

nr

lokalu Zakładu Zastawniczego, Komunalnej Kasy
Oszczędności miasta Bydgoszcz,y przy ul. Pocztowej
w

(wejście naprzeciw Głównego Urźędu Pocztowego).
181 19 kwietnia br. licytacja na: futra, garderobę,
bieliznę, firanki, dy

Dala

98

pedałami

z

ccm.

obecnie do

Sportowcy!
gardła,

i starterem

natychmiastowej dostawy

na

runkach do
składach

Centrala przy nlicy
B
Filia
i,
i
Filia
,,

KANTOROW]CZ

Następca

POZNAŃ.

S. A.

telefon 2890 i 3467
1333
3911
,

ROWEROW
W,

kupi każdy

kupna!

na

wiosenno-letni

sezon

atun

Z dniessa

Polecamy

w

wielkim

trzony dział

Km. 29/39

Obwieszczenie

wyborze,

materiałach damskich i męsk’th
i deseniowe oraz bogato zaopa
firan, płócien, Biletów, obrusów i kołder.
n2770

PRZEPROWADZKI

.,.

na

zł

sumę

63.943,40,

BAEDH EXPORT BHIEZHD X

Runek 10, tel. 2495 i 3280

Sklep detal, sprzedaży
ul. Gdańska 10

starych odbiorni
dopłatą i na raty.

zamienna

Bydgoszczy
Tel. 16-80

w

—

poIeca:

osób

Prawa

Wyrzysk, dnia

mięsa, wędliny, konserwy
smalec
znanej dobroci

trzecich

nie

28

przed Świętami wstąpić

do

1939 r.
Komornik:

Pokój
Adr.

aby zaopatrzyć się w artykuły gospodarcze:
jak frotery, wióry stalowe, proszki do prania
i mydło, po cenie najniższej, które poleca
Leonard Baumgart

umeblowany wynajtmię.
Warmińskiego 17/4.
___________________

ul. Gdańska

I.

TO,

ptr.

Teł. 37-32

—

śniadania,

obiady,

PIWA DOBRZE

POSZUKUJEMY

Lokal

—

PIELĘGNOWANE
22

otwarty od godz. 8 do

las,

tanio

ORIGINALREKORD

(n2991

DOSKONALY NA WSZYSIK!E DROGl
HURTOWNIA

Do

n3053

Od 1
NINA

4

ROZKŁAD

tucerka

ckinttuy,t;ezo,
EUGENIUSZ ŚNIADECKI: żongler światowej alawy
Dnet damski SZCZEPAŃSKA i POLAKOWSKA
znakomity polski

i

święta five 6 tlntli’i pełnym
i

duet taneczny

programem artystycznym

Damasławek

6,15
6,45
7,10
7,25
7,50

10,10 16 2o
i0 35 16,45
10,50 17,00
11,15 17,25

N

-

20,15
20,4(1
20,55
21,35

a

-

nabycia

100.000 W OŻYCIU
w okładach rowerów

(f3551

Pokój

komfort
blisko
Gdań
skiej. Chocimska 5-3

Żnin

Gąsawa
Rogowo

Gniezno

.9,45
14,15 19.15
13.50 18,50
13.35 18,35
13,10 18, li,

4,20
S,55
S,40
S,io
tt

r

-

kursuje tylko
kursuje tylko

Wypożycza!

dni

SCZaSDl
Elegancki
23/2.

(f3561

20 zl

ładny kulturalnym. Sien
kiewicza.

31/2

.

(f3546

11

21,15
21,00
20,45
20,00

Łabiszyn
Żnin

Łabiszyn

9,45 18,10
9,15 17,40

Gniezno,

Pokój
słoneczny frontowy.

słoneczny

M,KOŁA^ezflx

Koncesjonowane Przedsi,’bloritwo

wycieczki.

Gdańska

—

solidne

37

na.

2.

ulica

umebl. KróL

Teleloa

Długa

,(f3573

42.

Filia: TORUŃ
Rynek Staromiejski.

kuchni.

Pokój
być
używanie
Pomorska

(f3577

Pokój
wygodami. Pomorska 22,
5.

umebL

PL

8,°bne

Piasto WBki

16/3.

(2951

wejście.
1?/7-

(f3574

Cieszkowskie

toniewicz,

2943

Patefon
tanio.

Wysoka

29/3.

2909

Place
Ks.

135

Skorupki

2898

Samochód

osobowy
Kujawska

Ford
1^6.

sprzedam.
2952

(f3568

Pokój
Kordeckiego

Pokój
o

1-go złotego
reperują maszyny do szy
cia
wszelkich systemów
były
starszy mechanik
Cotnp. Singer, przychodzi
w dom. Bydgoszcz, A. An

66/1.

