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B,m hitleryzm
ani faszyzm.
Pewni ludzie w Poisce żyli długo pod
urokiem faszyzmu i hitleryzmu.
Długo

imponowały

im

i Niemiec

wewnątrz i

na

rezultaty polityki

nacjonaliści,

tzw.

1
l’

Wychodzi

na

głównie

z

ekspedycji

’s

w

Pod opaską: w
Redakcja i Administracja w Bydgoszczy,
Rękopisów niezamówionych nie

obozu
na

od roku 1907.

-

flai

)wyznajemy

nie

uzasadnionych wnioskach, lecz na nie
zbitych dowodach, których dostarcza pra
sa wymienionego ugrupowania.
Po ze
szłorocznym kongresie hitlerowskim w
obszernie
Norymberdze
rozpisał się
o osiągnięciach hitleryzmu p. St. Kozic
ki, specjalista ,,Warszawskiego Dzienni
ka Narodowego1" od polityki zagranicz
nej. Autor był na kongresie i uwagi jego
podyktowane były doskonałym widocznie
wrażeniem, jakie odniósł. W numerze
z 21 września
wymienionego pisma takie
oto wypowiada zachwyty nad nacjona

Założyciel

u

1

Jan Teska.

| Rok

Unnli sisiitt

hasło

Odezwo

Jesteśmy pewni, że tak postępując, nie
sprzeniewierzamy się swemu powołaniu,
owszem
współpracujemy z Opatrznością
i urzeczywistniamy swe posłannictwo.
U
famy, że Bóg policzy nam tę dobrą wolę,
ten wysiłek o Jego chwałę, ten trud o Jego

Episko

=

!niecznością doraźnego

uzupełnienia

!ków

=

środ

-

prawa

Królestwo, tę troskę o dobro moralne, t.ę
walkę ze złym. Nie wątpimy, że ta Opatrz
ność, której zawierzyliśmy się przy zmar

Ojczyzny, kiedyśmy ślunopostanowili wznieść
Jej pomnikową świątynię w _stolicy, na
tchnie nas myślą czynów wielkich, bohater
skich, świętych i wesprze nas, skoro we
własnym życiu i w życiu narodów toruj:emy
drogę prawdzie Bożej i prawu moralnemu.
Ż teji moralnej podbudowy naszego p,a
triotyzmu wypływa powaga naszej postawy
praktycznej.
twychwstaniu

waniem

=

=

=

swe

wojen

i

życia ludz

stąd wniosek dla Polski? Na to
taką daje odpowiedź;
pytanie
,,Ten, zdaniem moim, że, jeśli chce
ostać
to musi sam
w tych warunkach,
Jakiż

autor

życie narodowe i państwo
tej samej zasadzie, a więc na zasa
swe

po
oczy

dzie stawiania intereśów zbiorowości

nad interesami jednostki. Nie mam
wiście ani chwili wątpliwości, że musi to

za podstawę zachodnie za
sady nacjonalistyczne, zgodnie z całą tra
dycją i tendencjami życia polskiego, a nie
podstawę wschodnią przymusu, wykony
wanego środkami materialnymi.
Oczywiście. W Polsce swoista odmia
na hitleryzmu nie byłaby jednak popular
na, choć o niej marzy p. Kozicki.
Marzą
zresztą także inni, którzy głoszą zasadę
,,jednolicie kierowanej" woli narodu.
Tym
niepoprawnym
marzycielom
(czy też marzycielętom), którzy w ostat
nim półroczu mieli sposobność poznać
dokładniej wyczyny Hitlera i Mussolinie
go (zajęcie Ar mii i rzeź w Tiranie
w sam Wielki Piątek).
Znany Czytelni
kom naszym Przemysław Mariański ta
ką daje odpowiedź:
Są w Polsce ludzie, których tak zwany
nowoczesny nacjonalizm urzekł.
Nigdy
nie wierzyliśmy, że ludzie mają dar uro
ku, niestety, przekonać się musimy, że
urok istnieje i istnieją urzeczeni.
Także;
liczba urzeczonych, i
w Polsce jest spora
Znajdujemy ich przeważnie w redakcjach i
pism nacjonalistycznych. Są to ludzie, i
którzy nie wierzą w zdobycze polskiej:
nauki, którzy nie znają polskich dziejów;
ojczystych, którzy nie znają polskiej hi-;
storii kultury, którzy nie rozumieją sen-;
su dziejów narodowych swego ojczystego;
kraju, nie znają polskiej myśli politycz-;
nej i polskiego prawa politycznego.
Rzeczy polskich nie czytają. Co jest;
to tych panów;
włoskie, co niemieckie,
oślepia. Wolą czytać dzieła obcej nauki;
i mądrości niż dzieła swoich, rodzimych;
uczonych.
!Ciąg dalszy na stronie 2)

zrobić, biorąc

SPOKÓJ,

WOJENNYCH

ROZWAGĘ,

Jesteśmy czujni i gotowi na wszystko i dla
tego nie, poddamy się panice, plotkom, pro
wokacjom. Zdwoimy sumienność i wytrwa
!
łość w powinnościach swego zawodu, a za
|
CARSTWO.
razem bez ociągania
się spełnimy każdą
służbę obywatelską.
!
W takiej to chwili my, wasi Biskupi, od
KSIĄDZ KARDYNAŁ DR AUGUST B!,OND
=zywamy się do was z dorocznej swej konWspółdziałać będziemy z zapałem z wła
dzami państwowymi w wykonywaniu roz
Śferencji słowem, którego w doniosłych
!dniach naszego życia słusznie oczekujecie.
na
liśmy, by się w polskim życiu pod błędny porządzeń przygotowujących życie kraju
| Odezwa to krótka.
Dyktuj:e nam ją obo mi hasłami kultury niechrześcijańskiej za możliwości wojenne ku obronie Ojczyzny
:l wiązek pasterski i głębokie obywatelskie
gnieździł.
Wyrastamy z bezbożnictwa, i wiary, dla ratowania swobód religijnych
i sumienia, dla wolności ducha i życia na
poczucie.
wolnomyślicielstwa. pozytywizmu. Leczymy
Do
zadań
5
Rzeczypospolitej w obecnej się starannie z laicyzmu, materializmu, o- rodowego.
!chwili dziejowej powinniśmy się ustosun
DOZBROIMY ARMIĘ
bojętności religijnej. Bronimy się skutecz
=kować z niezłomną wiarą w Opatrzność nie
przed sąsiedzkim neopogaństwem, mi i
ze
nas
wyposażymy ją w skrzydła potężne. Wia
Bożą,
spokojem, którego
Chrystus mo że się do nas zakradło w owczej skórze
uczy słowy: ,,Czemu bojaźliwi jesteście, ma słowiańskich poda,ń i obrzędów.
Coraz ja rą, entuzjazmem patriotycznym, szlachet
!łej wiary?" Wierzymy, że w planach i po wniej, coraz oficjalniej, coraz szczerzej o- ną wolą zgody podsycać będziemy znicz
miłości Ojczyzny,
!ra,chunkach bożych żaden dobry uczynek
iżby rozgorzał płomie
pieramy życie polskie na zasadach chrze niem
nie przepada. Ani w losach człowieka, ani
niebotycznym jako nasz hołd modli
i
na
Duchem
ścijańskich
bożym prawie.
ku Bogu, jako krzyż wyrastający z
|w dziejach ludów, nie giną bez skutku służChrystusowym krzepimy się na wewnętrzny tewny
|ba boża, cnota, ofiara szlachetna, uczciwa wzrost i
serc, jako wołanie Polski o pokój ludów,
a na zewnątrz nie holpowodzenie,
słup ognisty przed narodem, dla ob
!praca, dobra wola.
dajemy zasadom gwałtu i przemocy, nie jako zaś
!
cych
jako godło przyjaźni, ale zarazem
Otóż w odrodzonej Polsce, mimo ludz czyhamy na bezbronnych sąsiadów, wyzna,
w razie potrzeby jako znak stanowczej prze
=kich błędów i grzechów, wielbiliśmy i czci jemy hasło braterskiej współpracy ludów,
=liśmy Boga i chcemy Mu coraz wierniej chcemy promieniować naokoło siebie nie strogi.
W tym duchu pojednania ale i nieustę
|służyć. Odparliśmy bezbożniczy komunizm błyskawicami najazdu, lecz światłami kul.
od granic Rzeczypospolitej i nie pozwoli tury chrześcijańskiej.
pliwej obronności łączymy eię całym ser
cem
ze wspaniałymi
odezwami pokoju i
sprawiedliwości Ojca św. Piusa XII. Opatrzność wyznaczyła Go na anioła pokoju,
na Papieża pojednania, na apostoła zgody.
w
MSodziez
Polska, pragnąca być trwałym czynnikiem
równowagi i pokoju, a powołana do speł
nienia roli godzenia ludów, będzie popie
rała szlechetne inicjatywy ,,Pasterza Aniel
skiego" czynem i modlitwą.
=

nie będzie bezczynna, lecz będzie zmierza
ła do wypełnienia swych celów na terenie

we na

GODNOŚĆ.

GRÓŹB

jest ten, że nadwiślańskich wzbił
w moc
siły moralne SBiały, zbrojny

wniosek ostateczny

i materialne po niebywałej klęsce
nej w czasie bardzo krótkim i dziś są już
wielką potęgą w Europie, potęgą, która

zbudować

uroczystym

W
OBLICZU
ZACHOWAMY

=

polityki międzynarodowej
kiego na ziemi".

.

iiolsSdicfi.

Doroczna konferencja plenarna
!patu Polski wydala następującą odezwę:
Polska miłująca pokój stanęła przed ko

=

ludów

braterskiej współpracy

=

odbudowały

XXXIII.

r.

=

a

12/14.

się.

zwraca

Telefony Przedstawicielstw! Toruń 1546,
Grudziądz 1294, Gdynia 1460, Inowrocław 594.

swej obrony. Wskutek załamania się
moralnego w stosunkach międzypań
=stwowych silna armia pozostała prawie je
=dyną rękojmią
bezpieczeństwa
granic,
!praw, niepodległości. Dozbrojenie wysunę
=ło się na czoło naszych zagadnień państwowych.
Ś Zarządzenie pogotowia obronności wstrzą
Przeświadczenie o
!snęło Rzeczypospolitą.
ofierze ogarnęło obywateli. Koło
koniecznej
lizmem:
zwycięskiej armii skupił się naród jak ni
,,Na podstawie tego, co widziałem i !gdy dotąd. Gdy w minionych wiekach na
czytałem, dochodzę do wniosku, że zorga !wet w ciężkich potrzebach skąpiono nieraz
obecnie
nizowanie życia narodu i państwa na za wojsku koniecznego wyposażenia,
z ofiarą mienia, z groszem
sadach nacjonalistycznych daje doskona wszyscy śpieszą
wdowim, z dziecięcą daniną, pańskim da
łe wyniki.
Jakąkolwiek dziedzinę życia !rem, z zapisem krwi, z wojennym podat,
narodowego czy państwowego weźmiemy =kiem życia. Niezawodny patriotyzm prze
pod uwagę, wszędzie widzimy pomyślny =mówił akcentem bohaterstwa. W błękitach

rozjyój,
Niemcy

nlica Poznańska

_ ____

Włoch

zewnątrz. Są

Stronnictwa Narodowego.
Twierdzenia te’go nie opieramy

j,l

i agenturach 2.95 ał miesięcznie;
dom 3.34 zł miesięcznie; 10.00 zł kwartalnie.
Polsce 8.95 zł, zagranicę 9.25 zł miesięcznie.

w

8,85 zł kwartalnie; przez pocztę

BYDGOSZCZ, sobota dnia 29 kwietnia 1939

Numer 99

to

Przedpłata wynosi

otwarta od

Redakcja

się władnie Orzeł
i gromy.
LUDY UWIERZYŁY W POLSKIE MO-

=

=
=

=

=

angielska iyje

podnieceniu.

Dla uproszenia Rzeczypospolitej opieki
bożej, a narodom pokoju zarządzamy w
myśl intencj!i Ojca św. co następuje:

nadchodzący miesiąc maj na
szczególniejszą gorliwością odpra
wiać we wszystkich kościołach za pomy
ślność Rzeczypospolitej i pokój świata na
bożeństwa majowe, podczas których r,oz
Każde nabo
brzmiewać będą suplikacje.
żeństwo zakończy się śpiewem ,,Boże coś
1.

leży

Przez

ze

Polskę".
2.

Niech wierni

starają się pogłębić w
Zycie religijne, przystępując
Sakramentów świętych i pełniąc

tym okresie

częściej
uczynki

do
miłosierne.

3. Bractwa, sodalicje i organizacje ka
tolickie niech zdwoją swą gorliwość
stolską i niech urządzą w maju wspólne
Komunie święte.

apo

4. Do was przede wszystkim, drogie dzie
ci polskie, zwracamy się z wezwaniem,
ście poszły za głosełn Ojca świętego i co
dziennie brały udział w nabożeństwie ma
jowym, ofiarując swe modlitwy i dobre uczynki za pomyślność Państwa Polskiego
i o zgodę wśród narodów.

by

Na ulicach

Londynu

młodzież

rozchwytuje
bie

dzienniki

wojskowej.

z

przepisami

o

5. Ze szczególnym zapałem i uroczysto
powszechnej służ ścią należy obchodzić w bieżącym roku u,(Ciąg dalszy na stronie 2-giej),
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,,DZIENNIC BYDGOSCr", sob"ota.,
ani

hitleryzm

dnia 29 kwietnia 1939

r.

Kr 99.

|

faszyzm.

nia

Stany Zjednoczone

(Ciąg dalszy).
Importują obcą mądrość do kraju
i zamiast ją przetrawić, za miast ją dosto-§
sowaó do polskiego charakteru narodo-1
wego, chcą nam narzucić obcą ideologię!
polityczną. Chcą nasz naród, bogaty w|
doświadczenia, bogaty w rodzimą twór-§
czość duchow’ą, przekształcić, unowocze-|
śnić, unarodowić, uszczęśliw’ić głupotą§
obcych;
min.
nie
Nie ma gorszego rodzaju międzyna-=
rodówkh jak okrzyczany
,,nowoczesny!
Dziś o godz. 12 przemówi Hitler. Wprawdzie nikt nie wie, co powie, ale wszyscy
nacjonalizm" z przydawką polskości. 2
że
są
sią w przykrej sytuacji obronnej i ie jej słowami zmienić nie
zgodni,
Wstydzą się ci ludzie staropolskiej kul-1 będzie mógł, znajduje
Przyparł go do muru Roosevelt i decyzja Anglii o wprowadzeniu po
tury narodowej, staropolskiej mądrości
wszechnej służby wojskowej. Hitler powinien zedrzeć maskę i wezwać swój naród
politycznej, oni pragną nowoczesności § do ataku. Ale i to jest niemożliwe z uwagi na osamotnienie, Będzie więc odpierał za
rzuty Rocsevelta bez nadziei na wywarcie większego wrażenia na świecie.
Czy bez tradycji, bez historyzmu może
Jeśli chodzi o stosunek do Polski, Hitler może zająć trojakie stanowisko:
być kultura, choćby polityczna? Kto§
do nich duchowo nie należy,
nie jest |
1. Napaść ńa Polskę w duchu mowy kiiońskiej.
=

ustnych oświadczeń
Ciano

Dlaczego

=

=

lecz nie
są

z

ducha i charakteru.

zwrócone

więcej

Oczy ich
Norymbergę, niż§

na

Kraków, Wilno,

na

=

Lwów Warszawę

Poznań.
Dla nich
do

wane

i§
§

Podtrzymać swój dawny kurs porozumienia,
Połączyć napaść z uwagi na swych słuchaczy

dla Polski.

Hitler coś powie i
mocna i z olimpijskim

POLEGAJĄC

orędzie Roosevelta wystośo-|
kanclerza Hitlera i ,Mnssolinie-

SZEJ BRONI.

Głosowanie

pewnymi propozycjami

W

wiele nas nie obchodzi. Nasza sytuacja
jakim sosie
spokojem możemy się przypatrywać jego wysiłkom
DALSZYM CIĄGU NA NASZYM ZDECYDOWANIU I NA

w

—

=

Jest rzeczą zastanawiającą, ie hr. Ciano, który już parę razy zapowiadał wizytę
z nów ją odłożyŁ
w Berlinie, ostatnio na koniec b. m.
Najwyraźniej jakiś pyłek wpadł
na oś i uniemożliwia zawieszonym na niej kołom zgodne obroty.
Zdaje się, że ten
łek to Jugosławia. Włochy chciałyhy ją posiąść w całości, a Niemcy zazdroszczą im
tego, gdyż do Rumunii i jej nafty ciężko im się dostać przez Węgry.

—

skiegó

sumienia.

zasad

chrześcijańskich

-

py

Mussolini

Roosevelt bronić chce|
w

życiu zbioro-§

będzie miał dziś ciężki orzech do zgryzienia. Czy będzie groził, czy będzie
będzie śmiech lub
czy przysięgał na ,,deutsche Treue" jedynym odzewem
wzruszenie ramion. W pułapkę wpada się łatwo, aie wygadać się z niej jest bardzo
Hitler

nie

Roosevelta

stosunek do

na

NIE WIDZI ŻADNEJ KORZYŚCI DLA OSI Z JĄTRZENIA POLSKI NP.
SPRAWĄ 300 TYSIĘCY NIEMCÓW GDAŃSKICH, KTÓRZY OSTATNIO NIE
WAHAJĄ SIĘ RZUCAĆ PETARD DO MIESZKAŃ NASZYCH URZĘDNI
KÓW CELNYCH,

§

wym.
Przez
żyd, ale

Niemcami i Włochami rozciągać się musi również
nie z miłości do nas, lecz z czystego realizmu

Niezgoda między

Polski.

przemawiaj§
przemaw’iał polityk chrzęści-!
jański, który ostrzega przed w’ojną. Ma-i
dane ze Stanów Zjedno-=
my dokładne
czonych, jak Roosevelt popiera w swym§
kraju religijne w’ychowanie, katolickie§
szkoły i instytucje społeczne. Kardyna-|
łowię rzymscy i kapłani katoliccy są
jego doradcami, a nie tylko sami żydzi.§
katolickie pań-§
Panowie propagujecie
stwo narodu polskiego, a macie dziwną |
słabość do hitleryzmu.
Panowie, tu się coś nie zgadza. Jak
wyobrażacie sobie ,tp katolickie państwo, §
skoro duchem jesteście przy hitleryzmie? |
Jak miło i przyjemnie było wam wśpominąć o nowoczesnym nacjonalizmie hi-|
tleryzmu!
Czy czytaliście, co pisał X. ę
Panas o hitleryzmie?
Bdlszewizm fmo-i
a
rzy bezbożników,
hitleryzm Judaszów.
Czy nie wiecie,.że hitleryzm moralniei
zabija duchowieństwo katolickie? Wowi
wszystkie za,gadnienia komplikują żydzi,§

Izbie Grabi.

w

Londyn, 28. 4. (PAT) Izba. Gmin Odrżuciia,
poprawkę Labour Party w sprawie
kowej służby wojskowej 380 przeciwko 143
głosom. Wniose.k zaś rządowy przyjęła 376
głosami przeciwko 145

obowiąz

Wściekłość
z

?

Berlina.

Berlin, 28. 4 (PAT) Tematem rozmów,
rozważań i analiz jest dziś w Berlinie
łącznie powszechna służba wojskowa w An
glii przy tym zarówno argumentacja
wana, jak i formułowanie ich, bądź przez
.

Gzy

jest

to ,,żydowska interwencja".
Dopraw’dy pożałowania godni są ci 1
urzeczeni hitleryzmem i faszyzmem, co|
w’szędzie, zaw’sze w’idzą, tylko wpływ’y ży-|
i
masońskie. |
dowskie, komunistyczne
Czymże jest w istocie orędzie Roose-§
Przecież w istocie swej jest ono§
velta?
niczym innym tylko głosem chrześcijan-%

go

2.
i.

Hitlera.

jedzie do Berlina

=

ich zdaniem Polakiem, ale sami nie wiedzą, że Polakami są tylko z nazwiska, |

uznają

obiecywał,

trudne!

wy
wysu

miarodajnych

inspiratorów

bądź

niemieckich,

przez prasę nastrojone pod jeden ton
są wręcz zadziwiające. Brzmią one prawie
jak wyzwanie ped adresem W. Brytanii. Z

każdego oświadczenia, bądź też z tytułów
gazet przebija
bądź pogarda dla słabości Anglii, bądź
poniżenie jej wartości moralnej i mi
litarnej.
Jak podkreśla prasa niemiecka
gest W.
Brytanii nie może pretendować do jakiego
kolwiek znaczenia wojskowego, gdyż po pa
ru latach dopiero, osiągnąć można rezerwy
lub utrzymanie minimalnie w’yszkolonej
armii terytorialnej.
-

,,National Ztg." mówi po rozważaniach
tego rodzaju o 6 mies. ,,dzieciach wojsko

wych".
Celem
Waszyngton, 28. 4 (Teł. wŁ). Ze strony uważać ją za odpowiedź na a.pel prezydenta
decyzji brytyjskiej, oświadcza.
że
że
Stanów
rząd
urzędowej donoszą,
Zjedno Rooeevejta. Rząd amerykański sądzi,
,.Angriff" jest zastraszenie dyktato(rów’ a
czonych zignoruje dzisiejsze oświadczenie odpowiedź winna być udzielona na analo zaimponow’anie małym państwom. Na, tym
kanclerza Hitlera w Reichstagu. Sfery urzę gicznej drodze,
na której wystąpił prezy też tle
cytuje dziennik obszernie reakcje
dowe wychodzą bowiem z za.łożenia, że ja dent Roosevelt.
(r)
państw europejskich, uwypuklając przede
kakolwiek będzie treść tej mowy nie można
wszystkim krytyczne ’głosy prasy zagranicz
nej.
,,Nachtausgabe" pt. ,,Poznany bluff"
PlussóSimi hauBiafe KSitflera.
twierdzi, że we wszystkich krajach Europy
przejrzano bluff angielski, a t.zw. obow’iąz
Nie ulega wątpliwości, że rządow’e koła kow’a służba wojskowa nikomu nie impo
Rzym, 28. 4 Cały szereg faktów przema
wia za t.ym, że Mussolini dał komendę dy włoskie uważają krok Niemiec wobec Pol nuje.
ploma,cji w’toskieji:Ł;l) (jo bardziej ośjtrożhej ski za ciężki błąd dyplomacji niemieckiej.;
W danej’ chwili jest całkowicie ,niemożli
i umiarkow’anej polityki wobec Francji i
Niedźw’iedzia polityka voń. Ribbent.ro
we, aby jakikolwiek rząd brytyjski royw_ii
do
tonu
wło
tu’
mówi
do
2)
się
Anglii
złagodzenia
prasy
pa
popchnęła Polskę
nąć,. mógł,siłę, narodu, potrzebną dla _rą;askiej wobec mo-carstw demokratyc,z,nych.
silniejszego związania się z Francją i An wdziwej powszechnej służby wojskowej i
Poza tym utrzymują się tu
uporczywe
glią. Pozycja niemiecka nad Bałtykiem o- pełnej odporności wojennej. Trzeba ,-na to
wiadomości, że Mussolini w czasie rozmów siabla, pomniejszając siły osi Berlin—Rzym. dalszego silniejszego przebudzenia narodu
z Goeringiem namaw’iał, Niemcy do bardziej
-R ównież niepoczytalna wojna neopoangielskiego, (Hit,ler się o to postara!
dop.
realistycznego ujmowania zagadnień mię ,gańelwa niemieckiego z katolicyzmem
red.).
stwierdza się w Rzymie
dzynarodowych. ,Ponoć
podrywa pozycję
Silex polemizuje na łamach
,.Deuiśche
Mussolini sugerował Niemcom,
aby Niemiec a więc i osi.
Allg. Ztg." z twięfrdzeńiem Chamberlaina, _że
z
Z
stanu
Mussolini
do
Poll)
doprowadziły
odprężenia
tego
rzećzy
w’yciągnął ,nie ży,jemy dziś w czasach pokoju. Anglia,
ską i 2) do złagodzenia swych stosun odpowiednie wnioski. Nie przestając zbroić oświadcza
on, znajduję się na stopie w’ojen
ków ż niemieckim Kościołem katolic Włoch, l) postanowił unikać wojny świa
na święcie au
|
kim a przede wszystkim z Watyka towe,, 2) hamująco oddziatywu,e na posu nej, gdyż przyjęła wszędzie
zobowiązania wo
tomatycznie
działające
nem.
Hitlera.
przynięcia międzynarodowe
jenne.
do|
.

=

.

=
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—

—

=

-

—

=

a

nam

Hitler i Mussolini.

Wasze

-

doktrynerskie zabiegi o
charakteru narodowego
jakiejś nowo-nacjonalistycznej formuły, |
W
mową Hitlera.
zaczerpniętej ze studiów nad historią nie- §
polską, są dla Polski szkodliwe. Nie de-|
Paryż, 28. 4. (PAT) W kołach politycz O ile początkowo traktow’ano niemal po
prawujcie ducha narodowego. Przestań-1 nych Francji sytuacja międzynarodowa oce wszechnie w kołach prasowych Paryża tę
=

stosowanie

Paryżu lekceważą

Po

Gafencu.

wizycie

Paryż, 28. 4 (Tel.
kół zbliżonych do

wł.). Według opinii
francuskiego. Mini
sterstwa Spraw Zagraniczny-ch już pier
że mowa ta może wprowadzić nowe momen
dzień pobytu rumuńskiego mini
wy ty dyplomatyczne i odprężyć w pewnej mie wszy
stra
spraw
zagranicznych
pozwolił
rze albo zaognić sytuację międzynarodową,

cie mówić nam o Hitlerze i Mussolinim, | niana była w godzinach wieczornych z dość
Dominowało jednak
ale mówcie nam o naszej w’łasnej wiel-| dużym optymizmem.
wrażenie wywołane
przez
wprowadzenie
kiej przeszłości i wykrzesajcie z niej wa-| służby wojskowej
Na tle tego
w Anglii.
Wszak
naro-|
lory polityczne.
jesteście
darzenia oczekiwana do niedawna jeszcze
d owcami.
| z dużym napięciem
piątkowa mową kanclerza Hitlera
Niech wa,s nie boli głowa o los Hitlera.
straciła bardzo dużo na znaczenia.
Wasz nac,jonalizm nowoczesny nie wart|
=

złamane.go
nie

chcecie

Jeżeli

do
wróćcie
nizmu Pawła Włodkow’icza z Brudzewa. §
On to przygotował duchowo
Grun-!
Nie wprowadzajcie
do
wald.
polskich!

nowinek

Przemysław

wątpli-=

Mariański.

Skończyć
Nowa

|

z

biskupów polskich’!

=

biskup Romuald
Antoni
Julian
Stanisław Gali,

Jałbrzykowski, Arcybiskup§ osób zostali umieszczeni w obozie od
Nowowiejski, Arcybiskup§ osobnienia.
Biskup Grzegorz Chomy-§
W związku z niezwykle naprężon?
szyn,
Biskup Jozefat Kocyłowski, Biskup §
Marian Leon Fulman, Biskup Henryk Przez- 5 sytuacją odczuwa
się w Gdańsku brał
dziecki, Biskup Adolf Szelążek, Biskup Sia- pewnych środków żywnościowych. O
nisław Łukornski, Biskup Stanisław Oko-§ statnio zabrakło ziemniaków.
niewski, Biskup Teodor Kubina, Biskup
Wydano szereg zarządzeń w związ
Karol Radoński,
Biskup Włodzimierz Ja,-§ ku z
organizowanymi uroczystościami
siński, Biskup Franciszek Lisowski, Biskup
W Gdańsku ora:
Stanisław Adamski, Biskup Franciszek Bar- pierwszomajowy:mi.
da, Biskup Kazimierz Bukraba, Biskup Jó- w poszczegółnych miejscowościach zie.
zef Gawlina, Biskup Jan Lorek, Biskup | mi
gdańskiej zorganizowane zostań,
—

=

=

—

=

=
=

Czesław

Kaczmarek,

Ks,

lecz że nie

będzie ona miała już znaczenia
czynnika decydującego w rozwoju te, sytuacji.

Administrator =

Apostolski Jakub Medwecki, Ks. Wikariusz
Kapitulny Dionizy Kajetanowicz.

=

g

.

stwierdzić

Francji

zgodę poglądów
najważniejsze za

całkowitą

i Rumunii

gadnienia

na

międzynarodowe.

Podkreśla

przy tym, że ze strony mocarstw za
chodnich nie wywrze się żadnego naci
sku
na Bukareszt,
,ażeby gwarancja

się

Gdańskiem!

i
angielskiej
nadać charakter

francuskiej
Rumunii
ny.

udzielonym

dwustron

(r)

niesłychana prowokacja.

Gdańsk, 28. 4. (Tel. wł.) Niemcy nadal
prowokują Polską postępowaniem wo
óec dzieci polskich,
które
na życzeni(
(Ciąg dalszy)
rodziców uczęszczają do szkól polskich
Kró-1
roczystość Najświętszej! Maryji Panny,
dzieci
Przeprowadzania
polskich d(
lowej Korony Polskiej.
,,Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa | szkół niemieckich objęło już przeszło 2(
z wami".
§ dzieci. Akcja protestacyjna w te] spra
Warszawa, dnia 26 kwietnia 1939 r.
wie narazie nie dała wyników.
AnAugust Kardynał Hlond, Arcybiskup
g
Bolesław
drzej Szeptycki, Arcybiskup
Twar-g Policja dokonała w Gdańsku dalszyct
dowski, Areyniskup Adam Sapieha, Arcy-§ aresztowań. Aresztowani w liczbie l)

Odezwa

bardzo ważny w sytuacji
o tyle obecnie uważa się,

koniecz-|

szeląga.
już
to |
być nacjonalistami,
nacjonalizmu czy też polo-1

zwyczajów i obyczajów
wej wartości.

jako punkt
międzynarodowej,
mowę

przemarsze, przy reym członkowie par
tii w’ysłuchają przemówień
okoliczno

W Gdańsku

ściowych.

na

Polu

Majo

wym przemówienie wygłosi ,,Gauamtsleiter" Kamer. Forster ,,z braku czasu"
nie będzie
stościach.

uczestniczył
(z)

Gdańsk, 28. 4. (PAT).

w

tych

uroczy

W dniu 26

bm.,

godz. 20,45 do lokalu zajmowanego
przez polskich
inspektoró’w celnych w
miejscowości Kalthof na granicy Gdań
o

petar
powyrywała w’szy

ska i Prus W’schodnich

dę,

która

eksplodując

wrzucono

stkie okna.
Tegoż dnia

o godz.
21,30 wrzucono
drugą petardę do mieszkania funkcjona
riusza kolejowego narodowości polskiej

Plata.
W związku

z tymi w’ypadkami w dniu
wczorajszym w południe przybył do ko
misariatu
generalnego przedstawiciel
senatu gdańskiego wyrażając ubolewa
nia w}adź Wolnego
Miasta i zaznacza
ją.c, że senat zarządził przeprow’adzenie
energicznego śledztwa w tej spraw’ie.

Rozmowy Anglii i Francji z Sowietami
przeciągają się. Ostatnio proponowano tym
czasowe porozumienie, ale Sta,lin; opa,rł się.
Przyczyna jest dość prosta. Anglia z Fran
cją żądają pomocy od Sowietów przeciw
Niemcom, ale nie mogą się zdecydować na
rewanż w razie, gdyby Japonia napadła na
Rosję.
’

e

Głupota socjalistów
całym świecie
jest bezprzykładna, Krzyczą zgodnym chó
rem, że Hitler jest Antychrystem, ale gdy
trzeba, z nim walczyć, rozbrajają Francję
jak Błuni z Cote.m albo też przeciw’stawia,ją
się służbie w’ojskowej ,iak obecnie w Anglii.
.

ą

na’

ł

,,Daily Telegraph” podaje taką fantazję:
Król Zogu
był agentem Trzeciej Rzeszy.
Chciał urządzić pow’st,anie jednego ze szcze
na
pów
pograniczu Jugosław’ii, wezwać na
pomoc wojska włoskie,
naruszyć z nimi
granicę jugosłow’iańską i umożliw’ić Niem
com
,,przyjście na, pomoc Włochom” lj. za
atakow’anie tejże Jugosławii.
(s.)
Mają ludzie fantazję.

ftoSofa,

tłok XXXIII.

DZIENNIK BYDGOSKI

dnia 29 kwietnia 1939 i,

NARESZCIE
W

le

pismach warszawskich

niemal

ostatnie

OTO

Proces jest poszlakowy
sensacja
jest bodaj jeszcze większa, niż w głośnym
w
swoim czasie procesie Gorgonowej.
Nie wiadomo czy Kucharskiej uda %ię
wymknąć z pętli coraz bardziej się za
—

jest, że proces
samej zbrodni
gno moralne,

—

pewnym

ZALET TEGO

KREMU

-

zgła
uzy

—

NIEDOŚCIGNIONYCH

5

lj Zawiera olejek oliwkowy i iecitheriną. N2) Chroni skórą od nadmiernego tlońca i wlałra.
3) Stanowi doskonały podkład pod pader i rót.
4) Nie rozszerza porów i nie wysasza skóry.
3) Oczyszcza, udelikainia i wygładza skórą,
WYOBRAŹ sob!ą krem, Który pos!ada te wszystkfe n!ety.

dni toczy się proces-tasiemiec, w któ
rym broni się przed szubienicą żona ad
wokata oskarżona o skrytobójcze
architekta w celu
dzenie brata
skania spadku po nim.

cieśniających podejrzeń,

krem Sportowy, będący
kremem piękności

NOWY PRZEBÓJ PALMOUVE!

stu

—-

"

jednocześnie

ty

miejsca
wyda,rzenia
polityczne, od których może zależy naj
bliższa przyszłość świata, zajmują spra
wozdania z procesu o brałobójstwo w bo
gatej rodzinie warszawskiej. Od kilkuna
co

samo

Nr 99.

Trzecia strona.

Nie

masz potrzeby wyobrażać sobie, dziS jeszcze możesz go
kupić; jest on do nabycia we wszystkich drogeriach i składach
kosmetycznych. Ponad to gwarantujemy
pełne zadowolenie
lub zwrot pieniędzy.
-

,

DO
kach

jednak

niezależnie od sprawy
odsłonił straszliwe ba

Krem

Palmoliyę ,,Przyjaciel Skóry”

na

pudeł

NABYCIA wszędzie w
W 4 DOGODNYCH WIELKOŚCIACH

olejku oliwkowym

i lecitherlnie,

jest siostrzanym produktem mydła Palmoliye.

w jakim była pogrążona
bogata rodzina warszawskich dorobkie

wiczów.

Ojciec zamordowanego ’i prawdopo
’dobnej morderczyni Gierszewski był sa
modzielnym mistrzem malarskim, który
potrafił się dorobić sporego majątku, m.
in. kilku kamienic. Po jego śmierci spór
o ten właśnie majątek
skłócił rodzinę,
której cechą najważniejszą jest brutalny
materializm, pogoń za pieniądzem, chęć
Tak
wszelkich ideałów.
cha,rakteryzuje członków tej rodziny je

użycia,

brak

Oś Berlin

-

?

Rzym pęknie
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Czy

Mussolini

den

z tygodników:
na wiadomość o
Zabity
jednostka skryta, systema
i
w
nader
tyczna
pracy
skrupulatna,
(Od własnego
jako student, któremu niczego nie brako
wało, w akademickim życiu publicznym
Rzym, w kwietniu.
żadnej roli nie grał i oczywiści,e od poli
Przed
kilku
dniami
stronił
Wołał
zakończyły się daw
również.
za,bawę przy
tyki
no
zapowiedziane ćwiczenia obrony prze
kieliszku, toteż powoli wciągnął się tak
ciwlotniczej i przeciwgazowej w stolicy
w nałóg pijaństwa,
że nie mogąc obyć Wioch. Już od dłuższego czasu przygotowy
się bes wódki trzymał ją stale w swoim wano miasto do próby, likwidując stopniowo
jaskrawe oświetlenia w głównych punktach
gabinecie.
—

zemdlał

naprawdę

zaborze

Czech

Niemcy?

przez

—

Siostra

jego

Kucharska,, stanowi stolicy.

—

korespondenta ,)Dziennika (Bydgoskiego").
zachodnimi
na

nie

uroczo.

rusza

się

miejsca.

z

Woj

nie przedstawia się dla
Należało więc szukać re

kompensaty dla zachwianej równow’agi
niem.-w’łoekiej tam, gdzie to byłoby mo

przedstaw’ia

żliwe. Taką doraźną możliw’ość
ła jedynie będąca pod silnymi wpływ-ami
Albania. Pośrednio więc i tu
włoskimi
Niemcy pchnęły Włochy do tego nieroz
tropnego kroku.

Rzymu zostały po
głębokim półmroku. Wygląd

w

—

Francją

z

Włoch też

—

Ruchliwe centra

grążone

zaś

brzyd,ki typ kobiety. Usposobienia gwał miasta w porze wieczornej zmienia! się z
townego, histeryczka, zimna, bezwzględ dnia na dzień. Tak wszystkie środki komu
na, nieustępliwa, sentymentalna, ale nie nikacji miej,skiej: tramwaje, autobusy, fijak taksówki i auta prywatne su
w sprawach pieniężnych,
materialistka lobusy
wały
po ulicach z nikłymi, ciemno-niebie
bez żądnyeh skrupułów. Jej zaintereso skimi
światła,mi. Wreszcie i światła w
wania
najlepiej może zilustruje dobór podwórzach i na klatkach schodowych,
książek w bibliotece o treści kryminal przesłonięte ciemno-niebieską bibułą, stały
na
detek,tywistycznej i szpiegowskiej. się zaledwie widoczne.
Wśród nich są też broszury: ,,proces hr.
Właściwe ćwiczenia trwały dwa dni. W
sumie odbyły się cztery alarmy, mianowicie
Ronikiera" i ,,proces Bispinga".
a jeden nocny.
Pierwszy aNie można pominąć faktu, że środowi trzy dzienne,
larm był hasłem do opróżnienia ulic z lud
sko odznacza się wybujałym erotyzmem: ności,
dru,gi zaś był próbą obrony czynnej,
Zabity żył w fa,ktycznej seperacji z żoną a wreszcie za trzecim odezwaniem się syren
dla przelotnych flircików na mieście, żo nastąpiło uderzenie na zbliżające się nie
siły powietrzne. Ćwiczenie no
na
jego miała przyjaciela wojskowego. przyjacielskie
cne, trwające przeszło godzinę, polegało na

Sukces albański.

—

-

Kucharska utrzymuje

romans z

młodzieńcem i spędza

z

pewnym
nim czas w

odparciu

wy krążących

samolotów
nad miastem.

nieprzyjacielskich,

najętej garsonierze, Kucharski zaś se
kretarkę swą przedstawia jako... narze Dyscyplina i... wątpliwości.
czoną.

Przez

cały

czas

doskonale

Hrabia Ciano
minister spraw zagranicznyc-h Włoch, który
wbrew nastrojom narodu włoskiego
pcha Włochy w objęcia Berlina...

—

—

Zajęcie Albanii przyjęto tu jako- niezwy
kły sukces Mussoliniego. Powszechnie uwa
ża się to za wstęp do dalszych zdobyczy a
na pierwszym planie znajduje się Ju,gosła
wia.
Jeden z zaciętych przeciwników obecnego reżimu od sam-ego jego powstania
oświadczy} mi, że przez zagarnięcie Alba,
sił zjedna! sobie Mussolini wielu zwolen
ników, do których od tej chwili i on sam się
zalicza, albowiem ostatni fakt przekonał go
wreszcie, że imperialna polityka faszyzmu
jest mądra, celowa, a więc zasługuje na
najwyższe uznanie każdego Włocha. I za
pominając w tej chwili o dotkliwej śrubie
podatkowej i o. innych bolączkach, na które
poprzednio stale narzeka!, zapewnił mnie z
głębokim przekonaniem: ,,A zobac,zy Pan,
że pójdziemy jeszcze o wiele dalej".

zorganizowa

rodzinka,! Nie ma ca mówić! nych ćwiczeń mieszkańcy Rzymu wykazali nieraz z trwogą w głosie, czy należy Uczyć Oś Berlin-Rzym pęknie?
choć jeszcze godną pochwały dyscyplinę. Na sygnał się z rychłą możliwością nalotu rzeczywi
Proces Kucharskiej
Z innej znowu strony,
pewna wybitna
alarmowy ruch uliczny ustawał prawie mo stego, a nie tylko Ungowanego, nieprzyja osobistość
nieskończony
odkrył ropiącą ranę mentalnie
zapewniła mnie, że w ciąga roku
Z odpowiedzi
i głęboka cisza rozpościerała sję
ciela na Wieczne Miasto??
Rerlin pęknie, a partnerzy osi
społeczną. Ranę tym dotkliwszą, że ro nad stolicą; pełne życia przed chwilą mia przebijał raczej optymizm, świadczący o za oś Rzym
dzina Gierszewskich nie jest bynajmniej sto, jakby wymarto. Duce, który z balkonu ufaniu we własne siły. Jeżeli jednak chodzi znajdą się w przeciwnych obozach wojen
tej osobistości poróżnienie
wyjątkiem! Takich ośrodków zgnilizny pałacu weneckiego (siedziba urzędowa Mu o dokładniejsze odzwierciedlenie nastrojów nych. Zdaniem
na tle zagarnięcia
nastąpi
Jugosławii, na
tzw. szarego człowieka,
z żywym zainteresowaniem śle przede
wszystkim
ssoliniego)
znalazłoby się więcej... Trzeba je wypa dził
tak Niemcy jak i Włochy ostrzą zę
którą
w reakcji społeczeństwa na
kilkakrotnie
ćwiczeń,
znajdujemy
je
przebieg
wyraził
lić, zanim dojdzie w nich do zbrodni!
W jakim zakresie spełni się ta prze,po
swoje zadowolenie z przykładnej postawy ostatnie wydarzenia na terenie międzyna by.
chodzi o termin,
ludności.
rodowym, które pociągnęły za sobą znacz wiednia, zwłaszcza, jeżeli
ładna

—

—

—

Podczas

ćwiczeń

pytano się nawzajem,

Humor

pod modnym kapeluszem,

Zjte tylko jedno ciastko z serem,
I wie już co ma. być z Tangerem...
1

czekoladowy

treść piątkowej mowy,..
Przy rurce kremem nadziewanej,
Odsłoni Kremla przyszłe plany,
Połknie pasztecik z elegancją.
ma

już

Mówiąc

co

to

na

Anglia

z

Francją...

Przegryzie jeszcze sobie coś
Dodając jak postąpi oś...
Wreszcie popije łyk herbaty
I nagle przerwie te tematy:
,,Uciekam już do samochodu,
Mam obiad, a umieram z głodu..."
(,,Kurier Warszawski").

PRZYJAŹŃ

I WPŁYWY.

,,Mussolini
w

basenie

w

trudno

Europie.

Otóż zabór Czech i Kłajpedy przez Niem z przestrachem)
pewien żywo interesujący
się sprawami polityki przedstawiciel war
wywarł tu wrażenie bardzo
jące. Dosłownie wszyscy byli zaskoczeni. stwy średniej. A nie był to bynaj!mniej glos
Krąży po,głoska, że na wi-adomość o tym, odosobniony. Gwiazda Mussoliniego jakby
Mussolini
zemdlał i przez dwie godziny zbladła. Nieszczęsną bowiem stroną każde
nie można było go docueić. Wszystkich ogo systemu dyktatorskiego jest konieczność
garnął ja,kiś niepokój a w rozmowach
osiągania nieustannych sukcesów. W tym
c,zuwało się jakby wymówkę pod adresem wypa.dku musiało to być bezwzględnie
włoskich czynników kierowniczych, że do nięcie terytorialne. Tymczasem sprawa ro
puściły do niewspółmierne,go rozrostu znie szczeń kolonialnych w stosunku do Fran
znowu dzięki Berlinowi pchającemu
nawidzonego partnera osi. ,,Przyjdą wkrót cji
ce tutaj"
mówi pół żartem pół serio (ale Włochy do zatargu zbrojnego z potę,gami

przygnębia

cy,

Ma umysł równy z Kartezjuszem...
Z kawiarni wpada do kawiarni
I wnet wokoło niej najgwarniej:

Zamówi tort

przesunięcia terytorialne

Popłoch lio zaborze Czecla.

MĄDRALA.
każdym środowisku musi
Być specyficzny typ paniusi,

W

Która

ne

dystansuje Hitlera
naddunaj!skim".

Czuła przyjaźń, a tymczasem,
Mussolini włazi w basen,
i jak może, tak Hitlera,
wpływy stamtąd chce wypierać!
Tak to w polityce bywa,
czułość kończy się przy wpływach...
Z przyj!aciół mogą być wrogi,
gdy eię ich krzyżują drogi!

(..Goniec Warsza,wski").

wy

osiąg

—

przewidzieć. Faktem jest jednak, że
przyjaźń niemiecko-wło ska jest czysto poli
tyczna, urzędowa, z którą społeczeństwo w
żaden sposób nie może się pogodzić, Nie udalo mi się jeszcze spotkać Wioc-ha, który
by mówił z sympatią o Niemczech. Czują
widocznie

butne,go

Jakąś

szczepu

wrodzoną nienawiść do

teutońskiego.

Natomiast dużo

zresztą nie
sympatii
mają W’łosi do nas. Odnoszą
się z pewną serdecznością do Polaków. Sto
sunek Włoch oficjalnych był również dla
Polski zawsze przychylny.
od

dzisiaj

—

—

Nie wiadomo

jednak, jakby było

teraz

z

tym po-parciem, gdyby Polską znalazła się

Przecież sądzono tu
w niebezpieczeństwie.
już powszechnie, że najbliższą ofiarą w po
chodzie Hitlera będzie Polska. Lecz dzielna
postawa tego niby ,,państewka", jakim w
pojęciu ogromnej większości Włochów za
wsze jeszcze jest Polska,
rychło wpłynęła
na
zmianę opinii. Przestano tu mówić o
Polsce z politowaniem.
Ale tylko nieliczni
rozumieją, że Polska znajduje się na pro
Katowice. (KAP) W sprawie udzielania winien kierować kapłan i on przed władzą stej drodze do wielkiej potęgi. Podobnie i ogól włoski nie zdaje so-bie sprawy, że marsz
chrztu św. osobom dorosłym, w szczególno
duchowną odpowiedzialny jest za odpo Włoch
ku
hegemonii na
ści
żydom, Katowicka Kuria Biskupia wiednie przygotowa!ne. Czasokres przygo morzu faszystowskich
Śródziemnym na,pot.ka na bardzo
iź towania nie może być krótszy od sześciu
przypomina obęwiązująie przepisy,
ciężkie przeszkody. Jest wielkie pytanie,
chrztu św. wolno udzielać tylko takim o- miesięcy.
czy
pomimo wielkiego optymizmu i wiary
o
co
sobom,
których istnieje przekonanie
w gwiazdę Mussoliniego w ogóle dojdą do
do czystości intencji, co do dokładnej zna
udzielenia chrztu
O każdym zamiarze
bowie-m
wbrew
jomości zasad nauki Chrystusowej i co do św. duchowieństwo winno powiadomić Ku mety. Polityka rzymskaznalazła
się właśnie
pozorom
sumiennego praktykowania ćwiczeń du rię Diecezjalną, dołączając sprawozdanie rozmaitym
na niebezpiecznym zakręcie, za którym pa
ze
chownych z zakresu katechumenatu.
spełnienia powyższych warunków, po
ciemności
Mimo że w przygotowaniu katechume czym dopiero Władza Duchowna odnośne nują głębo,kie
"wA
nów posługiwać się można
A. C.
pomocą osób mu kapłanowi swoją zakomunikują
świeckich, jednak całością przygotowania zją.
—

Udzielanie chrzln św.

łydom.

—

—

’
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Prezydent miasta Lwowa

oddaje prace miejskie Ukraińcom.