(f3570

m.

.

Od

(2938

Pokój
ładny utrzymaniem tak
że
przyjezdnym. Ciesz
(f3554
kowskiego 4/3.
może

Wróżbita

dobrze przepowiada. Zdu
f3549
ny 18-5

go 8-8.

Pokój
Przyrzecze 3/6.

War-

.

umebl.
12/5

(f3552

dla
ma}leństwa,
szawska -j m. 9

8010

właśc.: Łucja Małecka

150

Pokój

(f3584

Jadwigi

_

Ja ŚniadecAiph
(2956

Pokój

Auiobnsowe

Pokój

Pokój
utrzymaniem.
55/4.

Wrzeslćl9lsa

najtaniej

Centrala Mebli

N

WINCENTY

giellońska.
Stycznia

14,55
9,0? 15,25

21,50
21,20
20,55
20,40
20,15

p

powszednie
święta
na

Żnin

16,15 119,25
15,50 19,00
15,35 18,45
14,55 18,05
14 50 18,00
14,35 17,45
I4.2o 17,30
13,40 16,45

:aa.tmi

niedziele i

autobuty

,

Bytfgotzcz

-

t

Rynarznwn
Bydgoszcz

10,35 14,00
10,10 13,35
9,55 13,20
9, i5 12,40
9.05 12,35
8,50 12,24.
8,35 12,05
7 50 11,25

Żnin

:w
-

Meble

-

7,45
7,20
7,05
6,25

tt3tfgoucz
Izubl"

Szubin

Szubin

-

Bynarxewo

’

Damasławek
Ke;nia

18,25
18,45
19,05
19,80

JAZDY

(2032
15-go października 1938 roku
Żnin
Szubin
Rogowo
Bydgoszcz

-

16,3u
16,55
17,10
17,5(!
17,55
18,10
18,25
19,05

Kcynia

-

p
P

prosimy uprzejmie przy zamówieniach oraz
zakupach jakoteż przy nadawaniu ofert na
ogłoszenia podane w naszein piśmie, powo
ływać się zawsze na ,,Dziennik Bydgoski1:

Gniezno

8,00 11,00 14,00
8,25 11,25 14.25
8.40 11,40 14,40
9,20 12,20 15,20
6.25
9,25 12.25 15,25
6,40 9.40 12,40 15,40
6,55 9,55 12,55 15,55
7,40 10,35 13,35 16,35

N

Vlahzt/^\ Szan. Lzyteinikćut

umeblowany, gospody ni.
Chołoniewskiego 14.

(f3560

dnia

Ważny
Na linii:

kwietnia występy artystyczne:
MAKAROWSKA:

i(f3542

Pokój

.

wykształceniem tech
nicznym lub handlowym i ze znajomością języ
ka niemieckiego.

nr

_ _____

___________________

PONAD

rozpoczętym wyższym

BYDGOSZCZ, ulica Marcinkowskiego

ROWERÓW

W. JAHR BYDGOSZCZ

codziennie

do biura rucbu młodego człowieka w wieku
do lat 25-ciu z maturą i ze średnim a chętniej

BAR-DANCING ,,PALAIS de DANSE4

dla pana zaraz.
Gdański

Świerkowa 1/1,

kolacje

obficie

—

(f3543

Pokój

umebL

poleca:
smacznie

Oferty z fotografią i życiorysem kierować
pod ,,Fabryka W. S" do administracji Dzien
nika Bydgoskiego.
(n3086

sprzedam.

Filia.________ (f3534

Pokój

ŚNIADALNIA

21

prze

Rostek.

(—)

tanio

męski

(n29S8

Stare} Drogerii, Stary Rynek

z

będą

marca

n3054)

—

TAJ

zaś

cena

licytacji i przysądzenia własności na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nit złożą dowodu, źe wnio
sły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej
części od egzekucji i że uzyskały postanowienie
właściwego sądu, nakazujące zawieszenie egzekucjL
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją
wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godziny 8 do 18. akta zaś postępowania egzekucyj
nego mo.żna przeglądać w sąd,zie grodzkim w Wy
rzysku, ul. Bydgoska nr 128, sala nr 12.

poleca
’łCUlUllli" !