Katastrofa w porcie łotewskim.
W
to tru
Wątróbka z żydowskiej jatki
Windaw’a łotewski parow’iec wycho
cizna, W Warszawie przy ul. Stawki uległ
W ,,Słowie Na,rodowym", dzienniku wy Ostrowski, klajstruje blok W’yborczy skie porcie
dząc w czasie burzy z portu zderzył się z
groźnemu zatruciu 4O-letpi właściciel do chodzącym’ w’e Lwowie, czyta,my:
rowany sw’ym ost,rzem przeciw Ukraińcom kutrem
portowym i przeciął go na pól. Za
ostatnim
z
hasłem
mu, żyd Ber Wajntraub, jego 37-letnią żo
,,W
spraw’ozda.niu
posiedze pod
obrony polskości Lwowa, w’y
kutra udąło się uratować.
łogę
dzieci
słu
na, Gołda,
ora,z
nia
kr.
st.
m
dało
nam
tak
Lwowa
dwoje małych
się
Magistratu
w’yczyta
grot,eskowe...
I otó dowiedzieliśmy się, że do przeta.r
Wzrost
żąca. Lekarz stwierdził zatrucie wątróbką, liśmy wia,domość, że Zarząd Miejski odda,ł
liczby urodzeń w Szwecji.
kupioną w żydowskiej jatce w bazarze roboty przy budowie ulicy Pod Dębem u- gu st,anął cały sz.ereg firm polskich, mię Liczba urodzeń w Szwecji w r. 1938 wynio
bar
Stan
prży yl. Zamenhofa,.
chorych jest
kraińskiej firmie brukarskiej
,,Wspólny dzy innymi jako najt,ańsi: Ipż. Józef Sar sła. 93.000, gdv w r. 1937 90.000 a w la.ta.ch
Trud1.
dzo groźny..
ną (około zl 38.900),- Spółka. Polskich Bru 1933 i 1934 (najniższa notowana liczba uro
10 miesięcy więzienia za obrazę religii.
Odstąpienie tych robót firmie ukra,iń karzy Wolak i Kalar (Ok. 39 .000 zł)...
dzeń) po 85.000.
Za obrażę religii zasądził Sąd Okr. w Prze skiej w chw’ili, gdy Zjednoczenie Chrześci
Dobrze Uczynił Zarząd Miejski i p. dr
Nowe wielkie
węgla. O 18
myślu M: Giszczyńskiego, który dopuścił jańsko Narodow’e, na którego czele stoi Ostrowski, że tuż przed W’yborami pokaza kilometrów’ od wsi pokłady
Sosnow’o-Ozierskie w
Obrońców
Lw’o
się obrazy w stanie nietrzeźwym w jednej prezes
Związku
li, jak rozumieją sprawę obrony polskości
republice Buriacko-mongolskiej w r. 1917
i prezydent kr. śt. m Lwowa
dr Śt. Lw’owa,..."
z restauracyj
na karę
w Jarosławiu
10 w’a
myśliwi ,odkryli złoża burego węgla. Zło
miesięcy więzienia.
ża zajmują rozle,głą przestrzeń.
12 -nretro32 miliony zł na P, O. P.
dał dotąd
we płaty węgla, dobywają się na.
powierz
Śląsk. Według danych Urzędu Wojewódz
chnię. Dotychczas złoża, te nie zostały zba
kiego Pożyczka Przeciwlotnicza. do dnia 23
da.ne.
brti, przyniosła na Śląsku 22 miln. zł.
Na dzied,ziń
Moneta z krokodylem.
300
robotników fabrykuje
niełamliwe
cu szkolnym w Porthcawi
(Anglia) znale
szkło. W Sandomierzu uruchomiono fabry
ziono monetę rzymską z bronzu.
Na mo
Na terenie
Zamość.
powiatu hrubie nisław’a Dytłow’, przyjaciółka jednego z cy necie z jednej strony wyobrażony jest wi
kę sżkła taflowego i niełamliwego zatrud
dokonano
ostatnich
czasach
W
w
300
robotników.
Ka,mieniu pod szowskiego
niającą
ganów.
zerunek orła,, z drugiej
palma z przywią
Doskonale
Cała banda stan,ęła przed sądem okrę
Sandomierzem roż.poczęto budowę fa,bryki szeregu
śmiałych kradzieży.
zanym do niej krokodylem.
Zamościu.
W
banda
okrad!a
w
wyniku rozprawy
kabli, która ma być ukończona w tym ro konspirująca się
spółdziel gowym
Zarządzenie hiszpańskiego ministra
ku. Fabryka zatrudni kilkuset robotników. nię ,,Jedność" w Honiat,yczkach nq. sumę sądow’ej zapaijł wyrok,
skazujący nielet
1.000 zł oraz mieszka.nkę miejscow’ości Ka- niego cygana Auto, na dom popraw’y, Dyt- przemysłu i handlu.
Hiszpański minister
Komisje poborowe bez żydów. W związ zimierzówka, Zofię Bukrabę, na blisko 2 łowa, i Sadowskiego na karę po 5 Jat wię praemvsłu i handlu ogłosił zarządzenie na
ku z uc.hwa,łą Rady Miejskiej w Warsza
zł.
zienia, Czerni ja, na 3 lat,a, a Kurdzieja i mocy którego wszyscy jubilerzy-wytwórcy
wie w spra’wie niepowierzenia żydom ma.n tys.
St,anisławę Dytłow na karę po dw’a lata i sprzedaw’cy są obowiązani w ciągu 15 dni
na
datów członków komisyj poborowych,
W toku śledzt,w’a
zdemaskowano
złożyć pod przysięgą zeznania o posiada
całą więzienia i po 500 zł grzywny.
protest grupy radnych prezydent Starzyń bandę ,i areszt.ow’ano
jej członków. Ja,k się
Zaznaczyć należy, iż cyganie: Auf, Dyt nych zapasach złota, srebra i platyny.
ski odpowiedżiał,
że nie w’idzi powodów,
oka,zało
zuchw’a.łymi złodziejami byli łow i Sadowski podejrzew’ani są o zabój
Lekarze belgijscy badają
Fenomen.
aby zawiesić tę uchw’ałę i decyzję swą, cyganie: Roman Auto, Seweryn Dytłow i stwo księdza Walencika w pow’. puław
niezwykły fakt, jaki w’ydarzył się ostatnio
przekazał Min. Spraw’. Wewn. Radni żydzi Jan Sadowski. Do bandy należał rów’nież skim
w Charleroi.
Pewien, górnik, który w gru
przesłali odw’ołania od decyzji prezydenta rolnik ze wsi Klątwy Ka.rol Czerń,ij oraż
W sprawie tej
toczy się oddzielne do dniu ub. r ukończył 46 rok życia, zaczął
do Ministra Spraw Wewn.
para paserów Mieczysław Kurdziej i St,a chodzenie.
na nowo rosnąć i to w tempie tak szybkim,
Spadający blok zabił kobietę. Z kościo
że od grudnia do końca marca przybyło
ła św. Jakóba w Częstochow’ie
—

—

.

—

.

-

—

.

,

,

,

,

—

—

—

—

.

przeznaczo

przebudowy, spadł blok piaskow’
ca,
który przygniótł Stanisławę Szymań
ską. Przewieziona do szpitala Szymańska

nego

do

zmarła.

mu

20

cm.

Trzech lotników
uległo zwęgleniu.
Pod Vizeu (Portugalia) wyda,rzyła, się ka
tastrofa lotnicza.
Z niewyja,śnionych do
—

Kwas

solny

na

stopniach

ołtarza.

tychczas powodów samolot, znajdujący się
Polscy murzyni. W Polsce mieszka oPrzed Sądem Okręgowym w dozna,ł obrażenia’
Kraków.
lewego oka, na które z w powietrzu, sta,nął nagle w płomieniach
Murzynów. Jęden z nich przybył Kr’akowie stanęła 20-ietn.ia Stefą-nia Kraw
czasu
natomiast
w’idzieć,
i runął na ziemię.
Trzech członków zało
biegiem
przestał
z Kairu, a drugi z Kamerunu. Obaj zatrud
czyk, która w dniu 11 lutego br. w koście jęgo narzeczona nie doznała żadnej ciele
nieni są jako robotnicy.
le św. Mikoła,ją, w Krakowie tuż przed ślu snej sżkódy poza zniszczeniem kapelusza. gi uległo zwęgleniu.
Tak oszukać można tylko Amerykan,
Przymus zakupu masek gazowych w bem Józefa Grzycha z Anną Pa,w’lińską,
Na rozprawie Krawczykówna z płaczem Szczyt naiwności pobili turyści, amerykań
Władze obrony przeciwlotniczej w przystąpiła do. młodej pąry
żc
Łodzi.
słowa,mi:
że zrobiła to z rozpaczy, gdyż żyscy wr Aleksandrii,
którzy pew’nemu w’y
w Łodzi wyda.ły zarządzenie, w myśl któ ,,Chcesz ślub, to masz ślub!"
i skierow’aw’ zeznała,
od 1 kwiet,nia 1938 r. w bardzo bliskich drwigroszowi uwierzyli, że jest, on dalekim
oblała
nowożeńców’ jąc
rego w’łaściciele nieruchomości obow’iąza szy się dó Grzycha,
stosunkach z Grzychem, poczuła się mat potomkiem faraona Ramzesa I.
Oszust oni są do zaopatrzenia w maski przeciwga, kwasem solnym.
a w tym cza.sie Grzych poznał Pawliń kazał
turystom ,,oryginalne"
dokumenty,
zowe
lokatorów pełniącyc,h
Na krzyk ich rzucili’ się
na
ratunek ką,
służbę opl.
i zaczął u niej przebywać.
spisane na papirusie z dokładnym poda.
Lokatorzy nie należący do służb opl. mu goście ślubni, przytrzymując równocześnie ską
niem genealogii rodzinnej, z której w-yni
maski
na
koszt.
naradzie
W’niosek
Zamiast
złożenia
szą za.kupić
własny
Trybunał po
przyjął
spraw’czynię.
przysięgi
kało, że w’ielki Ramzes był w prostej linii
ślubnej, Grzych i Pawlińską udali się do obrony, przerywając rozpraw’ę, której no
Salon kosmetyczny
Oszust zdołał w’yłudzić
tajnym domem
jego
protoplastą
że
Okazało się,
Grzych wy termin ogłosi na piśmie.
schadzek.
od
Policja łódzka zdema,skowała pobliskiego szpitala.
amerykańskich turystów 30 tys. pia.przy ul. Kilińskiego ,,salon kosmetyczny",
strów.
W
Polski wieczór" w Gzenńoweacb..
W
który w stocie był domem schadzek.
chwili w’kroczenia policji w ,,salonie" zna,j
Czerniowcach (Rumunia) odbył się uroczy
Miłość
do
dowało się kilkanaście osób
Na program wie
obojga płci,
sty wieczór legionow’y.
czoru
rekrutujących sie ze sfer towarzyskich.
złożyły się produkcje muzyczne i
Przed miesiącem Mikoła,j
ło, nie hył przy zdrow’ych zmysłach, kupił
Wolkowysk,
Nazw’iska właścicieli domu schadzek trzy Ba,duniuk z
jedno
Wołkówyską popełnił zamach w’itryołeju z zamiarem oszpecenia pielę chóralne, a nadto odegrana, została,
mane są na razie w tajemnicy.
aktów’ka legionowa ,,Dla Ciebie Polsko".
samobójczy pijąc jodynę. Odwieziono go gn.iarki, która zlekcew’ażyła jego zabiegi w
Pięcioraezki kanadyjskie powitają
Przed
tema do szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie go wy celu jej pozyskania.
Szlachetna inicjatywa.
Podstępnie w’ywoła! pielęgniarkę przed brytyjską parę królewską. Słynne pięciolat,y zmarła w Drohobyczu Julia Ułocznik, leczono i ’wypisa,no dó doniu.
szy w
Baduniuk
w
kt,óra powiedziała przed śmiercią, że zao
szpita.lu. zakochał się w bramę szpitala, ale w zamierzonej zbrodni raczki ka,nadyjskie po raz pierwrodzin
szczędziła 3.000 złotych, lec,z nie wskaza,ła jednej z pielęgniarek. Ażeby móc ją zno przeszkodzili mu funkcjonariusze szpital swym pięcioletnim życiu opuszczą
Wyjadą one do Toronto na,
Baduniuk Usiłowa! po ra,z ni.
Ba,duniuka, obezw’ładniono i po nało ne Ontario.
Obecnie
miejsca ich ukrycia.
jeden ze wu w’idywać
pary
królewskiej,
Tym żeniu kaftana bezpieczeństwa odw’ieziono spotkanie a,ngielskiej
spadkobierców’, odnalazł przypadkiem pie drugi popełnić za.mach samobójczy.
niądze i oświadczył, że zaofiaruje je na, f’. razem chciał sobie poprzecinać żyły u rąk, do zakładu Jana Bożego. Baduniuk prze której mają być przedstaw’ione. Pięcioraczkom towarzysz.yć będą rodzice, rodzeń
O. Ń,, jeśli zgodzą się na to inni spadko czemu przeszkodziło otoczen,ie,
byw’ał już kiedyś w szpitalu dla umysłowo
stwo i dr Da,foe.
Ba,duniuk
się
który, jąk
potem wyja,śni chorych.
biercy.
becnie 2

—

—

—

umysłowo chorego

pielęgniarki.

—

MARY

pro
zdwojo

dzie tą, dróżką i zobaczy, dokąd ona
w’adzi. Oczyw’iście teraz zachow’a
ną ostrożność wobec zdradzieckich dziur

RICHMOND.

i kamieni. Nie miał bow’iem najmniejszej
ochoty wpaść znow’u w pułapkę. Zresztą
nie

potrzebował się śpieszyć, w’ięc nie
męczył się już. Kilkanaście kroków’ da
lej dróżka rozszerzała się nagle. Musi
doda
prow’adzić do jakiegoś domu
sobie otuchy Hardinge.
Może
wał
wpadłem na ślad tego człowieka? Nie ma
nadziei, żebym go złapał, ale rów’nież
trudno się spodziewać, żeby i jemu zda
rzyła się taka miła niespodzianka, jak
—

—

Przekład

autoryzowany

21)

(Ciąg dalszy).

z

angielskiego

coś

się zdarzyć i to
kiedy cieszył się na
że wpadnie na praw’dziwy ślad mnie!
mordercy! Spojrzał na kamień, który był
Idąc myślał o Elżbiecie. Ja,kimże był
Ale wyw’ierać złość
przyczyną upadku.
głupcem, że podjął się wykrycia tej ta
na martwym przedmiocie, byłoby dziecin
ten czas spę
ną zemstą.
Gdyby kopnął porządnie ten jemnicy, podczas gdy mógł
dzić ze znacznie większą korzyścią dla
sobie
narobił
przeklęty kamień,
by tylko
siebie w jej tow’arzystwie.
W tej chw’ili
bólu!
że
śledz
postanowił,
jak
tylko
ukończy
Cóż miał robić teraz?
Stracił okazję,
two, poprosi ją o rękę. Była to nieoczeki
i wstyd by mu było wracać do wsi z wy
znaniem, że spotkała go taka klęska! wana i nagła decyzja, ale przecież Har
w tym wieku, że nie potrzebo
Obejrzał się z nienawiścią na pełną u- dinge był
Po półgodzinnym marszu u,jrzał nagłe
w’ał się długo nad swymi uczuciami za
roczystego piękna gardziel pomiędzy ska
stanawiać. Znał siebie doskonale i w’ie
sobą światełko. Podszedłszy bliżej,
przed
na
łami,
wspaniałe drzewa,-olbrzymy,
dzia,ł, czego chciał. Koc,bał się już nieraz przekonał się, że błyszczało ono w okien
na zdradliwe gęste poszycie i nawet na
ku małego domku wiejskiego, Nadzieja
w życiu, ale były to przejściowe uczucia,
czarne
sklepienie nieba, obejmującego
nie sięgające głębi serca. Żądna kobieta,
w’stąpiła w jego serce. Głód dawał mu się
ń
ten
Gdzie
diabła,
człow’iek,
ziemięjest,
nie
nie
we znaki, a mieszkańcy tego domku
wzbudziła
w nim tego uczucia, co El
kt,órego Sullivan wysłał, żeby go ochra
mogli mu odmówić pożyw’ienia, jeśli oniał?
Musiał być gdzieś w pobliżu, ale żbieta,. Była ona zupełnie inna niż tamtfe kobiety, tę różnicę odczuł od ra.zu, od
fiaru,je irn w zamian zapłatę. Zresztą
naturalnie, jak wszyscy jego towarzysze,
że
nie
Wiedział,
słyszał, że farmerzy w tych stronach by
pierwszego
spojrzenia.
odznaczał się brakiem sprytu i orienta
łatw’o mu będzie ję zdobyć, ale go to nie li gościnni i chętnie widzieli u siebie go
Nikt
nie
zarabiać
na
cji!
zgodziłby się
ści. Może zaproponują mu nocleg?
Nie
chleb w ten sposób w tym kraju przez zrażało: był człowiekiem upartym i umiał
do obranego celu. Wierzył, że w
miał zamiaru spędzać tu całej nocy, ale
dążyć
Boga zapomnianym, jeśliby był zdatny
końcu
zw’ycięży. A warta była trudu! czuł, że odpoczynek I posiłek są, mu niedo czegokolwiek!
myślał Hardinge z
zaś
czło
Uśmiechnął się na myśl o tym, eo bv, po zbętnie potrzebne.
goryczą. Gdyby
był właściwym
wiekiem na właściwym miejscu, to nie wiedziała jego siostra, gdyby mogła czy
Dom
był kryty blachą i otoczony otać w’ jego myślach! Oniemiałaby ze zdu
wątpliwie znalazłby się już tutaj.
gródkiem,
zaniedbanym i zarośniętym.
mienia! Uw’ażała go przecież zą zatw’ar
Po krótkiej chw’ili namysłu Hardin
(Ciąg dalszy nastąpi.)
ge zdecy,dował się iść przed siebie.
Pój działego starego kawalera i od daw’na

podobnego

I
tych, rozmyślaniach, Har dzieją,

właśnie

Pogrążony w
dinge musiał się zapomnieć i być mniej
ostrożnym, a może buty zawiodły nie od
powiednie do górskiej ,,wycieczki", dość,
że nagle potknął się o kamień.
Usiłując
zachować równowagą wykręcił nogą w
kolanie, upadł i uderzył się mo_cno głową,
o coś tw’ardego. Na,gły ostry ból przeszył
mo mózg i ciemność całkowita go ogar
nęła: stracił przytomność.
VIII,

Niezwykła przygoda.

Gdy się Hardinge ocknął, nie było ju_ż
Stracił
człowieka, którego gonił,

śladu

też świadomość czasu,

nie wiedział bo

jak długo leżał nieprzytomny.
Spoj’rzał na zegarek. Nic z tego! Szkło
przy
upadku zbiło się i wskazówki śię
zatrzymały! Podniósł się ostrożnie, tłu
miąc jęk bólu. Boże, widocznie skaleczył
się w rękę! Dotykał ostrożnie całego ra
mienia, ale o ile mógł stw’ierdzić, nie by
ło złamania,
jedynie silno potłuczenie,
Całe ciało miał obolałe i nieprzyjemnie
zesztywniałe, a głowa rw-ała ńiemiłosierdzie! Ale nad wszystkimi tymi przykry
mi dolegliwościami
górowało rozczaro
wanie i wściekłość.
Cóż za pech! Zęby
wiem,

W. M.

w

miało

już przestała go swatać. Jej mania swa
tania była nieznośna, ale skończyła się,
gdy powiedział siostrze szczerze i otw,a,r
cie, że nie myśli się żenić i prosi, żeby da
ła temu spokój. Pod tym względem były
podobne do siebie z Molly. Uśmiechnął
się, myśląc o nich. Molly była prze.miła,
ale on by jej nie w’ybrał na żonę! Woła,ł
kobietę bardziej dystyngowaną,
powa
żniejszą! A przecież Molly tworzyła, z Hu
gonem idealnie dobraną parę;
dlatego
też byli dotąd w sobie tak zakochani, po
dziesięc-iu lat,ach pożycia. Rzadki to wy
padek w’ dzisiejszych czasach prędko za
w’ieranych małżeństw’ i łatwych rozwo
dów’. Unikał więc małżeństwa, nie znając
kobiety, która by godna była pośw’ięceń,
jakie pociąga za sobą ten związek. Ale
Elżbieta...
Na Boga! Czy ta przeklęta
droga nigdy się nie skończy? Zdawało
mu się, że już idzie godziny całe. Okrop
ne buty!
Powinien był włożyć
długie!
Ale nie czas na próżne żale:
naprzód,
naprzód!...

chwili,

—

sobota,
fot!a 29 kwietnia 1939

Czesi

DZIENNIK

r.

kn
manifestacje
Stanów Zjednoczonych.
sona

czci

prezydenta

Tłumy publicz
gromadziły się przed pomnikiem,
składając na małym placyku koło pom
nika wieńce i kwiaty. Policja rozpędzi
ła tłumy i otoczyła pomnik kordonem.
Wobec spodziewanych
manifestacy,j w
dniu dzisiejszym władze wydały szereg
ostrych zarządzeń.
ności

maja

Berlin, 28. 4.

w

Berlinie.
W

(PAT).

całej Rzeszy
odbywają się przygotowania do obcho
dów pierwszomajowych, dzień ten jest
bowiem
w
narodowo-socjalistycznych
Niemczech świętem państwowym.

Rezerwowanie kwater
trwania

Targów

rze

głos

mówi

maja

zabie
godz. 8,30 prze

kanclerz Hitler

dwukrotnie:

o

zlocie

młodzieży
Olimpijskim, a następnie
nie
podczas
oficjalnych
państwowych.
w

Dzień

w

stadionie

Lnstgarte-

w

uroczystości

zakończony zostanie capstrzy
wojskowych, po czym o
przemówienie wygłosi marsza

kiem orkiestr

godz.
łek

22

Goering.
km

755,11

na

Berlin, 28. 4. (PAT).
tnisku
w Augsburgu

towania

funkcjonuje

Wczoraj
ustalony

na

molot ten

osiągnął 755,11

Pilot tego

km

na

MYDLIK.
’XJwJwmkte uLbtu/iapn’a/de

Zwycięstwo
la

MYDkA

30:SO%

NIE

ZAWIERA

CHLORKU

Pierlota.

Bruksela, 28. 4 (PAT).
polityczne i finansowe

dow’oleniem

ZAWARTOŚĆ

Belgijskie ko
przyjęły z za
odniesione

zwycięstwo

parla

Pierlota w
przez gabinet prem.
mencie. Uzyskana w’iększość zapewniać
ma

bowiem stałość

Uchwalenie

rządu.

przez izbę specjalnych
pełnomocnictw
do końca rb. pozwoli na całkowite zre

alizowanie planów politycznych rządu.
Silne wrażenie zrobiło też ośw’iadczenie
ministra finansów,
w’ykluczające kate
o

dew’aluacji

lo

został

nowy rekord lotniczy na samolocie
śliwskim Messerschmidt ml 109 r.
nę.

PROSZEK DOPRANIU

dodatku.
Za przydział pokoi pobiera Biuro Kwa
Biuro w czasie Tar
terunkowe 50 groszy.
gów’ Poznańskich czynne jest całą dobę.

gorycznie w’szelką myśl
franka belgijskiego.

godzinę.

PULSfl

Targów Poznańskich
specjalne Biuro Kwaterunko
we na Dworcu Głównym (Dworzec Zachod
ni), kt,óre przydziela mieszkania prywatne,
a o ile są. wolne pokoje w hotelach, również
i w hotelach.
Przyjeżdżających na Targi
uprasza się o rezerwow’anie pokoi pisemnie.
W tym celu wystarczy napisać kartkę pocz
Biuro Kwaterunkowe
tową pód adresem:
Targów Poznańskich, Główny Dworzec. Po
koje w’ mieszkaniach prywatnych dzielą się
na 4 klasy, począwszy od 3 zł wzwyż. Przy
pobycie przez jedną dobę dolicza się 30"/o
W

czasie

w czasie
Poznańskich.

.

W dniu 1

Mr M.

Siódma strona.

czczą Wilsona.

Praga, 28. 4. (PAT).
Wczoraj odbyły
śię w Pradze przed pomnikiem Wilsona
naprzeciwko głównego dworca im. Wil

1

Bek XXZm

BYDGOSKI

my

Sa
godzi

samolotu, Wendel, został

,,Le Jour"o armii polskie)
Dziennik ,,Le Jour"

28. 4.

(PAT).
Paryż,
liony żołnierzy,
których składałaby się
mianowany wczoraj przez szefa lotnic zamieścił
wczoraj na naczelnym miejscu armia zmobilizow’ana stanow’ią armię o
twa feldmarszałka Goeringa kapitanem.
artykuł generała rezerwy Duchene o armii pierwszorzędnej wartości.
z

Zwołanie

komisji

sejmowych.
4
(tel. wł.). W środę
i czwartek marszałek senatu Miedziński
raz
marszałek sejmu Makowski
w’adzili konferencję z prezesami
celem ustalenia programu
nych komisyj

Warszawa, 28.

.