RAMIĘ

252/38.
Komornik

szkodą

Cena got 498,- zl

za

(408/37), 58/38,

licytacji nieruchomości.

została

odmienne.
do

ków

Zastawnczy.

wywołania wynosi zł 47.957.55. Przystępujący do
przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wyso
kości zł 6.394,34 oraz przedłożyć zezwolenie Starostwa
Powiatowego w Wyrzysku i Urzędu Wojewódzkiego
Pomorskiego na nabycie nieruchomości. Rękojmię
należy złożyć w go’towiźnie albo w takich papierach
wartościowych bądź książeczkach wkładkowych in
stytucji, w których wolno umieszczać fundusze
małoletnich.
Papiery wartościowe przyjęte będą
w wartości trzech
czwartych części ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki
licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwiesz
czeniem nie będą podane do wiadomości warunki

f J!f

Akcja

o

Oszczędności

Bydgoszczy

podstawie art. 676 i 679 k. p c. podaje do publicz
nej wiadomości że dnia 9 maja 1939 r. o godz. 10
w Sądzie Grodzkim w
Wyrzysku odbędzie się sprze
daż w drodze publicznego przetargu należącej do
dłużnika Antoniego Koźlikowskiego
dział, przez
opiekuna Jana Orlińskiego w Wyrzysku nierucho
mości położonej w mieście Wyrzysku w obszarze
3,98,84 ha, a składającej się: z młyna, tartaku z
urządzeniem kompletnym,
przybudówki, remizy,
domu mieszkalnego, tudzież innych przynależności
szczegółowo wskazanych w opisie nieruchomości
dokonanym w dniu 23 września 1938 r. Nierucho
mość ma urządzoną
księgę hipoteczną Wyrzysk
tom IX, karta 282, która jest przechowywana w
Nieruchomość oSądzie Grodzkim w Wyrzysku.
szacowana

MIĘDZYMIASTOWE

Wełnian]i

etc.

Sądu Grodzkiego w Wyrzysku Jan Rostek, mający
kancelarię w Wyrzysku, ul. Bydgoska nr 142, na

w

ohrzeóclJaAska.

in

strumenty muzyczne
aparaty fotograf, etc.
pozostałości z dni po
przednich : biżuterie,

Zakład

Numer akt:

2-jgaaa lcwżefmfja urządziliśmy

Ostatnie nawoiti
Jedwabie gładkie
Firma

rowery, maszyny,

,,

następne (aj godziny 16-tej).

q2994)

tanią sprzedaż Wielkanocną

HmTdMkeht

biżuterię,zegarki etc.

n

miasta

tf

BYD GOSZCZY

w

Komunalna Kasa

Skład Ludowy D}yga 19
E.
Preiss Plac Wolności 1

Oddział:

TORNOW

PHILIBS

n

w

Prolongat udzielać będzie się tylko do dnia 15 kwietnia
1939 r. Dnia 17 kwietnia br. jak i w dniach licytacji,
nie przyjmuje się nowych zastawów wzgl. prolongat.

firmie

w

MOTOCYKLI

I

F

garderobę

TAY1O B DOBRZE

.

etc.

wany

,,20121

Doi

,,TORNEDO"
W

trunek!

wasz

nabycia w naszych
w
Bydgoszczy.

Dworcowej nr 49.
Dworcowej nr 21.
Długiej nr 34,

właśc.

zaziębi żołądka

Pijcie

(n-3003

HARTWIG

wa

Zwiedzenie składów bez przymusu

FABRYKA

nie

Caprice

owoc

wzmacnia i orzeźwia.

Wytwórcy:

korzy

ilości
po cenach
bardzo dogodnych

każdej
stnych i

w

Płynny

ani

Pokój
Warmińskiego 6.

Ptsan

na

Portier

(13537

e

maszynie stenografię, księ
gowość wyucza dokładn’e
nr

warunkach
Sienkiewicza
13553

dogodnych

Twardowska,
30.

ACZTETJ?mr BTWSO!W

,

?(nTa 3 IfwTeTnTa 1939 !C

Nr

TT.

wielkim wyborze
męskie wierzchnie, sportowe,
krawaty, skarpety, bieliznę damską
jedwabną I trykotową. Pończochy i rę

polecam

w

h oaz ale

kawiczki damskie

Lite

wszelką galanterię
_KREDYT".

oraz

asygnaty

MODZELEWSKI
Grunwaldzka 71.

Tel. 33-76

Specjalność:

Świeżo palone kawy,her-

najtań
ga

bata, kakao

od
do najlepszych
tunków.
Wielki wybór
w
cukierkach czekola
dach i winach.

szych

Rok założenia

=

NAJKORZYSTNIEJ

1013.

tylko

wyśmi enite

KUPUJESZ

likiery, wódki
wszelkie

usuwa;

firmie

w

GdaAska

piegi, j

i odmładza cerę

wina gronowe

Bydgoszcz,

przez

ss=

bieliznę damską, męską,
oraz wszelką galanterię
tyiko

MŁODĄ-PIĘKNĄ

Sławne

71

cenach

po

oryginalnych
Specjalność;

poleca

rę

Pończochy I
kawiczki damskie

BŁAWAT POLSKI
M.

wł.