()
przepro
poszczegól

oddziałami
Oficerowie dowodzący tymi
polskiej, zatytułowany: ,,Przeszłość pełna
armii polskiej".
duszę
chwały
kształtuje
są wykształceni, wyćwiczeni i pełni zapa prac bież, sesji zwyczajnej.
Wyznaczono
jedzie
Rzymu.
Sztab generalny w’arszawski -wyszkolił dw’a łu, doprowadzając do najwyższego stopnia również
posiedzenia poszczególnych komi
Gen. Duchene podaje cyfry poczucie obowiązku wojskowego.
Rzym, 28. 4 (PAT). Dnia 29 kwietnia miliony ludzi.
Sztaby syj. We wtorek odbędą swoje posiedzenia
armii polskiej, podkreślając, że wojskow’e złożone sa z doskona,le w’yszko
cztery komisje sejmow’e: komisja budżeto
przybędzie do Rzymu z wizytą oficjalną dotyczące
We W’nioskach końco wa,
pobór przymusowy wykorzystywał tylko lonych oficerów.
na
której oprócz kredytów’ dodatko
naczelny dowódca niemieckiej armii lą 80 proc, materiału rekrutacyjnego, wybie wych
swego
artykułu gen. Duchene o- wych na rok 1938/39 rozpatrywany będzie
von
Branchitsch.
dowej gen.
Program rając czynniki najbardziej wartościowe św’iadcza, że armia polską jest armią do
projekt ustaw’y o rozciągnięciu mocy obo
pobytu gen, won Brauchitscha jest na pod względem wojskowym. Armia polska skonałą zarówno ze względu na niezwykłe wiązującej przepisów o zaopatrzeniu eme
składa się zatem pisze gen. Duchene
z
ze
walory swych dowódców, jak
względu rytalnym funkcjonariuszów’ państwowych
stępujący:
żołnierzy, którzy w większości są pocho na wartość bojową swych żołnierzy, uzbro i zaw’odow’ych wojskowych na odzyskane
1
Brauchitsch
von
w
dzenia wiejskiego o wielkiej wartości za jona jest znakomicie i zdolna do stawienia
D,r’-’
maja gen.
ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Komisja pra
towtó .ystw’ie wiceministra wojny gen.
równo moralnej, jak i fizycznej. Dwa mi czoła każdemu przeciwnikowi.
cy rozw’ażać będzie projekt ustawy o W’y
Pariani odjedzie
do
celem
Trypolisu
nagrodzeniu pracowników’ za dzień św’ięta
zwiedzenia Libii. Powrót z Libii nastą
Niepodległości. Komisja przemysłowo-han
dlowa
projekt ustawy o w’ystaw’ach i tar
Dnia 7 maja przed połu
pi 6 maja.
gach gospodarczych.
dniem gen. von Brauchitsch będzie oWyznaczone również zostało posiedzenie
becriy na ćwiczeniach armii lądowej z
Gibraltar, 28. 4 (PAT) Pancernik niemiec
Ateny, 28. 4 (PAT) Angielskie okręty komisji spraw zagranicznych. Porządek
ostrym strzelaniem w pobliżu Bracciare
ki ,,Admirał Graf Spee”, jeden kontrtorpewojenne ,,Barani” i ,,Malaya” przybyły do dzienny tej komisji dotyczy przydziału
no.
Dnia 10 maja
przewidziane jest dow’iec. 6 łodzi
podwodnych i jeden okręt Navarino. Brytyjska flota, śródziemnomor feratów o projektach ustaw ratyfikacyjnych
zwiedzanie fabryk wojskowych w Spewarsztatowy dywizjonu podwodnego stanę- ska 5 maja ma przybyć do Kandii. W po handlowych pomiędzy Polską i Rosją, so
cji. Tegoż dnia w’ieczorem nastąpić ma ły na kotwicy w Ceucie. ,,Admirał Graf bliżu Krety odbędą się kilkudniowe ma wiecką. Być może, źe na tym posiedzeniu
będą zgłoszone ze strony posłów’ zapytania
Spee” jest siostrzanym okrętem ,,Deutscli- newry.
odjazd do Berlina.
land”, który wraz z dwoma kontrtorpedoPanama, 28. 4. (PAT) Flota wojenna Sta odnośnie sytuacji międzynarodow’ej. Z kół
wcami przybył do Malagi.
nów Zjednoczonych przepłynęła kanał pa- poselskich informują, że narazie przynaj
W razie wolny
Ateny, 2S. 4 (PAT) Angielska flota śród namski, udając się na Pacyfik. W związku mniej nie jest przewidywane przemówienie
jak donosi tu z tym wstrzymano w kanale ruch statków ministra Becka ani na komisji spraw za
Australia nie pozostanie neutralna. ziemnomorska przybyła
do Kalamaty i Pylos celem
tejsza prasa
handlowych i wydano szereg zarządzeń o- granicznych, ani na plenum sejmu, (r.)
chronnych.
Sydney, (KAP). Przy uroczystości po odbycia zapowiedzianych manewrów,
’święcenia nowego gmachu nowicjatu oo.
Kalisz w liczbie miast
dominikan’om
Melbourne (Australia),
w
I. kategorii.
były austra.lijski minister sprawiedliwości,
R. G
Menzies W’ygłosił przemówienie, w
Kalisz, 28. 4. Na ostatnim posiedzeniu
którym nawoływ’ał społeczeństwo austra
lijskie do stworzenia wspólnego frontu
Rad;’ Miejskiej m. Kalisza zapadła je
chrześcijańskiego,
mogącego się skutecz
dnogłośna uchw’ała zaliczenia Kalisza
nie przeciwstawić współczesnemu barba
w
o
do miast I kategorii.
i
rzyństwu
neopogaństwu, stwierdzając,
że nigdy jesczze w dziejach ludzkości zje
drzwiach
ten
winien
sie
Przy
proces
odbywać?
zamkniętych czy otwartych
dnoczenie się chrześcijan nie było tak bar
Zwłoki topielicy popłynęły
dzo pilnym nakazem chwili, jak właśnie
4.
Wśród
28.
Warszawa,
(kor, wł.)
tylu,
Jawność czy tajność?
obecnie.
Ludzie spierają się. i kłócą bez tylu świadków w procesie
Kucharskiej
przez granicę.
końca na temat praw i swobód, oraz form znalazł się również jeden dziennikarz na
Na marg-inesie
pytania:
jawność,
czy
na
nic
to
Międzychód, 28. 4. Jak już donosi
rządów’ demokratycznych,
się
je zwiskiem Głazie.wicz. Do niego skierowa
zabiera glos
rozpraw
dnak wszystko nie zda, o ile nie przyświe ła obrona pytania, kiedy ukazała się po tajność podobnych
liśmy, Piosikówna wpadła z rowerem
Siedlecki
cać będzie mężom stanu idea sprawiedli raz pierwszy w dziennikach fotografia o- znakomity publicysta Grzymała
Mimo poszukiw’ań
nawet fragmenty jawności rozpra do Warty i utonęła,
pisząc:
.wości chrześcijańskiej i miłości bliźniego.
skarżonej. Świadek odpow’iada, że było to
w taką skandaliczność, że minie można było jej odnaleźć.
Obecnie
wy
obfitują
Podczas tej samej uroczystości zabrał z dnia 14 czy 16 października. Z rozmowy z mowoli powstaje pytanie, czy zasada pu
z
że
wiadomość,
Niemiec,
dowiedział
otrzymano
matką
się,
śp. Gierszewskiego
Kolei
nie przynosi czasem ja
głos arcybiskup. Melbourne, mgr że
znaleziono 7 km za gra,nica w’
zwłoki
jest jakiś zegarmistrz, który mógłby po blicznejnierozprawy
Mannix, który stwierdził, że sytuacja poli w’iedzieć
dającej się odmierzyć krzywdy,
o
Kucharskiej wiele ciekawych kiejś,
zdrowiu
moralnemu społe okolicy Waize.
t.yczna w Europie jest bardzo krytyczna i
wyrządzonej
rzeczy bo razem robili jakieś ,,szw(indle".
że w razie wojny europejskiej Australia,
czeństwa?
że prow’adził
Adw. Bothard opowiada,
mimo sw’ego oddalenia od europejskiego
W pew’nym
dniu
Doktrynerzy mogą powiedzieć, że zja
Kucharskiej.
centrum, niewątpliwie zostałaby wciągnię sprawę
wiska choroby moralnej podlegają tym sa
zwierzała się ona swemu pełnomocnikowi,
ta w ogólną zawieruchę.
że musi popełnić samobójstwo, gdyż sprzy mym pra,wom, co i choroba fizyczna: na
Stronnictwa Pracy
krzyło jej się życie i warunki materialne przód trzeba ją poznać, potem można ją
W
autor
leczyć.
konkluzji
wy’powiada się
odbędzie się w Grudziądzu dnia 14 maja.
stają się coraz gorsze.
Konferencja biskupów polskich.
za tym, by podobne sprawy rozpatrywano
ŚW’. Kucharski, wcale nie krewny oskar
Doroczny zjazd w’ojewódzki Stronnictw’a
przy drzwiach
zamkniętych.
Wierzymy Pracy województwa pomorskiego odbędzie
Warszawa, 28. 4. W dniu 26 kwietnia,
br. odbyła się w Warszawie pod przewo-| żonych nie chce zeznawać przy drzwiach gorąco, że całość
społeczeństwa
wysoko
W’ roku bieżącym w Grudziądzu w nie
że są mu w’iado
dnictwem
się wznosi ponad poziom środowiska, zespo się
JE. ks.
kardynała Prymasa; otwartych oświadczając,
Hlonda Konferencja Plenarna Episkopatu I me
sensacyjne szczegóły w tej sprawie. lonego z zagadką zbrodni, popełnionej na dzielę, dnia 14 maja br.
Przewodniczący
jednak
sprzeciwił się osobie śp. Gierszewskiego, ale rozpylanie
Pomorski zarząd wojewódzki Sto. Praey
Polski,
zamknięciu. Oka.zuje się, że świadek nic
powszechnej tych wszyst zapowiada, źe w zjeździe w’ezmą m. in. uKonferencja da,ła wyraz swojego pełne takiego nie wie. Opowiada o Gierszew’ podwrażliwości
kich nieczystości,
które
ujawnił proces, dział: gen. Józef Haller
prezes Rady Na
go uznania dla Narodu Polskiego za odru- j skiej i o por. Kaczorkiewiczu, który był
nie na zwyżkę, ale na zniżkę po czelnej, wiceprezes zarządu głównego Ka
wpłynie
chowe zjednoczenie uczuć wszystkich jego ;
przyjacielem. Dla porucznika ma sło ziomu".
rol Popiel
oraz
warstw w’zględem Ojczyzny
w
prof, Ludwik Kulczycki
poważnej j jej
wa pochw’ały i nic też złego nie
mów’i o
Tak więc wczoraj sąd przesłuchał osta z Warszawy.
chwili, jaką naród i państwo wespół z Gierszew’skiej stwierdzając nawet, że po
całą Europą przeżywają.
rucznik miał w’obec niej pow’ażne zamiary tnich świadków w procesie.
Tegoroczny zjazd wojewódzki Str. Pracy
charakter za
W myśl odezwy Ojca św. Episkopat w matrymonialne.
w’ Grudziądzu mieć będzie
Na pytanie przewodni
Wszelkie nadzieje żądnych scnsa,cyj za
osobnym (drukujemy je na innym miej czącego, czy świadek ma coś jeszcze do po wiódł
mknięty, to znaczy, żc udział w nim mogą
on
Kaczorkiewicz.
Zeznawał
por.
drzw’iach
scu) orędziu wzywa duchowieństwo i wier wiedzenia
przy
zamkniętych, cały czas przy’ drzwiach zamkniętych. Ja wziąć tylko delegaci, przewidziani przepisa
nych do gorętszych w miesiącu Mai’yjnym św’iadek odpowiada przecząco. Natomiast ko obserwator z ramienia władz wojsko mi statutu, posiadający legitymację stron
nictwa na rok 1939 oraz zaopat.rzeni
kar
modłów, o pokój powszechny.
por. Kaczorkiew’icz od piepwszei chw’ili ze
wych był na sprawie kpi. Łukowski.
ty wstępu, wydane przez sekretariat Pomor
W Konferencji wzięło udział 31 bisku znawał przy drzw’iach za.mkniętych, z cze
W piątek i sobotę nastąpi przerwa. W
skiego Zarządu Wojewódzkiego (Toruń, ul.
pów wszystkich obrządków i dwóch admi go publiczność sądowa była wielce nieza
dowolona
Legionów 29).
poniedziałek zabiera głos prokurator, (k.)
nistratorów diecezyj. ,(KAP).

Brauchltsch

do

.

.
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Rucli flot.

.
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—

-
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Zeznania ostatnich świadków
procesie

brałobójstwo.

Zjazd wojewódzki

—
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Mronifra

GDYŃSKA
dnia 28 kwietnia 1930

Gdynia,

Bedakcfa
Skwer

Nr 99.

r.

ftronifra

Batfanria.

-

TDDUNSKA

czych możliwościami, wykorzystanie tej
komunikacji z uwagi na to, że samolo
Reijers, główny Inspektor
Toruń, dnia 28 kwietnia 1939
Linij Lotniczych (K. L M.) utrzymujące ty Polskich Lotniczych Linij spotykają
z
samolotami
Linii
Am
wiadomo
Nocny dyżur pełnia apteki:
się
lotniczą
wymienionej
jak
komunikację
Pod
Orłem
śródmieście
w
sterdam
Batavfa z przedłużeniem do Holenderskiej
Lyddzie (koło Tel
Sw. Anny
Bydgoskie Przedmieście.
dla
Zwłaszcza
Australii.
Linia
ta
w
Awiwu).
wysyłki poczty
Sydney
wynosi
Pod Łabędziem
na
Mokrem.
16.000 km. Kursują na niej samoloty ty do portów azjatyckich komunikacja ta
Nadwiślańska
Jakubskie Przedm.
Św. Barbary
Chełmińskie Przedm.
pu Douglas D. C 3, 25-osobowe. Na sa może mieć duże znaczenie. (List wysia
Dyżnr lekarski Ub?zpieczalni Społecznej
molotach tych jest po 5 osób
załogi. ny z Gdyni do Batavii idzie tylko 6 dni).
dr Pryliński
ul. Pułaskiego 7,
Jak wiadomo,
Przestrzeń Amsterdam
Batavia prze
Gdynia specjalnie u- piątek:
teł. 15-10 (dyżur od godz. 20 do 8).
trzymuje żywy kontakt z wielu porta
bywają one w 6 dni.
Inspektor Reijers przybył do Polski mi wschodnimi, do których dociera sze
Pogotowie straży pożarnej tel. 12-44
sfer gospodar reg naszych statków.
w’ celu zainteresowania
W czwartek bawił

w’

p. G I.
holenderskich

Gdyni

.

r.

r.

.

administracja mieści sie:
24. (nad cukiernia Fang-

I

Gdynia

sobota, dnia 29 kwietnia 1939

Kościuszki

—

—

-

rata),

tel.

14-60.

-

Nocny dyżur peinią apteki:
Pod

Gryfem,

Świętojańska,

Starowiejlska,
naprzeciw

Ba!tycka,

ul

Magistra

Grodzkiego,

Nadmorska

śląska

w

-

tel. 51-23.

-

.

komisariatu

42.

—

—

Morska

155.

Orłowie, ul. Orłowska.

.

REPERTUAR KIN:
Bajka:

Pogotowie

,,Wrzos" (film polski).

,,Mikado.". Film

Gwiazda.

kolorach.

w

naturalnych

LUy-Chylonia:

Przedstawicielstwo

Uprawnienia polskich wynalazców

..Skradzione

Lido:

życie".
,,Władczyni puszczy".

i w’alcz".
Miraż-Orłowo: ,,Ulan ks. Józefa11.

Morskie

Oko:

Polonia.

,,Wstań

na

Biały murzyn" (film polski).
13-ka"

,,Szczęśliwa

Zorza-Grabówek:

(film polski),

ratunkowe

XI

Targach

ostatnich latach
daje się zauważyć
zwiększony udział polskich wynalazców w
życiu organizacyjnym i gospodarczym
W

skiego".

ja

do

4

pań ochrony

Aria:

,,

17.

19-91.

Dziennika
tel.

Bydgo

14-46.

KIN:

,,Gasparone"

As:
,,Patrol bohaterów”
Mars: ,,Ludzkie serca"
Świt: ,,Wzorowy małżonek".

okresie od 20 ma
uprawnień w zakresie
wynalazków, wzorów i znaków to

czerwca

Mostowa

REPERTUAR

Katowickich.

kim, odbywającym się

ni.

teL

w

br.