Bydgoszcz,

ul.

Piotrowiak

Długa

5

przy

Bydgoszcz,

poleca i

Bielizna damska i

Firany, obrusy, narzutki, kapy
Zakład

Galwanotechniczny

wielki

oraz

/F

wybór

w

materiałach

poleca

lut.

37-10.

Oddział

Polecamy
wszelkiego rodzaju postumeniyj rzęścl
p^”j,ocnicze do wystaw składowych—
bór-na

Wina

wszelkiego rodzaju.

l, Beguszewlcz

Specjalność:

uf.

chleb

Bydgoszcz,

w

Bogaty wy
żądanie indywidualne wzory.

Poleca:

i chromowane.

grubą

Chromowanie, niklowan’e, kadmowanie, sre
brzenie części rowerowych ,samocho
dowych, instrumentów lekaiskich,
szabli, naczyń kawiarnianych etc.

mąki żytnie i pszenne prima gatunki,
kaszę jęczmienną średnią, drobną i

Rfiine

.specjalny gatunek
,grubej 4 dia kurcząt.

oraz

pisali paszy s!ale

aa

składzie.

___

_

,iWł

słodowy

spożyciu

zawsze

świeży

m

bułeczki wied. sucharki
paluszki dla niemowląt
i

lakiery

wszelkie słodycze
wielkim wyborze

oraz
w

Dworcowa 81.

telefon 2286

Farby

krajowe, owoce so}Dilfliowe, konserwy, wę
kredy, pokosty
dliny, czekolany
I

pieczywo

ul. Dworcowa 81

Telefon

nocowane

filia Sw.

L, HERMEL I Ska

Bydgoszcz,

męska

Kołnierzyki,
krawaty,
Skarpetki etc.Galanteria.

Sowińskiego la
TrOjcy 16

wiosennych,

HERMES"

właściciel:

WkUBWWWWl
ul.Marsz.Focha32

"lli!l!l!IIIIIII!li!!llllll

Tel, Ryniu

najtaniej
Nowy Skład

poleea
twięta wielkanocne

Farb i Lakierów

Edward Holec
Sienkiewicza 20.

Rydgosnz.

chorych.

Bydgoszcz,lezulcks26

-,

Pierwszorzędny precyzyjny
WARSZTAT RBPARACYłMY

A. Ł

Świąteczną kiełbasę

Marian Susała
BYDGOSZCZ, Stary Rynek

Magazyn

19

—

konserwy

poleca

poleca

Dworcowa

broniowa

16

amnnieyjny
facbewo i rzetiloie

na

-

/

R.
oliea

WINCENTY

Bracia Schulz

pończochy, rękawiczki,

HANELT

Przybórj Kaprawy
-

szynki

.

Bydgoszcz,

PIEKARNIA

poleca
święta wielkanocne

G.

Schmidt

Jagiellońska 12,

tei. 3888

BIGONSKI

-

OUKIENNIA

BYDGOSZCZ, ul. SwlętojaAoka 2, róg Gdańskiej

BYDGOSZCZ

bieliznę, szale, apaszki,

Śniadeckich.

ul.

świąteczne torty, lękacie, babki

Telef. 1446.

oraz w

Przyjmuję

,,KREDYT’

asygnaty

Najtańszy zaknp

(ftys%ard Gaff

przy

woda

sodowa

Bydgoszcz,

i

w

ul. Gdańska 77

aparaty

’i

fotograficzne
poleea

BALCER

Rynku

1 cukiernia

ljj|y

polecam

święta

Poznańska 28-2,
tflaju)iększą uciechę sprawia

’

IA

na

otwartym magazynie

firmie

ulica Promenada 14
piekarnio

w

nowo

POSTĘP
M.

Najnowsze

korzystnie]

Wełnianym

lemoniada

wyborze

Kapelusze damskie, dziecięce, paski,
kw!siy, szei^fj hroszkf kupisz najtaniej i naj

SMOLARKA

Owoce, czekolady, cukierki,

wielkim

różne inne ciasta

fowtcgiiars

luft

pianino

’S’.
Niskie ceny.

Dogodne

Bydgoszcz,

warnnkl.

Śniadeckich

nl.

2.

wwie1kimwy

przyjmuję
zamówię
na

dostarczam

BYDGOSZCZ
Gdańska 5 Tel. 3829,

nia

życzenie
w

doi

Nowo otwarty magazyn obuwia Jan Golubski
Bydgoszcz,
Obuwie

ul. Mostowa 3 I

wszelkiego rodzaju damskie,

Specjalność

dla

Ceny konkurencyjne.

pań:

modele

meshle I

Stary Rynek

dziecięce

w

25.