Z Teatru
Ziemi Pomorskiej.
W
so
stwa.
W niedzielę, dn.
warowych.
XI.
Tar
Udział
w
i
dnia
i
bm.
o
luzem
29
30
sali
kina
botę
niedzielę,
wynalazców
polskich
godiz. 20
,,Polonia"
Chodzący dotychczas
wynalazcy
godz,
po myśli powtórzona
zostaje, dowcipna komedia
,.Mysi Król", bajka w 3 odsłonach Balbiny zrzeszają się w powołanych do życia przez gach Katowickich nie będzie
przeszkodą Marii
Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej
pt
Horskiej. Fantazja nie ma granic u tej czynniki państwowe związkach w Warsza powyższego rozporządzenia
,,Powrót mamy", która na naszej scenie
niezmordowanej krzewicielki kultury tea wie i Katowicach, które już przystąpiły do do uzyskania patentu lub do
nia
znalazła doborową obsadę w osobach pp.S
wzoru, jeżeli nastąpił po wystawieniu,
tralnej u młodocianych widzów’. Niedziel rejestracji wszystkich wynalazków z terenu
zaś zgłoszenie wynalazku lub wzoru w Wilkoszewskiej,
Gołaszew
na
Przysieckiej,
premiera wypad!a imponuj!ąco, na tle całej Polski.
Ta swego rodzaju mobilizacja
Urzędzie Patentowym R. P. nastąpiło przed skiej, Cybulskiej, Strzeleckiego, Wasilew
pomysłowej dekoracji w postaci
ców pocią,gnęła za sobą szereg zarządzeń, upływem 6 miesięcy od daty wystawienia. skiego, Leśniowskiego i in.
go buta, w którym mieszkały myszki. Ha
Pod tym: warunkami samo wystawienie
wśród których jako bardzo ważne
Repertuar Teatrn Ziemi Pomorskiej.
lusia w roli najmniej!szej! białej! myśzki
należy
Tekst
wymienić ostatnie rozporządzenie Min. Prze wynalazku lub wzoru na XI. Targach Ka Piątek, 28. 4
,,Powrót mamy", godz. 20
wywiązała się znakomicie.
ani inne zgłoszenie, dokonane w dla
Toruń
wała z zacięciem aktorskim.
wojska. Sobota, 29. 4.
Tańczyła roz mysłu i Handlu z dnia 9 marca br (Dz. U towickich
dacie
urzędzie patentowym po
wystawienia wrót mamy", godz. 20. Niedziela, 30. 4. —i
kosznie.
Władzia, znana z ,,Czerwonego R. P. nr 22 z dn. 23. III. 1939 r.) o
nie będzie przeszkodą do uzyskania
niu poważnym imprezom targowym i
JeToruń
Kapturka", dzielnie jej sekundowała.
,,Życie jest skomplikowane",
dzina 16, ,,Powrót mamy", godz. 20.
rzyk w roli kota był wspaniały. Na czele stawowym, a m, in. i XI. Targom Katowic tu lub zarejestrowania wzoru.
Na defiladę w dniu 3 maja. Komenda
całego zastępu myszek w roli Mysiego Kró
la wystąpił Czesio W.
Miasta zawiadamia, że bilety na trybunę
bołówstwo morskie.
Byłoby niewątpliwie w czasie defilady w dniu 3 maja br.,
Z Koła Oświatowego.
W niedzielę, 30
a nie morderstwo.
i
w
Polsce
zainte
rzeczą pożyteczna, aby
wać można w Komendzie. Cena biletu tek
bm. o godz. 17 w szkole pow’sz. nr l, ul.
W związku z tragiczną śmiercią śp. Mi resowano się tą kwestią, co jest zresztą u- dla
10 Lutego 26, sala 19, na zebraniu Kola 0dorosłych jak i dla młodzieży wynosi
chała Woj!cieszaka, którego zwłoki znalezio zasadnione
stałym rozwojem naszego
50 gr od osoby. Dochód z biletów
światowego odbędzie eię zakończenie
ne
ze związanymi
nogami bołówstwa dalekomorskiego.
czono
w połowie na Fundusz
Obrony Na
rocznych wykładów i rozdanie zaświadczeń. w zostały wiszące
ustępie, otrzymujemy wyjaśnienie, że
rodowej i ,,Dar Narodowy 3 Maja TCL".
Wszyscy słuchacze proszeni są o przybycie.
śledztwo policyjne stwierdziło, że zaszedł tu
Wśród grafików toruńskich.
W sali
Sto
Związek b. Ochotników oddział mor
grzywny.
wypadek samobójstwa.
Konfraterni Artystów odbyło się pod
ski w Gdyni, zarządza zbiórkę w’szystkich
W sprawie Maurycego Geldnera,
wodnictwem prezesa Gustowskiego zebranie
członków na dzień 28 bm. godz. 18 w sekre
Kiedy zbudujemy rybacki statek szkolny?
Na
tariacie przy ul. Marsz. Piłsudskiego 5.
Towarzystwa
Graficznego.
wstępie
skiego kupca z Warszawy, który
że
chińskimi jelitami, by uzyskać mo przewodniczący podał do wiadomości,
wał"
z
Ko
wiadomości
Z Rodziny Wo)skowej.
Na zebraniu
Według
nadeszłych
żność
wywiezienia pieniędzy za granicę, biblioteka obecnie po uporządko,waniu jest
Rodziny Wojskowej zarządy poszczególnych penhagi, Związek Rybaków duńskich w
Jntlandii zamierza ufundować statek,
sąd wydał wyrok, skazujący go na 2 lata już otwarta i można z niej korzystać.
kół ukonstytuowały
się pod
sto tysięcy złotych grzywny oCieSawy referat o druku ofsetowym
twem: w Gdyni p. dr. Cetkowskiej. w
znaczony na praktyczne szkolenie młodych więzienia,
raz pozbawienia
na
głosił p. Brzóska. Po referacie wywiązała
praw obywatelskich
herowie p. Mizerowej, w Pucku p. Szalewi- rybaków. W’ tym celu Związek ma
W ,,kwadransie
ożywiona dyskusja.
wiednio wyposażyć jeden z nowoczesnych przeciąg 3 lab 9-miesięcznego aresztu śled się
czoweji, w’ Helu p. Kieszniewskiej!, w Kar
inż. Hanisch mówił o fąrnie zaliczył
skazanemu na
sąd
graficznym"
p.
i
na kilka tygodni
na
czego
kutrów
wysłać
go
tuzach p, Mordawskiej.
zda bach kryjących, półkryjących i niekryjąmorze Północne w najbliższym
sezonie. W czet kary, gdyż nie zasługuje on
Ze
Techników
Związku
gdyńskich.
niem sądu -na żadne względy.
cych. Omówieniem kilku spraw orgaiiizaten
teore
sposób udostępni się młodzieży
Najbliższe zebranie pelnarne odbędzie się
zacyjnych prezes Gustowski zamknął obratyczną oraz praktyczną naukę nawigacji,
jak zwykle we wtorek po pierwszym, tj!. przepisów
dv hasłem ,,Cześć sztuce".
morskich,
posługiwania się ra
dnia 2 raaia br. o godz. 18.30 w lokalu Re
Pom. Inst. Rzem.-Przemysłowy.
diem itd.,
a
zwłaszcza
się z
zapoznanie
K. S
Kotwica zmie
Sekcja
piłkarska
ul.
stauracji Rzemieślniczej przr
Zygmunta techniką samych połowów,
nąc zadośćuczynić
życzeniu wielu osób,
niła
kierownictwo.
7.
Ustąpił dotychczasowy które będą
Augusta
do egzaminów czelad
stawały
Podniesienie bandery w Yacht Klubie
duńskich
kierownik
w
Pomierski,
jego niczych i mistrzowskich w zawodzie ełekInicjatywa rybaków
spotkała długoletni jej
kołach
z
Polskim
i Oficerskim Yacht Klubie R. P.
się w zagranicznych
rybackich
miejsce Zarząd K. S. Kotwica mianował
a nie
mogą uczęszczać
wielkim uznaniem,
i jak można,
kierownikiem sekcji p, Nogalskiego Alfon troinstalatorskim,
oddział morski odbędzie się w lokalu yachtna stałe
kursy
przygotowawcze,
Instytut
czać, znajdzie naśladowców w innych kra sa, byłego kierownika T. K S -u w Toru
Muhow w’ dniu 30 bm. o godz. 11.
Rzemieślniczo-Przemysłowy organizuje 6niu, który objął już urzędowanie.
m°TrÓł T’ ?’ Pi,su^W”
W niedzielę jach, uprawiających na większą skalę
tygodniowy kurs dla zamiejscowych z do
ania 30 bm. około godziny 10 rano
jazdem w każdą niedzielę miesiąca maja i
dziany jest powrót motorowca ,,Piłsudski"
do Torunia,
czerwca
względnie
z
uczestnikami morskiej
wycieczki
dza.
stycznej ,,Po słońce Południa", w której
Srebrne gody małżeńskie.
W
dniu
bierze udział około 350 pasażerów.
obchodzi
dzisiejszym
woźny
nego dnia m. s. ,,Piłsudski" w’yjdzie z
kiego Urzędu Śledczego w Toruniu p. Fr.
tu do doku, s!kąd powrócić ma
do Gdyni
Rutko,wski z małżonką Martą srebrne
dnia 4 mają br.
motoro’wca
Wyjazd
Z okazji tej oficerowie
i
Toruń.
Zbyt wielka ,ilość pożarów na I wiązkiem jest dopilnować usunięcia niedo- dy małżeńskie.
sudski" do Nowego Jorku przewidziany jest
terenie
pracownicy z naczelnikiem Urzędu złożyli
woj.
pomorskiego
spowodowała I magań pod względem bezpieczeństwa
dnia 6 maj!a br.
Nadmienić wypada,
jubilatom życzenia.
żywsze zainteresowanie się tą plagą ze i żarowego.
Samolot Gdynia—Warszawa. W dniu
że małżonkowie Rutkowscy wychowali
władz
U
Jak
się
strony
naszych
bezpieczeństwa.
informujemy,
p.
wojewoda
1 maja br rozpoczyna się komunikacja lot
morski w trosce o
dobro ogółu
wyda w denaścioro dzieci i żyją w niezamąconym
nicza Gdynia—Gdańsk—Warszawa.
Samo rząd śledczy w Toruniu przy pomocy
małżeńskim.
mu organów podjął walkę
z plagą
najbliższym czasie na podstawie ustawy o szczęściu
lot odlatuje z Gdyni (lotnisko w Rumii) o ległych
Tajemnicze
zaginiecie
16-letniej
ochronie przed pożarami i innymi
i konsekwentnie ją
w
pożarów
dalszym
rano.
Autobus
Polskich
Linii
Lot
8
godz.
Przed kilku dniami zaginęła
mi
zaostrzone pod względem
dziewczynki.
prowadzi.
niczych, dowożący pasażerów na lotnisko, ciągu
bez śladu 16-letnia Leokadia SzczepanowPrzede wszystkim zwrócono główną u- stwa pożarowego zarządzenia.
odjeżdża z przed biura ,,Orbisu" przy ul.
-na przydzielone ostatnio powiaty do
Zatem właściciele domów, zagród i mie ska. Młoda dziewczynka w dniu 22 bm. mia
wagę
o
rano.
Z
War
Świętojańskiej
godz. 7,25
woj. pomorskiego i to pow.: włocławski, szkań we własnym interesie dbajcie o ca ła przyjechać do swej siostry z Czerniko
szawy od_latuje samolot do Gdyni-Gdańska
rypiński, lipnowski oraz ino łość swego mienia i nie narażajcie się nie wa do Torunia. Od chwili wyjazdu ze sta
o godz.
15,20. Przylot do Gdyni o godz. 16,50. nieszawski,
wrocławski i bydgoski, w których zacho przestrzeganiem
cji w Czernikowie, ślad po Szczepanowobowiązujących
Pierwszy w tym roku samolot z GdyniPowiadomiona o tym
które mogą być skiej zaginął.
sów prawnych na kary,
Gdańska do Warszawy odleci w dniu 1 ma dziły najczęstsze wypadki pożarów.
dla was bardzo dotkliwe.
W walce
z
na Pomorzu ucja wszczęła energiczne dochodzenia celem
palnością
o
rano.
8
ja
godz
wyświetlenia tej zagadki.
rząd śledczy osiągnął w roku 1938 dalsze
W tygodniu ubiegłym tj. za czas oć
,,Zasługi społeczeństwa polskiego we
sukcesy sz,czególnie w przedmiocie zwal
17
do 23 bm. weszło do portu gdyńskiegc
Sekretariat
Pom. Zw.
Pod tym
Śpiewaczego
Francji dla Polski i Francji"
czania zbrodniczych podpaleń. W okresie
i wyszło zeń na morze ogółem 258 statków
bowiem w związku z 123 wypadkami został z dniem 29 bm. przeniesiony na ul. tułem w dniu 1 maja br. o godz. 19,30 w
tym
o
łącznej pojemności 282.831 t. r n Ogólny zbrodniczych podpaleń, przytrzymano 98 o- Jagiellońską nr 25, I. piętro, tel. 18-09.
auli Domu Społecznego
dr Stefan WłoszZw.
Uczestników
przeładunek towarów w porcie gdyńskim sób, podejrzanych o podpalenie, z czego oStrajku
Szkolnego
czewski z Warszawy wygłosi odczyt, na.
wyniósł za czas od 17 do 23. 4 br. 216.50C sadzono w areszcie 53 osób. Ponadto za z r. 1906-07. Zebranie b. uczestników
Polonii
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Pomocy
Zagranicznej
straj który
Torunia zaprasza.
szkolnego z lat 1906-07 kola toruńskie obyw’atelstwo
7
wiezienia
fałszerstwo.
miesięcy
za go w Podgórzu odbędzie się w nadchodzą
palenie i oszustwa asekuracyjne
notowano
aż
355
orzeczeń karnych
władz
Przed
toruńskim
bm.
o
salce
30
18
w
sądem okręgowym odpo
cą niedzielę,
godz.
pa
Na srebrnym ekranie,
administracyjnych
spowodowanie poża
rafialnej przy kościele. Z powodu bardzo wiadał Zygmunt Tuleja z Torunia, które
rów
mu
akt
oskarżenia
zarzucał sfałszowanie
niedbalstwa,
nieostrożności,
obecność
wzgl. ważnych
spraw,
wszystkich
To, o czym mówi świat.
2 kw’itów’. Jak wynika z rozprawy, Tuleja
przekroczenie przepisów
połicyjno-ogczłonków obowiązkowa.
1 bndowlanych, czyli
Ofiarność
sfałszował dwa kwdty rentowe Zakładu Uzapakolejarzy pomorskich
Kinematografia, znów może poszczycić n!owych
dło 397 wyroków skazujących.
FON.
podpisując na
Pracownicy kolejowi zrzeszeni w bezpieczeń Społecznych,
eię .w -ielkim zwycięstwem. Rewelacyjną no
Statystyka wykazuje, iż w roku ubieg oddziale kolejowym LMK Bydgoszcz II. nich nazwisko p. Śmigielskiej i pobrane tą
wością, torującą drogę filmowi plastyczne
w
kwocie 15,24 zł przy
mu.
Tym niezwykłym dziełem, o rewolu łym największa ilość wypadków pożarów (warsztaty główne i parowozownia główna) drogą pieniądze
sobie. Oskarżony do winy się ńie
cyjnym dla filmu znaczeniu, jest ,,Mikado". była spowodowana niedbalstwem samych zebrali w ostatnich tygodniach, niezależnie właszczył i
że jedynie wypełnił
Jest to dowodem braku po od zadeklarowanych kwot na dozbrojenie przyznał
tw’ierdził,
Film ten jest dla kinematografii najpoważ pogorzelców.
za.ś nie podrabiał
niejszym etapem rozwojowym. ,,Mikado" czucia obywatelskiego w trosce o dobro lotnictwa, sumę 5.700 zł z przeznaczeniem rubryki, podpisu samego
to wydarzenie o znaczeniu równym ukaza narodowe i z takim stanem rzeczy urząd na ścigacza morskiego ,,Pomorze".
Kwotę w żądnym wypadku. Jeżeli chodzi o kwotę
zł to zwrócił on ją w całości P- Śmi
niu eię pierwszego dźw’iękowca lub pierw śledczy prowadzi energiczną walkę.
tę przekazali na konto obwodu kolejowego 15,24
Jakkolwiek istnieją
przepisy prawne, LMK w Toruniu. Brawo kolejarze bydgo gielskiej. W wyniku przeprowadzonej roz
szego pełnometrażowego filmu kreskowego.
sąd skazał Tuleję na 7 miesięcy
prawy
Taka jest zgodna opinia nie tylko prasy które biorą z urzędu w ochronę mienie o- scy!
i szerokiego ogółu publiczności, ałe rów’nież bywa,teli, to ci właśnie przez zlekceważenie
Bieg narodowy w dniu 3 Maja. w’ięzienia za sfałszowanie kwitu i przywłai przekroczenie
Sąd wykonanie kary
tych przepisów narażają Przypominamy sportowcom grodu Ko szczenie pieniędzy.
znakomitych osobistości.
zawiesił Tuleji warunkowo na przeciąg 3
Nieopisany entuzjazm tłumów towarzy na utratę swoje mienie, a siebie samych
że w dniu 3 maja odbędzie się lat.
pernika,
na dotkliwe
Publiczność
obu nieraz
seansowi.
kary.
Kompetentne
szy każdemu
Związek b. Ochotników Armii Polskiej
kontynentów zgotowała filmowi ,,Mikado" władze będą w dalszym ciągu pociągały do ze stadionu wojskowego narodowy bieg
1914/1921 przyjmuje członków do Zwią
na przełaj w 2 grupach:
i
seniorów
iak
na
odpowiedzialności
karnej
wszyskich
opie
ju
przyj!ęcie
wspaniałe,
jakie zasłużył.
Arcydzieło powyższe wyświetlane jest od szałych właścicieli nieruchomości, nie sto niorów. Zgłoszenia do biegu należy kie zku oraz udziela wszelkich informacji w
dnia 28 bm.
w
w
tym zakresie w lokalu przy ul. Piastow
Gdyni
reprezentacyjnym sujących się do obowiązujących przepisów rować do Miejskiego Ośrodka WF
i
Kino-Teatrze ,,Gwiazda" przodującym_ w do policyjno-ogniowych
skiej 1 (naprzeciw dw’orca kolejowego Tobudowlanych, jak
borze najnowszych i najlepszych filmów.
również pociągać będą do odpowiedzialno ,,Łuk Cezara" II piętro pokój 13, telefon ruń-Miasto) we wtorki i piątki od godz. 17
dct 19,
(n3889 ści opieszałych kominiarzy, których obo 1889, do dnia 2 maja, godziny 15.
.

ton, z czego wyładowano 29.306,5 ton,
ładowano 187.193,5 ton.
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PRUSZCZ.
KCYNIA, W świetlicy O. N. odbyło się
Policja przytrzymała i od ożywionej dyskusji zastanawiano się nad
zaprzysiężenie koła harcerzy. Harcerze po stawiła do dyspozycji władz sądowych 16- sposobami wałki z przekroczeniami mło
na
stosownych przemówieniach kolejno
letniego Jana Szczutkę, zam. w Ujsołach, dzieży na tym tle. W dalszym ciągu zre
Przedstawicielstwo
,,Dziennika Bydgo sztandar składali przyrzeczenie.
powiatu
żywieckiego (w Malopolsce), który ferował p. kierownik Kalinowski szczegóło
skiego” w Inowrocławia mieści się przy
W pobliskim Iwnie aresztowano rol skradł swej matce 600 zł i wraz z kuzynem wo przebieg ostatniego zjazdu delegatów w
nL KróL Jadwigi 22 23 I piętro, prawo (na
nika Friedricha Kriskiego za lżenie narodu
Krysiem udał się w podróż na zwiedzenie T -runiu. Z zadowoleniem przyjęto wiado
przeciw magistratu).
Polskiego. Krieske w restauracji użył obel Pomorza. Wysiadłszy w Pruszczu kupili mość o organizującym się w tutejszym okrę
WKN
Biblioteka Tow. Czytelni Ludowych, mie żywych słów pod adresem obecnych Pola sobie rowery, by zaoszczędzić na kosztach gu
wakacyjno-korespondencyjnym,
ków. Po przesłuchaniu przez sędziego odsta objazdu koleją.
I na pewno byliby zwie jak też o podwyższeniu składki członkow
szcząca się w Domu Katolickim przy ulicy
Plebanka, otwarta jest codziennie za wyjąt wiono Krieskego do więzienia w Szubinie.
kiem niedziel i świąt od godziny 17 do 19.
SZUBIN. Rada powiat, na posiedzeniu w
Biblioteka Kolejowego Przysp. Wo)sk, w dniu 19 bm. uchwaliła jednogłośnie subskry
bować
przeciwlotniczą w sumie
świetlicy ,,Ogniska” przy ul. Magazynowej 30.000 pożyezkę
KKO 10.000 zł.
zł,
Wychowankowie
otwarta w
i
od
poniedziałki, środy
piątki
Zakładu Wychowawczego w Szubinie ofiaro
godz 17 do 19.
ze
swych groszowych oszczędności 70
Biblioteka miejska czynna }est codzien wali
zł.
nieodgodz17do18,wsobotyod17do19.
GNIEZNO, (fb) Przed sądem grodzkim
Nocny dyżur pełni apteka Pod Krzy w Gnieźnie odbyła się rozprawa karna prze
żem.
—

-

REPERTUAB KIN:
As: ,,Student z Oxfordu”
Słońce: ,,Rena"

Stylowy: ,,Niedorajda"
Świt: ,,Skrzydła nad Honolulu"
Dzień 3

ciwko Niemcom 30-letn. Gizeli DittmannówEleonorze
26-letn.
nie,
Schroetterównie,
23-Ietn.
kupcowi Giintherowi Warmowi,
23-letn. studentowi U. P. Arthurowi Dittmanowi, 26-letn. żonie inż. Ingeborg Menzelowej, wszyscy z Gniezna oraz 24-letn. oz
Karolowi Lubitzke
Górska
Ze grodnikowi
pow. Toruń i 26-letn. ogrodn. Klausowi Hoff-

Maja w Inowrocławiu.
miejskiego komitetu obchodu Trze meyerowi ze Swarzędza, oskarżonym o czę
ciego Maja zagaił wiceprez. Juengst, wita ste nielegalne przekraczanie granicy Polski.
jąc przedstawicieli duchowieństwa, wojska Sąd po przesłuchaniu świadków skazał
i organizacyj społecznych.
W swym prze
Dittmannównę na 6 tygodni aresztu i 900
mówieniu wskazał mówca na znaczenie dnia zł
grzywny. Schroetterównę na 5 tygodni
3 Maja i rolę Tow. Czytelni Ludowych w
aresztu i 700 zł grzywny, a Menzelow’ą, ANa czele komitetu sta
oświacie polskiej.
Dittmanna, Hoffmeyera i Warma na 2 tyg.
NIVEA
Krem
nęli: prez. Jankowski, ks. kan. Kubśki, star. aresztu, przy czym tym czterem wykonanie
i
W’ale
Wilczek, płk Mirgałowski
sędzia
na
amnestii zawiesił. Lasprzedaje się
kary
podstawie
rych. Komitet wykonawczy składa się z bitzke został uniewinniony.
tylko
znanych
nast. osób: przewodniczący wicepr. Juengst,
oryginalnych
ŚWINTARY.
Gniezno.
Uczniowie
pow.
ks. dyr Misiak, kpt. Kuligowski, kpt. em
opakowaniach
Zabłocki, prez. Kaźmierczak, dyr Czownic- szkoły powsz, już za młodu uczą się ofiar
ki, wiceinsp. szk. mgr Król, p. Sawiczówna. ności na cele obrony Ojczyzny. Nadwyżkę
w cenie od
Następnie uchwalono program uroczystości spółdzielni uczniowskiej za ubr. w kwocie
zł. 0,40
zł. 2.60
i ustalono tekst odezwy do obywatelstwa
85,19 zł przesłano na FON. Z funduszów
miasta.
P.
kier.
oraz
ze
zbiórki
2
Staniek
wśród
uczniów
naszego
zaprojek
zakupiono
tował połączenie trzeciomajowej uroczysto bony pożyczki, Pozostałość z tej zbiórki oraz
dochód z imprezy LOPP 28,76 zł wpłacono
ści z wręczeniem wojsku sprzętu bojowego,
zakupionego ze składek dzieci szkolnych, na FON, Uczennica 4 kl. Halinka Wiśniew dzili szmat ziemi pomorskiej, gdyby nie po
skiej 25 gr na ubezpieczenie od odpowie
co zebrani przyjęli z entuzjazmem.
ska z Ulanowa całe swoje oszczędności gro
licja, która musi się wtrącać do wszystkie dzialności cywilno-prawnej i na Fundusz
Samochód wpadł na latarnię, W go madzone przez 2 lata w PKO przeznaczyła
go...
Obrony Prawnej. Uchwalono też składkę na
dzinach wieczornych
przy ul. Marsz. Pił na 3 bony pożyczki. 9-letni Jurek Switalski
CHEŁMŻA. Jak wielkie zrozumienie wyrzecz PZZ. Na delegata powiatowego sto
sudskiego naprzeciw pomnika Jana Kaspro i ll-ietni Edward Gomólski wszystkie swo
wicza samochód pewnej firmy przewozowej je oszczędności wysłali na, FON, przezna kazuje społeczeństwo chełmżyńskie na do warzyszenia wybrano jednogłośnie p. Ba
z
Kalisza złamał w połowie wysokości lazbrojenie naszej armii niech posłuży nast. czyńskiego.
czając je na samoloty.
tw.’hię uliczną.
OSTRÓW WLKP. (lj) w lasku przy kla fakt ofiarności. Biedni staruszkowie, zam.
Ważna umowa w przemyśle spożyw
w domu starców, w poczuciu obowiązku oby
’-i- W dniu patrona harcerzy. Uroczysty
Po dłuższych pertraktacjach Polsk.
sztorze ostrzeszowskim znaleziono
zwłoki
samorzutnie złożyli na ręce bur czym.
obchód ki.t czci patrona harcerstwa św. Je
watelskiego
Zw. Zaw. Robotników przemysłu spożyw
wisielca, którym okazał się niej. Syndek, mistrza
zł
na FON, zebrane
20
bm.
z
w
30
Barwickiego
odbędzie
się
niedzielę
rzego,
służący u p. Rosenberga w Ostrzeszowie. z groszowych składek. Również członkowie czego z mistrzami wędliniarskimi, została
następującym programem: o godz. 8 zbiórka Denat
zwolniony został niedawno przez bezr. prac, umysłowych zebrane w ciągu kil podpisana w Inspektoracie Pracy zbiorowa
hufców na dziedzińcu szkoły nr S, godz. 8,40
swego pracodawcę na skutek dokonanej u ku miesięcy składki członkowskie w sumie umowa, gwarantująca unormowanie stosun
do
9
nabożeństwo
kościoła, godz.
wymarsz
ków pracy i płacy tego przemysłu na tere
niego kradzieży żyt,a, a kiedy złodziei uję
w kościele Matki
Boskiej, godz. 10 prze to i Syndek miał być przesłuchany przez 10 zł złożyli na FON.
nie Grudziądzu.
Według umowy czeladnik
marsz
przez miasto, godz. 20 wieczornica
ŚWIEKATOWO, (t) Uroczyste wprowa masarski pracujcąy
w obawie przed karą powiesił się.
do 6 lat w tym zawo
policj’ę,
harcerska.
Srebrnym krzyżem zasługi za zasługi dzenie nowego proboszcza parafii świeka- dzie, będzie otrzymywał 65 gr na godzinę,
Do gniazd sokolich okręgu inowro
bm.
Po
w
23
na polu pracy społecznej
niedzielę
a po 6 latach 75
odznaczony został towskiej odbyło się
gr.
Odpowiedzialny kie
W niedzielę 30 bm. odbędzie
cławskiego.
zgonie śp, ks. prób. Fr. Hermanna objął tę rownik warsztatu otrzymywać będzie 85 gr
p. Roch Janiak z Ostrowa Wlkp.
o
w
Sokolni
10
się
godz.
lustracja okręgu
ks. Leon Pełka z Kurzętnika. Obec na
CHODZIEŻ, (bf) Ub. niedziela minęła tu parafię
godzinę.
przez naczelnika dzielnicy, na którą są zo
nie nastąpiła jego introdukcja przy
tłum
znakiem
W
meczu
imprez sportowych.
bowiązani przybyć naczelnicy gniazd i ich pod
Piękny przykład ofiarności bezrobot
udziale
oraz
oko
nym
wiernych parafian
zastępcy i o ile możności kilku druhów. piłki nożnej między drużyną Sokoła z Po li’cznego duchowieństwa. W procesji wpro nych i bezdomnych. Urzędnik zarządu miej
znania
a
No
miejscową Notecią zwyciężyła
Gniazda, które chcą skorzystać z instrukto
wadzono nowego proboszcza do odświętnie skiego Jan Wieczorek, któremu przydzielo
ra dzielnicowego,
przebywającego obecnie t,eć 5:2. W’ przedmeczu Polonia pokonała przystrojonej świątyni, u bram której dzie no administrację budynków miejskich, za
w Inowrocławiu, powinny się w tej sprawie
drużynę Z. S. 1:0. Bezpośrednio po meczu kan dekanatu świeckiego, ks. prób. Sosnow mieszkałych przez ludność najbiedniejszą,
odbył się. bieg narodowy.
zgłosić do okręgu.
ski z Drzycimia, wręczył nowemu włoda wpłacił 25 bm. w Banku Polskim 515,69
Walne zebranie KS KPW, które za
CHOJNICE, (s) W Deręgowicach k. Choj rzowi kucze kościoła. W świątyni wygło zl, zebranych przez specjalnie zorganizowa
gaił p. Kleinschmidt, wybrano nowy zarząd: nic straż graniczna przytrzymała niej. Pa sił okolicznościowe kazanie ks. prób. Czar ny komitet wśród bezrobotnych i bezdom
sekr.
Kwiatkowski, wła Pauskego, syna rolnika z Obkazu, pow. nowski z sąsiedniego Lubiewa.
prezes Kleinschmidt,
nych na pożyczkę przeciwlotniczą z prze
znaczeniem obligacji tej pożyczki na FON.
skarbnik Rybacki, sekcia żeńska Walcza- chojnicki.
Koleje losu tego uciekiniera
kówna, kier, sekcji: lekkoatl. Nowakowski, przedstawiają się dość osobliwie. W r. 1925
Ofiary złożyli: mieszkańcy koszar Czarnec
wodnej Modrzyk, zast. Marcysiak, wicepr. i Pauske uciekł z Polski do Niemiec, gdzie
kiego 204,13 zł, mieszkańcy Osiedla Robot
gry sport. Krzewina, kom, rew. Puziakówna, jako gorący zwolennik socjalizmu brał uniczego III 50,50 zł, mieszkańcy baraków
Krajewska, Kałamaja, zast, Minta. Na FON dzial w bojówkach przeciw hitlerowcom.
przy ul. Konarskiego 72,05 zł, eks
Przedstawicielstwo
,,Dziennika Bydgo miejskich
Po zagarnięciu władzy przez Hitlera schro
mitanci z ul. Pierackiego 58/60
24,55 zł,
wyasygnowano 15 zł.
mieści
uL
się przy
skiego”
Toruńskiej 22, eksmitanci i mieszkańcy maj. Strzemięćin
Poświęcenie sztandaru. W kościele nił się do Sudetów, aby znowu po przyłą tel.
1294 Biuro czynne od godz. 8—18.
eksmitanci
z
ul.
Budkiewicza 7,20
czeniu ich do Trzeciej Rzeszy w ukryciu
46,65 zł,
św, Antoniego w Szymborzu odbyło się uro
T. C L Biblioteka’! Czytelnia (ul. Legio
zł, eksmitanci z ul. Chełmińskiej 80, Placu
czyste nabożeństwo, nodczas którego doko przecisnąć się do Berlina, do swej żony. W
nano poświęcenia sztandaru Kat, Stów. Ko obawie
przed aresztowaniem, Pauskowa po nów 28) otwarta od godz. 11 —12 i 17—19 23 Stycznia 28, Grob!owej 56a i Pańskiej 32
w soboty tylko do godz.
biet, Na sali p Mrówczyńskiego odbyła się radziła mu, aby udał się do Polski, gdzie
35,90 zł. Szlachetni ofiarodawcy ubolewali,
18).
że niestety nie są w możności złożenia więk
uroczysta akademia, na której ks. prób. będzie czuł się najbezpieczniej. Tymczasem
tel. 11-11.
Pogotowie
pożarnicze
Pelz wygłosił przemówienie. Po południu od przy realizowaniu tego planu straż granicz
sum, zapewniali jednak o gotowości
Nocny dyżnr pełnią: apteka ,,Pod Orłem”, szych
było się przedstawienie pt. ,,Sw. Agnieszka”, na przychwyciła go na gorącym uczynku 3 Maja 37, tel. 1360 i apteka ,,Pod Gryfem”, złożenia na ołtarzu Nąjj. Rzpiitej w razie
które odegrało Stów. ,,Jedność" z Inowro
i oddała do dyspozysj’i władz sądowych.
potrzeby ofiary krwi i życia. Niechaj te
Legionów 33, tel. 1524.
cławia.
groszowe datki najbiedniejszych będą bodź
REPERTUAR KIN:
Szkolna Kasa Oszczędności pr?,y szko
cem dla tych, którzy swego obowiązku mimo
SĘPÓLNO KR. W ub. niedzielę odbył się
le powsz. nr 4 podaje
do wiadomości, że kurs dla kierownictw KSM w Domu Kat.
możności dotąd nie wykonali.
Apollo: ,,Rapsodia”
składki pieniężne, złożone do kasy od r.
Gryf: ,,100 dni Napoleona"
Przybyło 60 uczestników z wszystkich pla
Pod
Brawo, szewcy grudziądzcy!
no
1933—35 można odebrać
Orzeł: ,,Pod maską złoczyńcy” i ,,Zamek
przedłożeniu cówek dekanatu. Omówiono nast. zagad
dowodu wnłaty w opiece SKO w szkole od nienia:
przewodnictwem st. cechu Kuźmińskiego
Urobienie religijne w KSM, obo tajemnic”
odbyło się kwartalne zebranie cechu szew
godz. 8 -12 codziennie do 1 maja. Po tym wiązki członków kierownictw KSM, przy
i skiego.
W areszcie.
Po sprawozdaniu
z
działalności
terminie kwota
uiepodjęta przeznaczona sposobienie rolnicze i szkoła zawodową, wy osadziła w areszcie Po)ieja przytrzymała
policyjnym za opilstwo całorocznej, udziel.ono zarządowi absoluto
zostanie na rzecz użyteczności publicznej.
chowanie fizyczne. Przeprowadzono pokazy i
Kurta Kuncelmana (św. Wojcie rium, po czym
uchwalono
Komitet
nowy statut i
dozbrojenia ,,pułku dzieci jak: praca w zastępach, zebranie kierownic awantury
cha 28) i Heinza Tesmera (Czerwonodworomówiono szereg spraw zawodowych. Ty
kujawskich” zebrał dotychczas od dzieci twa,, zebranie plenarne. Piękny referat nt.
na 13).
dzień propagandy rzemiosła pomorskiego
szkolnych w mieście i powiecie 985.23 zł. co hasła KSM wygłosił dh Wojcieszak. Kurs
stole
obrad. pod protektoratem w’ojewody
pomorskiego
o
ofiarności
wielkie!
Nauczycielstwo
przy
świadczy
młodego po dał dużo wskazówek i wytycznych dla pra
kolenia Dalsze ofiary należy wpłacić do
Miejscowe koło Stowarzyszenia Chrz. Nar. odbędzie się od 18---25 czerwca bf., zaś kon
cy w oddziałach w czasach dzisiejszych.
30 bm., gdyż w tym dniu kończy się zbiórka
Nauczycielstwa Szkół Powsz, odbyło w lo gres rzemiosła 9 i 10 lipca br. w Częstocho
Opieka Rodzicielska w Sypniewie prze kalu
Gospody Rzemieślniczej swoje zebranie wie. Następnie st. cechu wygłosił patrio
pieniężna na ten cel.
znaczyła na FON 50 zł.
Na wstępie przedstawił prezes tyczne przemówienie, wskazując na obowią
Koło Zw. Inwalidów Woj. na wniosek miesięczne,
NAW) n. N. Walne zebranie Polskiej prezesa Kasprowicza uchwaliło zakupić 3 koła p, Dolewski wyniki akcji na rzecz po zek obecnej chwili wobec Ojczyzny. Uchwa
lono jednogłośnie subskrybować
pożyczkę
Rzem. Bezproc, Kasy pożyczkowej odbyło obligacje po 100 zł pożyczki
przeciwlotni życzki lotniczej. Członkowie koła subskry
zł. nrzeciwlotniczą, przelać ją pra.wie w cało
się 18 bm. w lokalu p. Seydaka. Przewod czej i przekazać je na FON. Członkowie pod bowali pożyczkę w łącznej kwocie 7.420
W bardzo licznych wypadkach członkowie ści na FON, a idąe wzorem swego patrona,
niczył delegat zarządu miejsk. Mendlewski, pisali deklaracje na 35 bonów.
podpisywali pożyczkę w wys. ponad normę bohatera narodowego, szewca płk. Jana Ki
Do nowego za
sekretarzował Wesołowski.
TCZEW,, (as) St. post, policji Józef Wierz przewidzianą dla pracowników umysłowych. lińskiego, złożyć życie w ofierze, gdy tego
rządu wchodzą członkowie: pp. Sikorz_yński
Piechota A,, Bana.ś Fr., bowski z Tczewa otrzymał
nominację na Zebrane wśród członków koła 400 zł ną zażąda Matka-Ojczyzna. Poza tym posta
Z., Drabiński F
W nowiono wykonać po jednej, dwie, a nawet
Wardziński A., Kapczyński A., Kledziński, przodownika. Przód, policji Józef Szajda z FON wpłacono do KKO m. Grudziądza.
zbiórce tej wzięli udział wszyscy członko pięć par obuwia dla żołnierza naszego, ra
Kowalski, J. Pokrzywiński; kom. rew. B. Tczewa zaawansował na st. przodownika.
Janowi Laskowskiemu w Subkowach wie koła, co świadczy o zwartości, solidar zem około 75 par, które w dniu Święta 3
Spławski, K. Gąsiorowski, Graczyk, Miller
i Gramza; sąd hon. mec
Tuchołka, red. pow. Tczew skradziono z kurnika 13 kur. ności i postawie patriotycznej nauczyciel Maja specjalna delegacja wręczy płk. ŚwiMalicki, prof. Jentsch, Kitkowski, Wesołow Stemplakowskietnu z Tczewa skradziono 7 stwa zorganizowanego w Stowarzyszeniu. talskiemu. Brawo szewcy grudziądzcy! Ob
zebrani referatu p- rady zakończono okrzykiem na cześć Najj.
Marcie Rabs z Tczewa skradziono 6 Następnie wysłuchali
ski. Budżet uchwalono w dochodach i roz kur.
—
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Złodzieje

nieznani.

Brzezińskiego

a

psy,chologii seksualnej.

JK

Rzpiitej, prezydenta

i

naczelnego

wodza.
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Zniżki

Jfaomifoa
Bydgoszcz,

dnia

28

kwietnia

1939

Państwow’e

r.

drodze

którą

w

przyznały

podróży

cenie

Polskie

Targi

na

powrotnej.
należy się zaopatrzyć

w

Dziś: Pawia od Krzyża, zał. Pasj.
Jutro: Piotra m.
Wschód słońca o godzinie 4.36.
Zachód słońca o godzinie 19.20.

Stan

kolejowe naTargi

Udającym się

KALENDARZYK

Sob’ola, ’dnia 29 Kwieinia 1939

zniżkę kolejową
Aby uzyskać zniżkę,
kartę uczestnictwa,

złote

sprzedają biura
oraz
większe kasy kolejowe na
Karta uczestnictwa ważna jest

dworcach.
Poznania od 27 kw’ietnia do
w drodze do
7 maja, a z Poznania do stacji wyjazdowej
od dnia 30 kwietnia do 10 maja 1939 r.

oogody.

Poznańskie

Czy znasz (Bydgoszcz
przedło -jej ulice i zabytki?

do ostemplow’ania, zachować ją wraz z bi
letem i powtórnie przy wyjeździe
żyć w kasie dła otrzymania zniżki.
Karta uczestnictwa posiada kupon, za
który kasy biletowe Targów Poznańskich
wydają karnet. Do karnetu dołączone są
kupony, upow’ażniające do jednorazowego
bezpłatnego zwiedzenia Targów i do róż

Koleje

75’/o
w

3

po

Nr 99

r.

nych innych zniżek, w’yszczególnionych

XIX.

ULICA KONARSKIEGO.

Dawniejszą ulicę Gim
nazjalną, między Ja
a
Piotra
giellońską
Skargi, nazwano w ro

w

karnecie.

ku 1920

-

ulicą

Konar

Organizację sprzedaży kart uczestnictwa
skiego. na cześć refor
Zaleca się zaopatrzyć w karty kilka dni
Targi przeprowadziła Liga Popierania
matora szkolnictwa pol
W dniu wczorajszym panowała pogoda
w
Mokotow’ska
61.
dla zapewnienia sobie miej Turystyki
Warszawie,
za
słoneczna o niewielkim zachmurzeniu. Wiał przed wyjazdem
skiego
panowania
sca w pociągu.
Zakupioną kartę należy w Targi Poznańskie na żądanie wysyłają ka,r
Stanisława
Augusta.
umiarkowany wiatr z południowego-zacho- dniu wyjazdu przedłożyć w kasie biletowej’ ty uczestnictwa za zaliczeniem 3,85 zł.
Ksiądz Stanisław Konarski z zakonu pija
du, temperatura wynosiła ok. 10 st na
rów
(1700-1773) w podróżach swoich po
Wybrzeżu i około 22 w głębi kraju. Stacje
kraju odwiedził również Bydgoszcz.
górskie o godz. 14 notowały: Kasprowy
dTieeś
Wierch temperaturę 5 st., dość pogodnie,
ULICA KOSYNIERÓW.
Pop Iwan temperaturę 5 st Chmurno.
Na Bielawkach, przy torze kolejowym,
Dziś rano w Bydgoszczy znaczne ochłodze
u wylotu ulicy Bartosza Głowackiego, obok
nie i pochmurno.
Przewidyw-any prze
ulicy Lansjerów, mamy ulicę Kosynierów.
bieg pogody: W zachodniej połowie kraju
Podczas ,,kosynierki" w roku 1848 dnia 11
pogoda zmienna o na ogół dużym zachmu
rzeniu.
maja rozbroili Prusacy w Koronow!e od
Miejscami przelotne opady i skłon
dział uzbrojonych chłopów z Nowego Dwo
ność do burz.
Chłodniej (temperatura w
ru i Lucimia: 60 jeńców, między nimi dzie
ciągu dnia około 12 st,). Dość silne wiatry
dzica Jasińskiego, przyprowadzono do wię
zachodnie i północno-zachodnie.
zienia w Bydgoszczy.
Motłoch obrzucał łu
dzi zakutych w kajdany
kamieniami _i
biotem.
Oburzony sędzia Wiedemann (li
bera!) opisał to zajście w dziennikach ber
lińskich, za karę przeniesiono go do Ino
wrocławia, Bydgoszcz bowiem była wtedy
ośrodkiem reakcj!i.
Dnia 15 maja 1848 od
była się w Bydgoszczy demonstracja na _po
grzebie zabitego przez kosynierów podofice
ra landwery Badziga.
Ciało zabitego spro
wadził z Kcyni do Bydgoszczy ,,satrapa" ge
ZNACZNE

Szczegóły podane

OCHŁODZENIE.

w

są

karcie.

na

.

Dożguśisnie

JiHlelamy.

—

—

—

nerał Hirschfełd.
rzy

—

kosynie

W Koronowie

zniszczyli mosty.
ULICA KOTOWICZA.

osiedlu
nowym
czerwonokrzyski_m
,,na Jarach" obok ulicy Klemensa Janickie
dumne
go znajduje się ulica Koto’wicza
go mieszczanina bydgóśkiego z połowy’ XVI
W

Termometr

dziś

wskazywał

rano

—

DYŻURY
od

NOCNE

rownictwo spoczywało w rękach inż. Thie- wieku.
W ub. sobotę nastąpiło zamknięcie do
Najprawdopodobniej był to nadęty
żywialni Rodziny Kolejowej: w Bydgoszczy. nelowej. Opiekę nad dziećmi oraz obowiąz piwowar. Fundacji żadnej nie zostawił, ni
Przez szereg lat już utrzymuje Rodzina Ko ki gospodarcze dożywialni pow’ierzono sio
czym się też nie wsławił, tyle o nim wiemy,
strze miłosierdzia.
W dniu zamknięcia ,,se że odmówił
lejowa koło Bydgoszcz-Dyrekcja dożywiał
ręki swej! Elżuni synowi kmie
nię dla dzieci. W okresie zimowym 1938’3S zonu" dożyw’iania przew’odnicząca sekcji cia pałuckiego, pozostając głuchy na pro
korzystało z niej przeszło 200 dzieci. W pań inż. Niw’ińska, podkreśliła działalność śby i zaklęcia.
czasie tym wydano przeszło 36.000 obiadów.
dobroczynną i społeczną Rodziny Kolejowej
Kie na Pomorzu.
Dożywia!nie prowadziła sekcj!a pań

APTEK

24-30 kwietnia br.:

1) Apteka pod Aniołem, ul. Gdańska.
2) Apteka przy Placu Teatralnym, Mar

O elementach

Szalka Focha.

3) Apteka Tarasiewicza, ul. Orla.

mówi dziś

Jak to

wielkości

Polski

Jerzy Braun,

będzie?

Przypominamy, że cłziś w piątek, 28 _bm,
punktualnie o godz. 20, w auli Miejskiego
Gimnazjum im. Kopernika, odbędzie -’d’
wieczór Rady Artystyczno-Kulturalnej, na
Mnzeum Miejskie przy ul. Farnej otwarte
Przed meczem piłki nożnej teatr-prasa.
codziennie od godziny 11—16, w niedziele
którym poruszony będzie jeden z najaktualnie}szych tematów dnia, Mianowicie je
i święta od godziny 11—14.
Na mieście pojaw’iły się już afisze, zapo miana upominków. Upominki te maj:ą być
den z najodważniejszych i najdalej patrzą
i
można
Muzeum Miejskie
ul.
Pierac
Bielawki,
symboliczne spodziewać się
pewnej
wiadające naj:weselszą imprezę w’iosny
teatrn
dziennicych publicystów polskich, poeta i filozof,
piłki
nożnej
artyści
ich
doborze.
złośliw’ości
w
codziennie
od
11-14
kiego 8, otwarte
godz.
i redaktor ,,Merkuriusza
wydawca
karze.
która
nie
Po
ceremoniach
odbędzie się
Stała w’ystawa darów: obrazy Leona Wy
Impreza ta,
tych wstępnych
rozpocz Polskiego", ,,Żetu"
7 maja br.
stadionie
godz. 12,30
propagator filozofii narodowei
nie się mecz. Informącyj: o przebiegu meczu
czółkowśkiego i rzeźby Konstantego Laszczki. dzielę
mówił będzie na. temat:
miejskim, otrzyma wspaniałą oprawę orga będzie udzielał
przez głośniki p. Tadeusz Hoene-Wrońskiego,
Biblioteka Nowości T.C.L
przy ul. Gdań
,,Elementy wielkości Polski.
Pozycj!a i
kierownik literacki Rozglośn’
Markowski,
nizacyjną.
skiej 30, I piętro, wypożycza książki od go
zadania dziejowe Polski w Europie Środko
Przed meczem na stadionie przedstaw’i Pomorskiej Polskiego Radia, Podczas przer
dziny 11-13.30 i od 16-19.
ciele
wej".
drużyn wygłoszą przemów’ienia, po wy odbędzie się krótki koncert.
Wieczór RAK zapowiada się dziś wyjąt
czym drużyny,
przybrane w kostiumy pił
Ceny wejść na tę ciekaw’ą imprezę są
Z TEATRU MIEJSKIEGO
karskie w’biegną na boisko. Na środku boi stosunkowo niskie. Bilety już wkrótce na kowo cieka-w’ie. Słowo wstępne wygłosi p.
im. K, H. Rostworowskiego.
ska przed rozpoczęciem meczu nastąpi wy- być będzie można w przedsprzedaży.
dyr. Eugeniusz Wasilewski.
Dziś w piątek 28, sobotę 29 o godz. 20-tej
i w niedzielę 30 o godz. 16-tej po cenach
Do odebrania.
50% zniżonych odbędą się ostatnie przedsta
wienia operetki ,,CNOTLIWA ZUZANNA ".
W Zarządzie Miej!skim w Bydgoszczy
W niedzielę 30 o godz. 20-tej pożegnalne
Oddz. Porządku Publicznego złożono _nastę
przedstaw’ienie i zamknięcie sezonu operet
pujące znalezione przedmioty: zegarki, klu
ki. Daną będzie operetka ,,HRABIA LU
nortmonetki z zawartością i
w Bydgoszczy.
cze, parasol,
XEMBURG" po cenach
50% zniżonych, Urower męski. Poza tym zgłoszono przybłądział bierze cały zespół żegnając odchodzą
Ruchliwa placówka Rodziny Urzędniczej tym większe będą gw’arancj!e odporności i kanego psa. Prawo własności należy zgło
sić w wymienionym urzędzie u!. Grodzka
cych ulubieńców naszej publiczności w oso zorganizowała przed paru dniami zebranie, bezpieczeństw’a.
bach pp.: Mary Gabrielli, Kazimierza Dem
nr 25, pokój nr 18.
i
nader
referat
omówieniu
Aktualny
ciekawy
pt,
poświęcone
w’ytworzonej sytua
bowskiego i Mariana Domosławskiego.
cji oraz zorganizowaniu ośrodków pogoto ,,Polska na tle stosunków międzynarodo
W niedzielę w południe o godz.
12,30 wia obronnego.
wych, wygłosił p. redaktor mgr Stanisław
Strąbski.
przedstawienie bajki pt. ,C ZERW ONY KA
starościna
wi
Suska,
Obrady zagaiła p.
PTUREK" muzycznie ilustrowanej, w opra
Po referacie programowym
przygotoHusSmntg foagć silni,,
wypadek wojny,
cowaniu scenicznym Stefana Drewicza. Bi tając licznie zgromadzone panie oraz infor wanin i pracy kobiet
zwarci I ąyotfowf.
nasteonie o konieczności przeszkole
muj:ąc
lety w cenie od 10 gr do 1,15 do nabycia w nia kobiet w zakresie
wygłoszonym przez instruktorkę PWK,
znajomości
różnych
kasie teatru.
zgodnie z inicjatywą przewodniczącej zgro Któż chce utracić ojców naszych ziemię,
W przygotowaniu pod kierunkiem reży dziedzin obrony państwa.
madzeni jednomyślnie
w’yrazili gotowość Zroszoną potokiem krwi szlachetnych synów
serskim Śt. Dębicza ,,DOM WARIATÓW",
Z kolei p.
starosta
Suski
treściwym odbycia kursów: l) administracji w’o}sko Gdzie tyle sił twórczych, utajonych drzemie
krotochw’ila w 3-ch aktach Karola Laufsa. przemówieniu zobrazował sytuację Poleki, wej, 2) ratowmiczo-sanitamego,
3) obrony Co rwą się do walki, bohaterskich czynów’
która ostatnio w Warszawie odniosła _nie podkreślając ogromne znaczenie czujności,
przeciw’gazowej oraz 4) strzelania.
bywały sukces w teatrze Adwentowicza, pogotowia i siły całego społeczeństwa, któ
Kursy wymienione zostaną przeprow’a Tej ziemi polskiej nigdy nie oddamy,
Ni piędzi roli uprawianej: w’ poc_ie,
gdzie była grana 105 razy z rzędu przy wy re im bardziej będzie zwarte i wyszkolone, dzone przez siły fachowe.
Lud ją. obroni krwią i bagnetami,
pełnionej! widowni.
W huku dział bojowych, w zawrotnym ło
Następną premierą będzie farsa w 4-ch
aktach H. Adlera pt ,,DO WSZYSTKIEGO"
(skociew reżyserii E. Szafrańskiego z Koronkiewi
Polskich’ samolotów okrytych dziś sława,.
czówną, Morozowiczową, Wańską, Rosłanem
Jak ongiś pod Wiedniem husaria zwycięska
i Szafrańskim w rolach głównych,
dla
,,Dziennika
Jak pod Grunwaldem, Peiem Polem, War
(szawą’
Dyrekcja Teatru Miejskiego im. K H.
Nas czeka zwycięstwo, wrogów czeka klęsk a!
Rostworowskiego w Bydgoszczy z dni_em
Komedia
ta
bawiła już
dzia.
zniżkę,
Aby
uzyskać
należy
wyciąć
po
naszych
6 maja br. w’prowadza na okres letni maj
dów i oiców, nie utraciła jednak
do
dziś
niżej umieszczony kupon i udać się po bi
biletów
na
Ty’siące karabinów, dział przeciwlotniczych
sierpień 30 % obniżkę
let do kasy Teatru Miejskiego.
ani trochę
blaskn i niezawodne
swojego
nie
Z ofiarnych składek całego Narodu.
W’szystkie przedstawienia
wyłączając
humoru.
Humor ,,Wesele
Fonsia"
jest
Setki bombowców zaszumi, zaryczy,
premier. Kupony zniżkow’e będą honorow’a go
bezpretensjonalny i żywy. Dowcipy są nie
ne od nowych cen.
Wprzęgniętych do boju, do zwyc.ięstw po
że
rozbawić
wyszukane, ale tak świeże,
(chodu.
Telefon

Pogotowia

Ratnnkowego

26-15.
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Z działalności

Rodziny Urzędniczej

—
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o

,

o

na
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,,Wesele Fonsia"
Czytelników

Bydgoskiego".

.

_

—

cen

—

ze

mogą
-.

Bezpłatnie

udziela

każdego.

Aby tę godziwą
rozryw
członkom LOPP
Dziennika
kę
udostępnić
Czytelnikom
sekretariat koła LOPP rej. I—II przy uł.
nasza
Wydawnictwo
uzy
Długiej 23. I piętro mieszk. 4 od 9 do 12 i od Bydgoskiego",
skało
od
Dyrekcji Teatru Miejskiego im.
15 do 18 oprócz sobót po południu, niedziel
i św’iąt, za okazaniem legitymacji członkow K. H. Rostworowskiego.

we

wszystkich

uprawniający Czytelnika
nDziennika Bydgoskiego" do

porad prawnych
i

sprawach

wartościowa

SO% zniżki

,,

skiej.
—

przy zakupie w kasie Teatru
im.
K- H
Rostworowskiego
.

Walizkę skradziono

z

samochodu.

Feibus Kotowski (Nowy Rynek 6) zgłosił w
kradzież walizki z samochodu
cego na ul. Podw’ale. W wa,lizce znajdowało
się 25 torebek damskich r,óżnego gatunku

stoją

policj!i’

wartości 100

złotych.

56’/o

Żyd

ZNIŻKI

specjalne p.rzedstawienie ,,Wesela Fon
sia", które odbędzie słę w najbliższy
PONIEDZIAŁEK,

1

MAJA

BR

biletu

na

,,Wesele FOIłSiO"

,

O

GODZ,

26.

w

poniedziałek,

dnia 1

(stworzu !

Miejskiego

przedstawienie

na

Musimy być zwarci, silni i gotowi,
Musimy się zbroić na lądzie i morzu,
By’ móc się bronić przeciwko wrogowi,
By odnieść zwycięstwo na lądzie, w prze

maja

br.

Idź złóż ofiarę. Polska na cię czeka,
Niech cię obudzą przykłady ofiarności,
Niech każdy coś złoży, niech dłużej

nie

(czeka,

Komu

droga Polska,

kto

pragni.e
H.

Wolności!

Bańkowski,

Sfr. n?

,,DZIENNIK BYDGOSKI", soEoTa, "dnia 29 Kwietnia 1939 f,
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59 lat pracy dla Polski.
Rzut oka

T, C.

Otwarcie

Targów nastąpi

iii i, ii 11

ir

..........

,

’"nfssss^sgaaa

.

nS886

dnia 30 kwietnia.