Tel. 2879

najlepszych gatunkach.

francuskie, szwajcarskie

i

angielskie.

Przyjmuję asygnaty ,,Kredyt"

a

.4^
"ć

Przeprowadzki
każdej miejscowości i
każdym kierunku wy
konuje wozami meblowy
w

mi, samochodami i

przyjmuje

chowanie meble
nach osobnych i

Ondulacta
rwała, nowoczesne apa
raty. pierwszorzędne wy
konanie
ceny zniżone,
farbowanie włosów.
—

(JH. Żewicki

B.

druciane,

nl864

Dom
2

(f3509

,Odhner’

no

okazyjnie sprzedam
tanio.
Oferty filia pod
n2888
,Kupiec 400”.
Parcele budowlane
Inowrocław śródmieście

sprzedam, informacje
Koralewski,

Jan

inne
meble.
wskaże Dziennik.

Dworcowa 21
sprzedaży/ Wirmióskiego 17
Ho
eiu Gastronomia.
naprzeoiw

ceraty, materiały me

blowe, tanio. M Szmolke
Bydgoszcz, Jezuicka 22,

(5769
24617

nowy składem, 14000. Ka
szubska 2, Nowakowski.

Sprzedam

110
nio.

Tapefy-Farby

wy

i różne w wielkim
borze
Szkółki
polecają
drzew A. i J. Jeske, Jelo
nek. poczta Suchylas,
wiat
Poznań, telefon 3.
Cenniki na żądanie. n2081

po

e. Kerber
GdaAska SS

36-25, (n2432
n2352

najkorzystniej po
pracownia Pomor

(nl783

1-1.

szawa,

Plac

buwia.

Dom

piętrowy

Najniższe ceny
Żądajcie prospektów. Zorel,
—

2l)0-tka

Puch
na

—

II.

.

Przedstawicielstwa

Wózek

(13495

Popielaty

męski,
prawie
leżankę ko

płaszcz

Dwie
traszka, Warszawa, Mar
szałkowska
115,
pod panienki ze wsi, poszu
,,Dom Handlowy". (n2980 kują pracy, naj!chętniej!

rzystnie

(f3492

.

Uczennice

Al.

sprzedam.

Mickiewicza 3-6

do

pokojach i gara
poszukuję dla urzę
du państwowego w oko
licy Gdańskiej, Jagiel
lońskiej lub Ks. Markwarta.
Oferty do ,,Dz.
Bydg." pod ,,F. O ." (2551
8—9

Urządzenie
na

na

amoniak

w

Sta.roszkol

8-5.

(f3484
Bufetowa

zaraz

potrzebna.

Długa

82,

nr

śródmie

w

Kupią

damski, męssi,

.

2814

UWAGA!
fotografii, ówla
innyob dokumentów,
dołączonych do ofert, Admi
nistracja nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności.
Za

zwrot

deotw i

nowe.

Wejherowo.

80 groszy. Mińska 14.

Motocykl ,,Potłkowa"

(f3503

100-tka dwuosoPlace
balonach. 3-bieowa,
sprzedam.
gowa. Niezwykle solidna budowlane
Czerska 8.
budowa i estetyczne
(f3493
kończenie
Niska cena i
Plac
dogodne warunki.
daż w czołowych firmach sprzedam. Pomorska nr
33-3
(f3501
na

lii.

k

(n2971

znająca
księgo
Skład
ameryk. potrzebna. Jagiellońska 28—8.
15-1.
(f3494
Jadwigi

riański, właśc.
Machniikowski,

Edmund

gosz,cz, Toruńska
37-92.

Byd

95, tel.
(f3516

(2872

Dziewczyna
od

potrzebna. Zbo

zaraz

żowy Rynek l, restaura
(2841
cja,

po
5.

(13527

Magistra

n2779

Diizżi

Sprze

motocyklowych. Bezpłat
ne
prospekty na żądanie
wysyłają: Zakłady Mecha

niczne
S.A
,Podkowa’
n!760
p-ta Legionowo.
.

.

Dobermana

brązowy,

czystej
rasy,
sprzedaż.
9-1
(f3500
Krasińskiego
dwuletni

Łissf

ziemiańskie

RTP7T7NTP

sprzedaż.

na

wykoń

sportowy.

8-6

go

Bydgoszcz,

65-1, tel 33-85.
(n2983

Fryzjerka

n2893
Józef

stałe potrzebna.
Sznltk.Pel p!in pow. Tczew.

na

Warsztat

miesięcznie
do

wynajęcia.
ul.

Wodtke,
od

za

(n2502

15 i 20 zł

Spedytor

Woiiiawa.