L

Zaledwie kilka dni dzieli nas od dnia uczestników tej uroczystości, których odno
Towarzyst,wo Czytelni Ludowych ma już otw’arcia tegorocznych, wspaniale obesła śna sala Targów Poznańskich nie była w
nsa sobą 59 lat istnienia i bogatą przeszłość
nych Targów Poznańskich. Nastąpi ono w możności pomieścić.
Po raz pierw
Jest najstarszym spośród współcześnie, dzia niedzielę, dnia 30 kwietnia.
Natomiast w auli uniwersytetu zapew
nie jak
łających stowarzyszeń oświatowych. Po szy inauguracja Targów nastąpi
lecz w niona jest dostateczna ilość miejsc, umożli
wstało w czasie na,jsroższego ucisku Pola dotychczas, na te,renie targow’ym
auli
ków pod zaborem pruskim i przetrwało pięknej
Uniwersytetu Poznańskiego. wiająca wzięcie udziału w tym doniosłym
zwycięsko wszelkie ataki władz niemiec Zarząd Targów’ odstąpił od dotychczasowe akcie gospodarczym szerokim kołom przy
kich, godzących w jego istnienie, niosąc go zw’yczaju, kierując się troską o wygodę jezdnych i miejscowego społeczeństw’a.
zdrową oświatę w najszersze warstwy naro
du.
Spełniło swe zadanie w czasach nie
woli i doczekało się wolności Oj!czyzny. W
niepodległej już Polsce, wolne od krępują
cych więzów zaborczych, rozwinęło śmiało
skrzydła do lotu i jest na polu oświaty po
zaszkolnej jednym z najważniejszych czyn
ników pogłębiania kultury narodowej na
,,Ksiądz" kościoła narodowego pod zarzutem wyrabiania fałszywych dowodów
ziemiach zachodnich państwa polskiego.
Ciekawy proces toczył się w’czoraj przed znajdował się także list adresowany do
W pierwszych latach wolności, wolne od
Na ła Bomby, w którym donoszono, że ma on oucisku mogło się teraz T. C L w pełni roz Sądem Okręgow’ym w Bydgoszczy.
winąć, i wspólnie z odradzającym się szkol wie oskarżonych zasiadł 29-letni Alfons Piór trzymać większą ilość ulotek o treści wy
nictwe.m nolskim na ziemiach byłego zabo z Iwna pow. szubińskiego, podający się za w’rotow’ej.
Policji w’ydawały się ulot,ki ko
ru
pruskiego tworzyć i pogłębiać kulturę księdza kościoła narodowego, oska.rżony o munistyczne bardzo podejrzane, gdyż spo
narodową. Bardzo dużo było jeszcze do źre to, że w pierwszych dniach maja ]fb. roku rządzone zostały sposobem domowym i nie
Maiło! Twat przemówi Óó pBłtstwe nowoobrorwi
wyrobił fałszyw’e dow’ody, które porzucił na właściwie były podpisane ,,Polska Partia
bienia i wielkie zadania czekały T. C. L.
ul. Marszałka Focha i to portfel z ulotka Komunistyczna w Polsce”,
Ze wszyst.kich tych prób wychodzi obronną
podczas gdy królowa piglcnoici..
Jestem uszczę(llwiona wyborem. To wyróMenie rs,
ręką i szczególnie w plebiscytach na War mi o treści wywrotowo-komunistycznej i z nielegalna organizacja istniejąca w Polsce
wótteciam
Nic
podobno nieskazitelnej
dziwnego!!
mii, Powiślu i Śląsku odegrało niemałą ro w’skazówkami świadczącymi, że biuralista ma nazwę ,,Komunistyczną Partia Polski”.
Używam bowiem wyłącznie subietnego ł wonnego pudnr
Otwiera się obecnie liczne biblioteki,
Władysław Bomba, zam. w Zielonce pow. Niebawem wpłynęło także do policji pismo
lę.
Anłlbal
bydgoskiego jest członkiem partii komuni anonimowe z dalszym oskarżeniem Bomby
a na pierwszy plan w pracy wybija się po
o
stycznej.
przynależenie do partii komunistycznej.
połączeniu ż Macierzą, Górny Śląsk.
Jak wynikało z zeznań oskarżonego, stał Z anonimu wynikało, że posiada on w go
Obok licznych bibliotek tworzy T. C L.
on
rodziców’ w Zielonce pod
się
gorącym zwolennikiem wyznawców
pierwsze uniwersytety ludowe w Polsce, kościoła narodow’ego i przez długi czas był spodarstwie swych
w żiemi bibułę o tre
Wieczornica na FON
Bydgoszczą
zakopaną
na
W’zorując się
uniwersytetach ]udowych
przewódcą sekcji w różnych miejscowo ści antypaństw’owej. Podany był również
duńskich.
w Sokolni.
Pierwszy Uniwersytet Ludowy ściach
na terenie Małopolski. Później
wziął szczegółowy opis miejsca, w którym istot
zostaje otwarty uroczyście w 1921 r. w Dal- ślub w kościele
lecz zw’iązek nie policja po przekopaniu ziemi odnalazła
narodowym,
kach pod Gnieznem. Drugi powstaje w Za
Sekcja sceniczna przy Ognisku K. P. W,
małżeński, z kt,órego posiadał troje dzieci, kompromitujące ulotki.
Kapuścisko-Tranzyt pod kierownictwem p.
górzu obok Gdyni, trzeci w Bolszewie koło nie
Piór
i
Przed
Piór
nie
sta
dzieci,
był trwały.
porzucił żonę
sądem
przyznał się
Teodora
Jankowskiego urządza wieczór
Wejherowa.
pozostawiając je na łasce losu. Za,przy nowczo do zarzuconych mu czynów. Prze wokalno-muzyczny i humorystyczny w soW dalszych latach owocnej pracy naby
z
bowiem
żoną biuralisty Włady słuchano cały szereg św’iadków. M. in. tak
jaźnił się
dnia 6 maja o godz. 20 w reprezent,a
wa T. C. L
domy oświatowe i to w Kościa sława Bomby, pragnąc odciągnąć ją od mę że Bombę, który zeznał przed sądem, że botę, sali Sokolni
przy uł. Toruńskiej 30.
nie, Działdowie, Katowicach i wreszcie w ża. Nie mogąc osiągnąć tego celu, podej nie ma specjalnych podejrzeń, jakoby do cyjnej
dochód przeznaczy się na Fundusz
Czysty
1930 r. w Poznaniu.
rzewano go o zemstę, a mianow’icie, że po
puścił się tego oskarżony, Grafolog Friebe Obrony Narodowej. Szlachetny cel jak rów
Celem usprawnienia pracy Sejmik O- rzucił on na ul. Marszałka Focha portfel ustalił, że dokumenty podrobione nie zo nież
wykonawcy w osobach:
pn. Klara
Światowy w 1933 r. uchwała no-wy statut, skórzany, w którym znajdow’ały się różne stały napisane przez oskarżonego. Sąd z Wujecówna sopran, Józef G"ruszczyński
na
i
kilka
unazwisko
kamieniem
braku
dow’odów
Bomby
który staje się
węgielnym pod dokumenty
pew’nych
po wysłuchaniu bas-baryton, Józef Kropiński
skrzypce,
lotek komunistycznych, kompromitujących przemów’ienia obrońcy p. mec
dalszą wytrwałą pracę.
Wirskiego Jerzy Malinowski
pianista, kwartet
W tymże roku Centrala T. C L. otwiera
celem
Bombę,
spowodowania przeciwko uwolnił oskarżonego Pióra całkow’icie od smyczkowy i Gleinert
wiolonczela, tu.
W portfelu winy i kary.
w Poznaniu kino ośw’iatowe, które wyświe Bombi.e postępow’ania karnego.
dzież chór pod batutą p. Heisego oraz zna
tla filmy pouczaj!ące i rozrywkowe, zawsze
komita orkiestra K. P W. pod dyr. kapelm.
Franciszka Kowalskiego
dostępne dla młodzieży.
wzbudzą niewąt
W roku 1934 Centrala organizuj!e szereg
pliwie zainteresowanie wśród najszerszych
zebrań, na których wysuwa się hasło: od
sfer miasta Bydgoszczy.
Patriotyzm swój
św’ieżenia bibliotek i wołania o czytelnika.
di
obywatele
zadokumentują
gremialnym
Za hasłem tym poszły i czyny.
zre
Praca,
przybyciem. Bilety w ce,nie 1—3 złotych
stokrotne
można
organizowana wydaje
plony.
nabywać w firmie ,,Stor", skład
Fundamentem tej pracy jest prawda:
Tutejszy związek rzemieślników chrześcijan liczy blisko 800 członków. nut, ul. Gdańska i wieczorem przy kasie w
Sokolni.
Biblioteka jest instytucją wychowaw’czą.
(n385ł
W drugiej części zebrania przyjęto z u(n) Na rocznym w’alnym zebraniu byd
Organizuje się w tym celu kursy bibliote goskiego oddziału pomorskiego związku znaniem do wiadomości sprawozdania pre
kobiet
Przygotowanie
karską, które .przeszkalaj!ą 149 osób, dając rzemieślnik ów-chrześcijan
po
zapalnych zesa Godka, sekretarza H. Kaszubow’skiego,
Zaśtę;,,; wykształconych bibliotekarzy.
do obrony przeciwgazowej.
przemówieniach
prezesa, Godka i- komisarza;, skarbnika Jakubow’skiego i komisji rewi
Tak przeszło T. C. I,. w nową fazę roz
pożyczki. d -ra Typrow’icza odczytał wicepre-- zyjnej. Ze sprawozdań tych wynika, że licz
w’oju. Mimo kryzysu i piętrzących się trud zes Kurdelski zgłoszone wnioski. Uchwalo ba członków związku
Zarządy kół kobiecych Ligi "Obrony Po-’
podniosła śię o prze
ności pragnie przełamać wszelkie zapory i
i Przeciwgazowej w Bydgoszczy
no jednomyślnie:
szło 200 i wynosi już blisko 800. Przez na wietrznej
iść z dobrą, zdrową książką jak najszerzej
podają do wiadomości wszystkim kobietom
Powołać przy każdym cechu komisję bycie ,,Domu Rzemieślniczego"
stw’orzono
1)
między lud, chce się szczególnie zaopieko kontroli obyw’atelskiej!, która stwierdzi, czy ognisko mieszczańskie, jakiego inne miasta z terenu miasta zrzeszonym w kołach LOPP
i niezrzeszonym, że dnia. 1 maja br. zosta
wać rzeszą najnieszczęśliwszych, bo pozba
wszyscy rzemieślnicy danego zaw’odu pod mogą Bydgoszczy pozazdrościć.
Spraw’ność
wionych pracy i chce im przyjść z pomo_cą pisali pożyczkę lub złoży’li ofiarę na FON. organizacyjną w’ykazano, goszcząc 2.000 o- nie rozpoczęty praktyczny kurs obrony
w postaci bezpłatnego w’ypożyc,zania ksią
2) W Komunalnej Ka,sie Oszczędności sób na zjeździe rzemiosła w pa,ździerniku przeciwlotniczo-gazowej.
żek i korzystania z czytelń i świetlic T.G .L
miasta Byd,goszc,zy założy się konto pod na 1938 r. Doskonale też funkcjonuj!e biuro po
W programie zostaną omówione tematy,:
pragrńe w dalszym ciągu nawiązać bliższy zwą: ,,Dar rzemiosła bydgoskiego na do rad prawnych itp. Biurem kieruj!e p. Ża
l) Sposoby walki nowoczesnej, 2) zapo
kontakt z czytelnikami przez żywe słowo,
zbrojenie armii" i wzywa się wszystkich kow’ski.
znanie z działaniem gazów na organizm, .3)
urządzanie w’ieczorów autorskich, rzemieślników, ażeby na to konto wpłacali
przez
zebranie
okrasił
refera.
Wa]ne
ciekaw’ym
sposoby obrony przeciwlotniczej i przeciwprzez świetlice i uniw’ersytety ludowe. Kie w’szelkie datki.
tem o C. O P. delegat Zw’iązku Polskiego
rownikami i pracownikami T.C .L. kieruje
3) Członkowie komisyj egzaminacyjnych p. Gross z Poznania. Ośrodkiem w’łaściwym
%olśce słucha każdy
jedna myśl: pogłębienie kultury narodowej ofiarują na FON sw’oje wynagrodzenie za nie Jest Sandomierz, lecz Lublin. Pod Rze
i wychowanie dobrego i ofiarnego obywate
udział w następnym egzaminie i upow’a,ż szowem spekulanci żądają za metr kwa,dra
la państwa, który w codziennej obowiązko
niają izbę rzemieślniczą do W’płacania te,j tow’y ziemi od 80—120 złotych. Dla zbadania odbiornika, radiowego medle myboru,
wej pracy poświęca swe siły dla chw’ały i kw’oty na ,,Dar rzemiosła bydgoskiego".
możliw’ości osiedleńczych w C. O. P,, wybio
Polski.
potęgi
4) Wzyw’a się w’szystkich pracowników’, rą się tam przedstawiciele rzemiosła i drob
Po wygłoszeniu mowy Hitlera
Jak wiemy, niepoślednią rolę w ,tych
ażeby pracow’ali przez przeciąg jednego lub nego przemysłu z Bydgoszczy w’ najbliż
pracach odegrał bydgoski Komitet Okręgo dwóch tygodni godzi,nę łub dwie dłużej!. a szych miesiącach.
wy T.C.L który będąc całkowicie zdany ńa
Związek rzemieślników’ organizuje poza
wynagrodzenie za tę pracę ofiarowali na
własną pracę, wykazał znakomite rezul FON.
tym majów’kę ,,w nieznane" a w lipcu piel
Praca
ta
na
taty.
wydała
gruncie bydgo
5) Wszyscy rzemieślnicy ponrą akcję grzymkę do Częstochowy. Bliższe szczegóły
,skim owoce nadspodziewane i znalazła po zbiórki odpadków i nieużytków dla LOPP.
tych w’ycieczek jeszcze ogłosimy.
parcie w’śród całego społeczeństw’a.
gazowej, 4) posługiwanie się maską prze,
Ponieważ zbliża się doroczne święto T.
c.iwgazową, 5) pierwsza pomoc przy zatru
Z
’C. L
3 maja, przeto za w’skazane uważa
błachej przyczyny dętko pobił
ciach gazami, opieka nad dziećmi i zabez
LOPP bierze udział
starszo kobieto.
my zwrócić czytelnikom uwagę na zasłu
pieczenie żywności, 6) jak należy wybrać,
żoną działalność tej organizacji.
w uroczystościach 3 Maja.
urządzić i uszczelnić izbę na pomieszczenie
Niezwykle brutalnie postąpił sobie 33-leZbiórka na Dar Narodowy 3 Maja w ro tni robotnik Paweł Zieliński, zam. z rodzi
uszczelnione, 7) sposoby odkażania ludzi,
Zarząd Bydgoskiego Obwodu Mie,jskiego zwierząt, przedmiotów itp.
ku bieżącym przybrała na ważności, bo ła ną w’
dla
ul.
Pi’zytułku
Bezdomnych przy
LOPP zawiadamia w’szystkie koła LÓPP, że
Wszystkie wykłady odbędą się w Resur
skawy protektorat nad zbiórką przyjąć ra Jagiellońskiej. Po skończone,j pracy powró
w uroczystościach 3 Maja
sie Kupieckiej przy ul. Jagiellońskiej 13, sal
czył Pan Marszałek Edward Śmigły-Rydz, ciw’szy do domu usłyszał od żony, że jego w dniu 3 maja
udział.
ka na parterze.
Jego Eminencja Ks. Kardynał dr August 5-letni synek uderzony został przez miesz bierzemy gremialny
Hlond, Prymas Polski, wszyscy ministrowie kankę tego samego baraku 60-letnią Marię
Rozpoczęcie kursu w poniedziałek, dnia
Bliższe szczegóły zostaną kołom LOPP
1 ma,j!a br. o godz. 17.
oraz prezesi
naj!wyższych izb ustaw’odaw Stacbowiczową. Zieliński w’ówczas zwrócił zapodane specjalnym okólnikiem.
Wszelkich
informacji udziela, sekreta
czych.
się do wspomnianej kobiety z pretensjami,
Zarząd Obw’odu Miejskiego LOPP apelu riat Kola Kobiecego LOPP, ul. Długa. 52, te
Toteż wzyw’amy całe społeczeństw’o byd przy czym uderzył ją silnie w twa,rz, a na
je do w’szystkich kół LOPP, aby przystąpiły lefon 3670.
goskie do wzięcia udziału w zbiórkach i ob stępnie powa,lił Ją na podłogę i zaczął ko do w’stępnych przygotowań do uroczystości
Kobiety
wzywamy was,
abyście we
skutkiem
kobieta
chodach 3-cio majowych, które winny w’y pać,
odniosła, po 3
cze,go
Maja, aby uroczystość ta wypadła jak wła,snym interesie zapoznały się z najnie
kazać w tych niebezpiecznych chw’ilach na w’a.żne obrażenia cielesne i przez trzy tygo
naj!okazalej.
zbędniejszymi wiadomościami z obrony
dnie przeleżała w szpitalu. Za to brutalne
leżytą zwartość i miłość do polskości.
przeciwlotniczo-gazowej/
Zieliński
postępowanie
odpowiadał
przed
do
złoże
Wszyscy jesteśmy zobowiązani
nia choćby nąidrobnięjszej ofiary na Dar Sądem Okręgowym, który skazał go na 6
Wyjazd rzemieślników na Targi Po
miesięcy więzienia z zawieszeniem wykona znańskie. Związek Rzemieślników Chrześci
Narodow’y 3 Maja.
nia
na
okres
trzech
lat,
kary
Kasy miejscowych urzędów skarbo
Rodacy! Apel TCL1 u na pew’no podchwy
jan w Bydgoszczy pragnie zorganizować je
będą przyjmowały subskrypcję po
wych
na
Poznańskie
i
razemTargi
cimy zgodnie
Wieczór pieśni, słowa, muzyki, dnodniową -wycieczkę
na cele
obrony państ,wa również w
luksusowymi autobusami (niebieskie wozy życzki
dnia 30 kwietnia i w środę 3 maja
tańca na FON.
,.linii bałtyckiej”). Koszt przejazdu w obie niedzielę,
br. w godzinach od 8 rano do 13,30.
z biletem wstępu na Targi
Wszyscy idziemy 3 maja o godz, 20-tej strony włącznie zł.
Gdzie pójść jutro wieczorem?
do
8,50
wyniesie
Wycieczka
dojdzie
Obrady zjazdu rezerwistów. Zarząd
do Teatru Miejskiego na wjelki wieczór ar
skutku, o ile zgłosi się 30 osób. Zgłaszać się grodzki Związku Rezerwistów w Bydgosz
Na to pytanie łatwa odpowiedź
oczy
tystyczny zorganizow’any przez Dyrekcję i
w sekretariacie
związku, ulica Ja czy przypomina, że walne zebranie delega
wiście na zabawę Tow. Czeladzi BzeźnicZespół Teatru, Towarzystwo Muzyczne i należy
10 (tel. 1580).
tów i zarządów kół Związku Rezerwistów
kiej przy Cechu. Zabawa ta odbędzie się Miejskie Konserwatorium, by przeżyć na giellońska
się w niedzielę dnia 30 kwietnia o
w
Zabawa ,,Gwiazdy”.
jutrzejszą sobotę wieczorem w salach prawdę niecodzienne wzruszenia artystycz
Przypominamy odbędzie
17 w Domu Rzemieślniczym przy uli
Resursy Kupieckiej. Zabawa Tow. Czela ne i spełnić swój obowiązek obywatelski, wszystkim Sympatykom i członkom, że na godz.
dzi Rzeźnickiej przy Cechu będzie dosko przyczyniając się do powiększenia Fundu sza tradycyjna zabawa wiosenna odbędzie cy Jagiellońskiej 10, I ptr.
szu Obrony Narodowej. W programie:
kon się już w sobotę 29 bm. w sali p. Kowal
nale zorganizowana i na pewno wszyscy
Stowarzyszenie b. członków Ubezpie.
Pod tym względe.m cert fortepianowy Chopina F-moll, Anczyca
świetnie się ubaw’ią.
skiego, ul. Wrocławska, Pierwszorzędna or czeń Społecznych w Niemczech miało w ub.
Tow. Czeladzi Rzeźnickiej cieszą się ustalo’fragment z ,,Kościuszki pod Racławicami", kiestra przygrywa do tańca. Początek o godz. niedzielę zebranie urozmaicone referatem p.
ną, doskonalą renomą.
Jesteśmy przeko Nowow’iej!skiego ,,Swaty polskie", i tańce lu 19,30. Wstęp ściśle za zaproszeniami. Kto mec. Trzebińskiego. Po referacie urządzono
nani, że w najbliższa sobotę w’ieczorem sa dowe. Zatem pamiętajmy: wszyscy idziemy Uie zaopa,trzył się, jeszcze w zaproszenie, składkę na FON, która dała 20 złotych. In
może takowe otrzymać w zakładzie fryzjer wa,lidzi
le Resursy Kupieckiej zapełnią się po brze 3 maja do teatru na wieczór pieśni, słow’a,
pra.cy złożyli przez to dowód swego
skim, Długa 2.
(3825 patriotyzmu.
muzyki, tańca.
gi publicznością.
na
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Nr 99.

dnia 29 kwietnia 1939 r,

ŚLUBOWANIE OLIMPIJSKIE ODBĘDZIE
Stan

wody

Kraków

Wiśle

w

z

dnia 27. iv.

1939

SIĘ DOPIERO 16 MAJA.
Termin uroczystości
ślubo’wania człon
ków kadr olimpijskich przełożono z 3 maja
na, 16 maja, by umożliwić udział w ślubowa
niu członkom kadr olimpijskich w sportach
zimowych, które jeszcze nie zostały usta
lone.

r.|

(2.92),
-j- 1.42, (1.43), 5
Warszawa -j- 1.06. (l.ll). Płock 4- 0 .94, (0 99).=
Toruń + 1.18, (1.24).
Fordon + 1.29, (1.30),
Chełmno -j
1.10, (1.121, Grudziądz-)- 1 .30 (1.84), f
Korzeniewo 4- 1.48, (1,48), Pieklo-)- 0.69 (0.73). 5
Tczew + 0.76, (0.80).
Einlage 4- 2.48 (2.48), 5
5
Schieyenhorst 4- 2 .66, (2.68).
-2 .95

Zawichost

,

=

-

,

,

IOPNSOKÓŁV-IKSBRDA.

,

(Liczb.y w nawiasach przedstawiają
dy z dnia poprzedniego).
’

stan

Przed

ZBOŻOWO-TOWAROWA
100

za

kg.

z

dnia 27. IV. 1939

r.:

Zboża
Psnnlct 21.08 -2I.S5, Zyto 15,50-15,60.
.lęcimle(i browa00,00-OO,CO.
rowy
jęczmień 673- 678 g/l 19,15—19,40. jęcz.
644 -650 g/l 18,65-18,90. Owies 16.50 -16,75.

wielką imprezą

Eliminacje
Jak donosiliśmy,

=

;
:

Przetwory młynarskie.

wl. w 41 .25 -42,25, mąka =
40.25 —41,25. mąka pszenna :
37.25-38.26, maka pszenna:

Mąka pszenna wyciągowa 0—39%

Świtały,

5

BYDGOSKA GIEŁDA
Notowano

W najbliższą niedzielę o godz. 14 -tej na
boisku im.
rozegrają obie druż. ostatni mecz z cyklu rozgrywek o mistrzo
stwo B-klasy Pom. OZPN. Ze względu na
odmłodzone składy obu drużyn za,wody

wo-5

.

0-35% wt w.
pszenna
gat.
gatunek I 0-50% wt. worek
I
A
0-65’Z, wt. worek 34,75-85,76. mąka pszenna :
gatunek
s;i’mek II 35-65% wl worek 30.25 31.25, maka pszenna:
gat. II 50 -CO% wl. w 00,00-00,00, mąka pszenna gatunek :
I A 50-SS%
wł. w. 00,00-00.00
mąka pszenna gatunek:
II 60- 65% wł. w, 00,00-OO,CO. mąka nszenna gat. TU 65-70% :
maka
0—wł. w s
wr, w, 00.00-00,00
pszenna ratowa
28.25-29.25 mąka pszenna śrutowa eksportowa (2,59zf pop). =
^’00- m^ka żytnia wyciągowa gat 0-30^/c wł. w- ;
00.00-00,00 maka żytnia gat 1 A 0-55% wt w. 25 .00—25,50 ;
mąka żytnia razowa 0-95% 20.50-21,00. mąka żytnia śrutowa :
eksoorf (2.5% oopinln), 00.00-00.00
mąka żytnia 70’Zg. ek- :
spor! (’dla W. M .GdaAskat 24,00—24 50; Otręby pszenne miał- ;
k’o sta id, 13,75—14,25, Otrębv pszen. średnie 13,50-14,00:;
Otręby rnzenn. grube 14.25-14.75: Otręby żytnie i przemiału :
stand. 12,75-13 25 Otręby }eoz. 13,25-13.75;
Kasza ięezm :
31,00-32,00^ kasza jęczmienna, pęczak wł- w,:
kasza
wł.
w
33.00,
ęezmienna perłowa
42.50-43,00:
-

.

.

.

do zawodów

dniu 18

lekkoatletycznych Poznań

dniu 18

maja z okazji
biegu ,,Dziennika Bydgoskiego" odbędą się
międzyokręgowe, piąte z rzędu zawody lek
Pomorze. Ekoatletyczne panów Poznań
liminacjami do spotkania tego będą mi
strzostwa Bydgoszczy, które rozegrane zo
staną w najbliższą niedzielę, o godz. 11 i 16
na stadionie.
Jedynie część finałów odbę
dzie się w dniu 3 maja w ramach Igrzysk
Sportowych. W niedzielnych zawodach obok
wszystkich
czołowych zawodników
Bydgoszczy szczególnie licznie reprezento
wany będzie Inowrocła,w, który wystawia
16 zawodników z Goplanii i KPW.
w

w

—

Poza tvm po

raz

maja

br.

powiadają się interesująco. Ceny wstępu

Pomorze.