Rrantnka

9

ul U.35-91

roiACT tMDBICIB TYCH

Staroszkolna

(f3485

..

nl

Przedsierżawią

spichlerz zbożo

zaraz

do
sta
50 mtr, pia
cówka handlowa
dobra.
Marian Graduszewski, Bie
wy

w

Bielicach,

cji kolejowej

lice, poczta Krotoszynny
Pom., pow. Lubawa.
n2H37

Ubikacje
warsztat,

biuro

maga

1

nadaj)ące się do
każdego
przedsiębior

zyny,

zaraz

do

wydzier

szki

12.

(f3478

Lokal

WYR0BĆW

zakupach wt wszystkich

Fotele

Niemieckiego
sprzedam. Cieszkowskie
(f3518 angielskiego, francuskiego,
go 8-8.
polskiego

wyuczy

w

rekor

YD
w°,,yrM
KhOSAOY

.

-

Kraków,
25.

szewskiego

Adresować:

Kraków,
25.

Gdy

ja

ci dokucza skóra, w
kichkolwiek
objawach,
wtedy stanowi skutecz
ną

rege

,,Krem

pomoc:

kuchnię poszukuj!e ma
rodzina, dam z góry.

ła

Zgł.

filia

,,Trójka".
(f3526

8

4 pokojowe
komfortowe od
1

Pomocnik
duże sztuki

(n3006

Wo
Stra

n2305

UI

Womouth.

Straszewskiego
(n2304

Po

maja
poszukuje
inżynier na
stałej posadzie. Of do fi
lii ,,Okolica parku Ko
(f3479
chanowskiego".

.

CmieŚzkaŃ7a\H

Ostrzegam

które

Osoby,

roznoszą

plot

różne

na

szkodę

interesu, te nie je
Polakiem,
pocią

mego
stem

gam db odpowiedzialności
R.
drogą sądową.
Wolski,
Bydgoszcz, uk
Promenada 12.
(n2885

Jeżeli

cierpisz poradź się gra
fologa. Król. Jadwigi nr
13-6.

(2876

Spirytystka

wyspecjalizowaniu

duchowo
Paryżu rozpoczęli wyświetla
śmy odmładzające kuracje przyszłość człowieka. Ja
z serum Hemobios.Porady
giellońska 9, III ptr.
(f351Ą
bezpłatne. Cedib, Słowac
n2ui6
kiego i, tel. 1059.
Mążydło

się

w

Piszemy

naukowe

prace
kich

wszyst

28/8.

(n2782

Gruźlica

losy,
gwarantując wy
graną! !I
Osiągniesz za

dowolenie
szczęście
zdrowie
miłość
No
Tor
wy
Życia. Nadesłać
—

UI.

Ma

3

(f3520

płuc,

nerwów,
kiszek,
nerek,
wątroby, reumatyzm, aroraz
wszelkie
tretyzm

choroby

serca,

żołądka,

zastarzałe cierpienia le
czą skutecznie specjalne
zioła zagraniczne, Infor-

Marmolo

udziela

macyj

Profesor

Dżami, jasnowidz-astrotog,
wybiera szczęśliwe

datę

przepowiada.
ja5,m.1.

dziedzin,

artykuły
itp. Wybitni specjaliści.
Tłumaczenie wszystkich
obcych języków. Drogą
EMkorespondencyjną,
BE,
Warszawa,
Długa

ków,

Pokój

skłmbiu:b.

na

Adresować

moutb,

,,Zioła
Lecznicze",
Katowice, uL Pierackie
(n2979
go 12.
wa

Eleonora Z.

—

—

urodzenia bez znacz
Prof. Dżami, Kra
42/3.
Urzędnicza

skrytka _l69._____ (n2713

HttT

krawiecki

dzenia.

ków!!

potrzebny zaraz lub 12.IV
dowym czasie z dobrą wyOferty Dziennik Bydgoski
Motocykl
b. prof. Załachowska, Gdynia. Pomocnik’in2867
nia.
obuwie,
towąry 250 ccm sprzedam. Ma mową
krótkie. Warszawska 1
(1794
(f3519 20 Stycznia 22, m. 8.
łachowskiego 5.
Kreślarza (rką)
Ładne
f2878
tylko dobrą siłę poszukuje 3
Okazyjnie
pokojowe mieszkanie z
Wielkopolskie
Towarzy
oddam
na
sprzedaż dom czyn
stwo Elektryczne, Sułkow łazienką (I piętro)
Maszyny do szycia
temu
w
kióry pożyczy goBydgoszczy
damskie, krawieckie, rze szowy
4.
13336
skiego
spodarzo.,71 6-SO’)U zł, na
mieślnic.ze wirówki,wszel przy uiL Bocianowo, ’/a
I numer ripoteki
domu
5 minut
Fryzjer
kie maszyny rolnicze, ma morgi ogrodu,
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BMosziz, Dilańslia 27.
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Również
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pierwszorzędnym wykonaniu po niskich
poleca wprost z fabryki

EFr.
Bydgoszcz,
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przetarg nieograniczony na dzierżawo
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reparacje
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w

suknie
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wykonuje
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Fachowe

towary jak: biżutterię. gar
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Alfons Gackowski
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Warsztat

nowych rzeczy.
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Kupuję,

poleca
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i

skład

po niskich cenach

HERBATY

oraz

Pracownia Mód
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iH-

Bydgoszcz, Batorego 6.

wielkanocne
oraz

-

-

wszelkie
artykuły kolonialne

70.

poleca

Antykwariat

wielkim

w

Rzeźnictwo

skład rowerów

33

Robótki ręczne
i wykonanie rysunków

10.

Szynki, kiełbasy

jedwabiu

firmy

Plac Wolnożcl

wielkim

w

Fr. Wiśniewski
Bydgoszcz,

Jerzy Karliński

codziennie świeże

—

wszelkiego rodzaju
wyborze, po niskich

w

wielkim

iglaste, ozdobne, alejowe, wszel
oraz

drzewka owocowe i róże
po niskich cenach

wyborze poleca

Szkółka Drzew i Krzewów
Toruniu.

w

Zarządu Miejskiego
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Święta
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bińska

wyborze
wykwintne perfumy
krajowe i zagraniczne
wody kolońskie oryg.

inawagęjakiwwiel
rozpy
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tyiko

2

kastowy,
Trójcy 33

Ogrodnik

calowy.
29lt)

(2897
pokojowe bar
dzo tanio stale sprzedaje
cenach
po
fabrycznych
Wały Jagiellońskie 17-1

Stary Rynek 21, Tel. 2396

wpłata, 10000.
woczesny" Dz.

reperuje specjalista. Żgł.

Grunwaldzka 54-2
_J R3482
.

_

__

___

Fotografie
legitymacyjne 1
Sw. Trójcy 21.
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,Wiol’,
2873

Uwaga!

spec

zawody. Założyłem
jalny dział maszyn

do odrzewa. K. Obermeyer, Handel i mecha
niczna
obróbka
drzewa,
Kujawska 9. te). 15 -24.
bróbki

Kapelusze

2914

damskie
najmodniejsze
3. -, przefasonowanie 1,20.
Dembus. Poznańska 4.

naid
1 -2

Singera,

Wósek
16.
2806

Brzozowa

dziecięcy.
m.

2.

tanio
Portier.

f3530
tanio.
Pomorska 26.

Pompy

wody wykonuję

Nowak,

Place
budowlane małe
sze

i

ny.

wybór! Niskie ce
Długoterminowe spła

Dworcowa 42.

ty.

sprzedaż.

na

szenia Strzelecka 48.

Zarząd

(24529

’

Westfalkę

zegs:ki

;?sprze

3

krowy

dójlki

Fordońską

117.

sprzedam.

(kiosk)

szkaniem

sprzedaż, mie
z powodów ro
Of.

dzinnych.
Dz, Bydg.

,,Kiosk"
(2870

Ciężarówka

,,Morris" nośności 2 i pół
ton,

z

6

piotorem

ęyl.

tanio.

Chevrolet,

na

ulica

sprzedaż. Obejrzeć:
Mazowiec,ka 21.

(2843

Wózek

’U

dziecięcy sprzedam.
gory

50-4,

żapędową tanio
Adres filia.

(2871

Skład
na

Wiertarkę

2918
Okazja
Fiat 509 korzystnie
dam Grunwaldzka 72.

sprze

6
atm.
Dziennik

sprzedam.

Zgł.

,2828”.
Skład

(u-7064

cukierków, kawy i herbaty
bardzo dobrze

zaprowadzo

ny na sprzedaż. Oferty
Dziennik Bydgoski ,D. 17”.

”2878
Motocykl
250 cm3 sprzedam.
Nakielska 3, I ptr. prosto.

Wózek
Nakieiska

dziecięcy.
Zieliński.

Kawiarnię
Bydgoszczy
sprzedam Zgłoszenia pod

Steyer osobowy
znań,

lulgosW:

APOLLO:

,Nawrócony
nadprogr.
12,30 ,Przygoda
pod Paryżem” po cenach
zniżonych.
BAŁTYK:
,W kryjówce
grzesznik”

oraz

W niedz.

Dawsona”

nadprogr.

oraz

KAPITOL al.MarcmKowskiego

4.

Dziś 2 filmy: ,Kurier car
ski" i ,Pan z tpibonami”

z

Garry Cooperem,

KRISTAL:

,Skłamałam’

Jadwigą Smosarską oraz nadprogram. W niedz.
o godz.
12,30: ,Adieu”.
z

Ceny
LIDO:

m

zniżone.

ejsc

,Bohater naszych

.

Kawiarnia” do Dziennika
2922

więk
garnizono
nowoczesnym urzą

damskich
mieście

szym
wym. z
dzeniem

i

w

towarem

p g.

12,30
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:

powodu wyjazdu za grani
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3 tysiące zło
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sprzedam
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dzie. Mazowiecka 5-4

Używaną

’

29u4

sypia’kę i kuchnię i no
wą sypiaikę i kuchnię ta
nio sprzedam.
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pełną konces;ą na dogod

nych warunkach. Miejsce
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wóz

Nowy
piekarski
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54 i
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2902

z

(f3515

.
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—

19-4

(f3505

.

dobre.
Ul.
8.
n2810
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Wyremontowany

centrum

w

Pokój

umeblowany
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osobne
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Toruniu
dwóch wy-

o

Frankeg,o
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Technik

Orłem”.

850 zł

zaraz,

egzekucyjną

Byd

nieruchomości

do

13

goszcz, Ogrodowa
chód 300 zł miesięcnie,
wywoła.nia 1.900
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ska

10.

(Ś84
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Wózek
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Maszyna
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1358

.

Maszyna
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Dłu

31, restauracja.

-2884

Dziewczyna
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2881

domo
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i
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Dom
Handlowy waniem potrzebna zaraz.
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f358o Sgłosz. Długa 24.
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n3067
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Służąca

:

dobrym
potrzebna,
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uraz
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Kupię
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dopłacę
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towski Bydgoszcz, 20
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wer-
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skiego.
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.
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Nauczyciel
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17.
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umeblowany
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.
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,Życzenie”.
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Oferty
Dziennik ,Poważnie”. 2916

13579

pokoik naj
starszej osobie
m.

Dzienmk

2911
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Pomorska 26

(2883
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Kawaler lat
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wynaję
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UlW BI
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6
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—
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później więcej ulokuję w
interesie,
dochodowym
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ob;ęcia potrzeba 950 zł do wszystkiego, dobrze po
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25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mr, Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 7u gr., w tekście na drucie) i trzeciej strome i,2u zł
dalszych stronach l,ot) zł. za milim. 1 łam,, szer, 67 mm. Drobne ogłoszenia słów tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20 7, zniżki
Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych, 50% drożej jak w zwykłym ziale ogłoszeniowym. Przy powtórzeniu ogłoszeń udziela się rabatu.
Przy konkursach i do
chodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają.
Ogłoszenia zagraniczne 25 J dopłaty- Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20% drożej. Za terminowe umie
szczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada,
Konta-bankowe:
Bank Związku Spółek Zarobkowych, K. K O miasta Bydgcszczy.
Miejsce płatności: Bydbszoz.
Konto czekowep. K O. 203713 Poznań.
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Zakład

graficzny i miejsce odbicia, wydawca i miejsce wydania Drukarnia Bydgoska Ssłka Akcyjną, Bydgoszcz, ul. Poznańska 12-14.
Odpowiedzialni redaktorzy; Za politykę
dział literacki i felieton:
społeczną, politykę zagianiczną: Zygmunt Felczak; gospodarczą; Stanl(aw Nowak:owski;
Henryk Kuminek; wiadomości z Wielkopolski
i Pomorza i dział sportow ’y
Józef Kołodziejczyk; krcnikę lokalną: Aleksander ,Kiedrowjj; dział kobiecy i ,,Światek dziecięcy: Janina Hernetówna; rozmaitości, wiadomości z kraju
i zę świata :. Edmund Rlessa ; programy, zag_adnienia radiowe_ i_ wiadon cści ze Wschodu jyjncenty Sławiński; dział rolniczo-ogrodniczy: Dyonizy Wesołek.
Ogłoszenia i reklamy:
Za wiadomości z Gynj.- Zofia uelska-Mrozowioka w Gdyni; za kronikę toruńską: Roman Kobierski w Toruniu.
Władysław Żewicki.
Zarządzający drukarnią: Ignacy Balwiński,
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Telefon 3212
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i wyroby cukiernicze
tylko własnego wyrobu.
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Artykuły

i

Wody

Artykuły gospodarcze

świąteczny BALONIK lub KLAMRY
Przyjmuję asygnaty ,KREDYT".

wyrobu Krajowego,
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Największy wybór bezkonku
rencyjny i niskie stałe ceny
są najlepszą gwarancją zado
wolenia licznych klientów
naszych z całego Pomorza.
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