-

pierwszy

startować

za_
25

groszy.

bę

LEKKOATLETYKA WŚRÓD MŁODZIEŻY.
i 25 kwietnia odbyty się
mistrzostwa
Gimnaz,jum
Kupieckiego. Ogółem startowało 35 zawod
ników.
Szczegółowe wyniki były

W dniach 22
Świecia,
dą zawodnicy
którego bar
lekkoatletyczne
skoczek
wach wystąpi obiecujący
w zwyż
ze

—

w

Siemiątkowski.

następu
ciekawie zapowiada się start
I
gdyńskich zawodników, a szczególnie Krom jące:
100 m: l) Strzelecki (IV) 12 sek., 2) Dreka w biegu na 3.000 m z przeszkodami o mi
wek (IV).
strzostwo Pomorza, który z pewnością sto
800 m: l) Sobucki (IV) 2:18,5, 2) Krenski
z
czy emocjonujący pojedynek
doskonałym
2:19,2.
(III)
oraz
rzucie
Wasilewskim
w
Sobeckiego
1500 m: l) Nowiński (II) 4:55,3, 2) Sobuc
młotem. Zawodnik ten na jednym z ostat
nich treningów uzyskał piękny wynik 46,42 ki 5:00,0.
Skok w dal: Strzelecki 5,69, Kocieniew
toteż będzie bardzo groźnym przeciwnikiem
ski
Bardzo

(III) 5,20.
w’zwyż: Wojtalewicz (IV)

dla reprezentanta Polski Kordasa.

Skok

po 1.45 m.
Strzelecki 11,32 m, Drew’ck 10.94
Rzut kulą: Magdulski 9,65, Stablewski

Trójskok:

Finały

mistrzostw miasta

w

m.

grach sportowych.

(IV) 9,19

m.

Dysk: Grzybowski (IV) 32,96,

Wierczew-

Tegoroczne mistrzostwa miasta w grach nazjum Marszałka Piłsudskiego w niedzie ski 26,85.
2 klasa
4X100 m: I dr. klasy IV 50,3
Strączkowe, oleiste, koniczyny nasiona I in. i sportowych miały przebieg bardzo emocj:o lę o godz. 17 -ej. Mistrz miasta wyłoniony
Wiktoria
Groch
Groch
1
30,00-34 .00: nujący i w pierwszych rozgrywkach wal będzie w poniedziałek, dnia 1 maja, W siat III. 54,0.
polny 24.00- 26.00
Groch zielony (Fo!ger) 25,00-27,00, Wyka jara 23,50-24.50; czono
już bardzo zacięcie. Do półfinałów w kówce męskiej w półfinałach spotykają się
Vciuszka 24,50—25,50 Łubin żółty 13,00-13,50 Łubin niebieski 12,00- i2,t0. Seradela 21,00-28,00, Rzepak jary b.
47.00piłce koszykowej: zakwalifikowali się KS Ci Szkoła Podchorążych Marynarki z Liceum
4S.OO, Rzepak ozimy bez worka 52,00 53,00, Rzepik ozimy; szewski po zwycięstwie nad Liceum Rolni Rolniczym w sobotę o godz. 17,30 i Gimna
bez worka 46,00-47,00, Siemię lniane 61,00 63,00 Mak nie-;
II 98:14, Liceum Rolnicze po poko zjum im. Marszałka Piłsudskiego z KPW w
bieski 90,00-93,00, Gorczyca 63,00 -67,00, Koniczyna czerw,; czym
Polonii 49:22, Szkoła Podchorążych
bez kan. o czyst. 97% 120,00-130,(M) Koniczyna surowa bez ; naniu
sobotę o godz. 17 -ej. Finał rozegrany będzie
która pokonała Sokola 35:10 i
ogr. kanłanki 70,00,-80 .00, Koniczyna biała bez kan, o czyst ; Marynarki,
w niedzielę o godz.
15.30. Poza tym w pią
97% 300.00 -325,00,
Koniczyna biała surowa 215.00 265,00.;
PIĄTEK, 28 kwietnia.
Marszalka Piłsudskiego, które z
tek i sobotę odbędzie się kilka spotkań w
Koniczyna szwedzka 180,00-żCO,OO, Koniczyna żółta odłusz- ; Gimnazjum
Kurs higieny
Godz. 19,30.
Kat. Koło Pań.
Batalionem
czona
Przelot
:
34:20.
i
siatkówce
w
65,00-75,00,
90,00--1OO,OO Rajgras angielski
Panc.ernym uzyskało
trójkach, dwójkach
grach
z
przeprowadzony
przez
higienistkę
130,00-140,00. Tymotka czyszczona 40,00- 46.00
Ciszewskim
i
Pierwszy półfinał pomiędzy
mieszanych, przy czym półfinały
finały
w lok. stów.
Centrali,
odbędzie
się
który
i
inne.
i
Liceum
Artykuły pastewne
Rolniczym odbędzie się w piątek odbędą się w niedzielę.
Gdańska 30 I. p. Prosimy o bardzo licz
Makuch lniany 25.50-26,00,
makuch rzepakowy
Również w niedzielę o godz. 15 odbędą,
H,00- : (dziś) o godz. 18-ej, a drugi półfinał pomię
14,50. makuch słonecznikowy 40/42% (M),00-00,00, śrut soja :
ny udział.
i
Gim
w siatkówce pań (szó6tki).
Szkołą
się
dzy
Podchorążych
Marynarki
spotkania
00.00 -00,00, ziemniaki pom. 0,00-O,OO,ziemniakinacinoteckie :
Godz. 20. Związek Powstańców Wielkopol
00,00-00,CO, ziemniaki fabryczne kg, ’/c 00,00—00,00, ziem- :
skich kolo im. Traugutta (daw. I Dyw.)
niaki jadalne 5,00-5,25, płatki ziemniaczane
00,00 00,00
Zebranie plenarne odbędzie się w Re
wytłoki buraczane suszone 0,00-0,00, słoma żytnia luzem :
WIZYTA PIŁKARZY ANGIELSKICH
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
3,00-3,50. słoma żytnia prasowana 3,50-4,00, siano nad :
sursie Kupieckiej,
ul. Jagielloń
przy
noteckie luzem 6.50 7,00.
siano nadnoteckie prasowane 5
NA ŚLĄSKU.
W MONACHIUM.
7.25- 7,75.
skiej.
Sprawozdanie z pobytu w Byd
5
Katowice.
Śląski OZPN pertraktuje ze
W Monachium
goszczy prezesa zarządu głównego.
odbyły się w’ niedzielę
5 związkiem angielskim o przyjazd do Polski
w tym sezonie za,wody Iekkoatle
Premiowanie książeczek P.K.O
SOBOTA, 29 kwietnia.
,piłkarzy angielskich na dru,gą połowę maja pierwsze
Godz. 19.
z udziałem
zawodników
K, S. Z. S. ,,Astoria". Zebranie
tyczne
czołowych
br.
W
dniach
|
OZPN
śląski
tych
przeprowaDnia 25 kwietnia 1939 r. odbyło się w
klubu
obecność wszystkich
niemieckich.
Ciekawsze wyniki notujemy:
plenarne
dzil
z Londynem,
|
w
rozmowę
telefoniczną
Centrali P. K O.
w
Warszawie 41-sze z
Naczłonków
konieczna,
porządku
czasie
|
Kula
15,75
m,
której Anglicy wyrazili gotowość
Lampert
rzędu publiczne losowanie książeczek na
referat p. prof. WTzosia, nie
do
Polski
Manchester
dziennym
|
zespołu
Dysk
Lampert 47,53 m,
premiowane wkłady oszczędnościowe serii | przysłania
dzielny wyjazd do Inowrocławia, obchód
Młot
City (walczącego w 2 lidze), albo pierwszoMayr 51,26 m.
H-ej.
3 maja i inne ważne sprawy.
Now’e od
Śchrutl 60,15 m.
Oszczep
Wizyta piłkarzy anPo zł 1000 ofrzymają właściciele nast,ę| ligowego Steke City.
znaki klubowe są do nabycia u skarbni
na 25 km
Bertsch 1:25:12 godz.
3 gielskich na Śląsku może dojść do skutku
l)
Bieg
nr
nr
52391, 54605,
pujących książeczek:
ka i kierowników poszczególnych sek
55279, 56652,
60645,61311, 62215, 63193, 64546, jedynie wówczas, ,jeśli Śląski OZPN zagwa- 2) Mucsi (Węgry) 1:25:13.
cji. Treningi bokserskie ze względu na
5 rautuje im cztery mecze.
65490, 65991,
66369,68588, 72235, 73758, 78990,
Chód na 25 km
l) Dahlinsch (Łotw’a)
czekające ważne spotkania trwają na
80182, 85112,
85676,86555, 90153, 90705, 91263, | O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ.
2:02:17 godz., 2) Prehn (Niemcy) 2:02:55.
dal w sali
gimnastycznej przy ulicy
92014, 92832,
94192,94342, 94372, 96883, 98637,
Grodzkiej we wtorki, czwartki i piątki
98675, 100608, 102204, 103860, 104523, 105577,
W dniu 3 maja rozegrane zostaną nastę
do godz. 19.
106811, 107119, 107500, 108688, 108801, 109685, !pujące mecze piłkarskie o puchar Polski:
NIEDZIELA. 30 kwietnia.
SOKOŁWIA
109806, 109908, 112764, 113292, 113507, 113923, |
Warszawa
w
Łucku, sędziuje p.
Wołyń
Podoficerów
Godz. 8,30.
Związek
Ogólny
114835, 118462, 118580, 118838, 118893.
i Bra,ch ze Stanisławowa, Polesie
Wilno w
Rez. kolo powiatowe. W niedzielę zbiór
FINAŁY B KLASY POMORZA
serii
Brześciu
n.
B
Ma.k!ak
z
Białe
|
Ksią,żeczka premiowana
Ii-ej wy
sędziuje p.
ka przy ul. Krasińskiego róg Gdańskiej.
losowana dawniej, a nie zrealizowana: nr j: ,gostoku,
Lublin
Stanisław
w Stani
Członkowie
BOKSIE
posiadający mundury w
69101.
!sław’owie, sędziuje p. Strzelecki ze Lwowa,
reszta po cywilnemu.
mundurach,
Po zł 1000 otrzymają właściciele nastę
Poznań w Sosnow’cu, sędziuje p.
3 Zagłębie
Godz. 18. Przysposobienie Kobiet do obrony
pujących ksią,żeczek nr nr: 52391 54605 55279 3 Blahut ze Śląska, Pomorze
Białystok w WKS
kraju. Staraniem Organizacji Przyspo
56652
60645 61311
62215 63193 64546 65490 Toruniu,
Kakict
z
Poznania,
sędziuje p.
sobienia Kobiet do obrony kraju zrze
65991
66369 68588
72235 73758 78990 80182 | Łódź
Śląsk w Łodzi, sędziuje p. Medwiła Walki: Peliws-SowiAskl, Psslurczak-Rlnke,
szone na gruncie bydgoskim kobiety or
85112
85676 86555
90153 90705 91263 92014
z Krakowa.
11.
a-3S9i
Czernlak-Tomczyk, Knlga-Nowickl
ganizują w gimnazjum im. Marsz. Pił
92832
94192 94342
94372 96883
88637 986751
sudskiego Plac Wolności w’ielkie zebra
100608
102204
103860 104523
105577 106811 5
SYRENA WYJEŻDŻA NA MECZ
nie pod hasłem ,,Kobieta-Polka w obro
107119
107500
108688 108801
109685 109806
BOKSERSKI DO GDYNI.
nie kraju".
P. M, Herburtów’na refe
WSZYSTKIE MECZE POMIĘDZY FRANCJĄ
109908
112764
113292 113507
113923 114835
3
rentka spraw’
Pięściarze
stołecznej Syreny wyjeżdżają
społecznych,
delegatka
118462 118580 118838 118893.
I NIEMCAMI ZOSTAŁY ODWOŁANE.
na dzień 3 maja do Gdyni, gdzie rozegrają
PWK z Warszawy wygłosi referat, na
Książeczka premiowana serii II wyloso
Smecz towarzyski z tamtejszą Flotą, Druży
Paryż. Jak nam komunikują, w’yznaczo
który w’szystkie kobiety Polki zaprasza.
wana dawniej, a nie zrealizowana: nr 69101.
=na warszawska
wystąpi w tym spotka,niu ny na dz. 30 kwietnia międzypaństwowy
,-=
f w składzie: Baśkiewicz, Sobkow’iak, Teddy,
mecz Rugby Francja
Niemcy został przez
Towarzystwo Kolonii Letniej Urzędni
Zjazd szewców w Poznaniu. !Kozłow’ski, Kolczyński, Doroba II, Włostow- Francuzów
Do
skutku
nie
odw’ołany.
dojdą ków Dyrekcji Poczt i Teiegr. w Bydgoszczy.
Szumski. Kierownikiem drużyny będzie
również wszystkie inne wyznaczone impre Roczne walne
zgromadzenie członków’ Ko
Zjazd delegatów cechów szewsko-cholew- =ski,
lonii Letniej urzędników Dyrekcji Okręgu
zy franeusko-niemieckie.
karskich
woj:ewództw poznańskiego i po p. Łałkedrey.
Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy odbędzie
morskiego odbędzie się w niedzielę, dnia
7 ma,ja o godzinie 11 w sali cechowej Domu
się w dniu 9 maja br. o godz. 19 w lokalu
Resursy Kupieckiej przy ul. Jagiellońskiej.
Rzemieślniczego w Poznaniu przy Wałach
Zebranie
Związek Powstańców Wlkp.
Zygmunta Augusta.
oienarne 2 maja o godz. 20 w lokalu p. MelPo południu o godz. 3 zbiórka w loka
lach Spółdzielni Szewców i Cholewkarzy w
lerowej, plac Piast,ow’ski. Koła bierze udział
w obchodzie 3 Maja,
Strzelanie o nagrody
Poznaniu przy ul. Marszałka Focha 28 ce
lem wspólnego zwiedzenia Targów.
odbędzie się dnia 21 maja. Bliższe szczegó
ły na zebraniu w dniu 2 maja. Sekretariat
Przyjezdni korzystają (po wykupieniu
mieści się przy ul. Dworcowe j 98 i jest czyn
256 kwietnia.
karty uczestnictwa w biurach ,,Orbisu" i na
Sobolo,
ny w każdy poniedziałek i czwartek od
stacj:ach kolejowych) z 75% zniżki w drodze
17 do 19.
godz.
powrotnej,
?WSG,HMS. OGÓLNOPOLSKI.
Płyt,y. 10,55: Program na jutro. 11,25: Płvtv.
Wiadomości z Pomorza.
jFfrogiwicfypo
6,30: Pieśń ,,Kiedy ranne wsta,ją zorze". 13,00: Płyty. 13,50:
felieton.
,,Niefortunny kapitan"
6,35: Gimnastyka. 6,50: Płyty. 7,00: Dziennik 18,00:
Wiadomości
z
Uwaga Stronnictwo Pracy Ziemi Bydgoskiej.
Płyty. 18,25:
sportowe
7,15: Płyty. 8,00: Audycja dla 18,15:
poranny.
Pomorza. 20,00: Pogadanka rolnicza, 22,55:
Dnia 30 kw’ietnia 1939 r, o godz. 10 w lo
szkół. 11,00: Audycja dla szkół. 11,25: Płyty.
Aktualności. 23,05: Zakończenie programu. kalu
p. Kocerki (Rzeźnia Miejska) w Byd
11,57:
Sygnał czasu i hejnał z Krakowa.
,,TRZY SERCA"
goszczy odbędzie się walny powiatow’y zjazd
ROZGŁOŚNIA POZNAŃSKA.
12,03: Audycja południowa. 15,00: Teat,r wy
(Kino ,,Kristal").
obraźni dla dzieci. 15,30: Muzyka obiadowa.
na
8,15: Płyty. Stronnictwa Pracy Ziemi Bydgoskiej. Zarzą
Najciekawsza powieść poczytnego pisa 16,00: Dziennik popołudniowy. 16,08: Wiado 8,55:8,10: Program dla dzisiaj.
kobiet. 11,25: P!yty. dy kół otrzymały już odnośny okólnik. Poza
Pogawędka
rza
Dołęgi-Mostowicza ,,Trzy serca" docze mości gospodarcze. 16,20: Kronika literacka. 14,00:
14,10:
Przegląd giełdowy.
P!yty. delegatami mogą wziąć udział w zjeździe
kała się również przeniesienia na taśmę
16,35: Recital fortepianow’y Zbigniewa Grzy 14,45: Skrzynka ogólna. 14,55: Wiadomości w charakterze gości członkowie Stronnictwa
losu
mło
Ciekawe
za okazaniem legitymacji na rok 1939.
filmową.
koleje
trojga
bow’skiego. 17,65: ,,Maik
fiol-etowy żak"
bieżące. 18,00: Orkiestra klubu mandolini Pracy
na której
KOŁO BIELAWY, ^zebranie plenarne od
dych stanowią kanwę,
rozwija pogadanka. 17,15: ,,Przed 120 laty"
au stów ,,Sempre vivo". 18,25: Wiadomości
się życie arystokraty, wychowanego przez dycja słow’no-muzyczna. 18,00: Audycja ja
w sobotę, dnia 29 bm. o godz. 19
sportowe lokalne. 20,15: Płyty. 23,05: Zakoń będzie się
wieśniaczkę i odwrotnie jej syna w pała pońska
Kocerki (Rzeźnia Miejska) przy
w lokalu p
z okazji święta narodow’ego Ja czenie
programu.
Ta tajemnica rodzinna,
cu, hrabiowskim.
ul. Jagiellońskiej.
dla Po
Aktualny referat wygło
18,15:
18,30:
ponii.
Płyty.
Audycja
ZAGRANICA.
ujęta w sposób bardzo inteligentny przez laków za granicą. 19,15: Koncert w wyk.
si p. radca Beyer. Wszystkich członków oOslo. 19,50: Melodie operetkowe.
Radio raz
reżysera, stała się wybitnie
zajmującą i
i chóru P. R. 20,00: Audycja
gości wprowadzonych przez członków
istotnie wzruszającą hi,storią. W głównych orkiestry symf.
Romania. 19,20: Koncert straussowski. Bu
dla w’si. 20,15: D. c, koncertu. 20,35: Audycje
uprzejmie zaprasza, zarząd.
II.
rolach
Elżbieta Barszczewska,
Pichelski.
20,55: Muzyka cygańska. Lipsk.
KOŁO MAŁE BARTODZIEJE
ZIMNE
informacyjne. 21,00: Koncert rozryw’kowy. dapeszt
Żabczyński, włożyli w grę swoją wiele u- 21,00: Koncert rozrywkow’y. W przerwie o 20,15: Wieczór tańca. Wiedeń. 20,15: Wesoły WODY. Zebranie plenarne odbędzie się w
czucia i stanowili prawdziwie gorące trzy
w’ieczór Lahti. 21,10: Muzyka taneczna. Tal sobotę 29 bm. o
godz 19 w lokalu p. Brukgodz. 21,45 monologi. 22,55: Przegląd prasy. lin.
serca, Świetnymi byli: Pancewiczow’a, Lin
21,10: Muzyka taneczna. Kowno. 22,00: nera, ul. Toruńska. Uprasza się o liczny
Ostatnie wiadomości dziennika wie
23,00:
i
dorfówna, Zelwerowicz
Białoszczyński.
Muzyka taneczna, Lubiana. 22,15: Muzyka udział czonków. Sympatycy mile widziani.
czornego, komunikat meteorologiczny. 23,05:
Pięknym też jest mot.yw muzyczny tego Wia,domości z Polski w języku niemieckim. lekka. Poste Parisien. 22,07: ,,Fryderyk Cho
Zebranie ple
KOŁO SZWEDEROWO.
aud. muz. Sztokholm. narne
filmu, zdjęcia udźwiękowienie i dekoracyj
pin i w’iolonczela"
taneczna (płyty).
odbędzie się w sobotę, dnia 29 bm.
23,15:
Muzyka
na strona.
,,Trzy serca" Mostowic,za prze
22,15: Muzyka taneczna. Londyn Reg. 23,15: o godz. 17 u p. Kołodzieja ul. Ugory, na
ROZGŁOŚNIA POMORSKA,
robione
zostały bodaj
najumiejętniej i
Muzyka taneczna. Radio Paris. 24,00: Mu które członków jak i sympatyków zapra
6,57; Pieśń ,,Witaj Gwiazdo Morza”, 10,00: zyka taneczna.
.dlatego godne zobaczenia.
sza zarząd. Referat wygłosi p. red. Felczak,
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DZIENNIK

BYDGOSKI”, sobota, dnia 29 Kwietnia, 1939

Str. TS.

r.

artmtyeina
reu(matyGsmo
podogrycsna

Rozpoczynamy ostatnie okrążenie.
Krótki

czas

dzieli

nas

ad

zakończenia

Iskrybowali:

Publiczna

dokuczeM
na
zmiana
w
susie
najwięcej
pogody,
zimna, sloty i niepogody. Nieznośnymi wtedy staja sts
bd!e w stewach, kościach I mięśniach, powstała bole
sna
obrzmienia, chodzenie, a nawet poruszanie sle by

Szkolą Pow’szechna

Nie im. Estkowskiego 2.400 zł (w ’czym nauczy
utrudnione. Cierpienia te pówstaja wskutek nagro
Obrony Przeciwlotniczej.
madzenia sic
ustroju kwasu moczowego l, jeżeli nia
wszyscy jednak obywatele podpisali dekla cielstwo 1.600 zł, dziatw-a szkolna swe wie
beda racjonalnie zwalczane, beda sie zwiększać, .et
loletnie.
zł
i
ro
500
rację Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej
oszczęd,ności
opieka
wreszcie
State przykują do IO2ka. W tych
wypad
a
czas
.,UREMOSAN" OASECnagli.
Rozwój wypadków dzisiej dzicielska, 300 zł),’ Ta. sama, szkoła na Fun kach stosuje sle wewnętrzny lekkwas
KIEOO, który rozpuszczając,
moczowy
orga
zmienia
z
dnia
na
czasów
dusz
z
dzień,
się
szych
Obrony Narodowej 1500 zł)
czego
nizmie wywotuje oblfte wydzielanie sle takowego Wraź
s godzin;- na godzinę
nie wiemy co nas 800 zł w gotów’ce i 700 zł w- obligacjach oraz
X
i
waice
współdziała
ustrojem
jego
może jutro czekać,
g artretyzmem, reumatyzmem, podagra. Ischiasem, keMusimy być przygoto bonac.h.
zta
materii.
ja!ca
nerkową
przemiana
Orygin.
wani w 10()’/o na wypadek jakiegoś kata
Bierzcie przykład Szkoły Powszechnej
,,UREMOSAN" OASECKIEGO do nabycia
aptekach.
Nie wolno nam obojętnie na te im. Estkowskiego.
klizmu,
u-3181
Fundusz
w
rzeczy patrzeć
musimy państw’u pomóc.
Ną
Obrony Narodowej
pa
a pomocą tą będzie subskrypcja Pożyczki
Franciszek
Urbań
pierach wartościowych:
ski 1 obligację Pożyczki Narodowej na 50 zł,
Obrony Przeciwlotniczej.
Nie zwlekaj! Zgłoś się natychmiast do Związek Zawodow’ych Pracow’ników Umy
jakiegokolwiek ba.nku względnie urzędu słowych w- Przemyśle i Handlu 1 obligację
skarbowego
podpisz i wpłać Pożyczkę Pożyczki Obrony Przeciwlotnicze.j na 50 zł
oraz pożyczkę konwersacyjną na. kwotę 10 zł,
Lotniczą,
Żaden obywatel nie może uc.hylać się od Sekcja. Uczniów Kupieckich przy Związku
obowiązku budow-ania siły lotniczej Rze Zawodowych Pracow-ników Umysłowych w
czypospolitej!
’Prtsemyśle i Handlu. W gotówce: blok Skąd jeszcze wziąć kilkadziesiąt milionów
W dalszym ciągu Pożyczkę Lotniczą subkomendantów oplg. nr 213 rej. X
20 zł.
złotych na dozbrojenie.
Usłyszałem w radio przemówienia przed
Spółka akcyjna ,,Bacon EjfP°rt Gnie stawicieli świata pracy. Przemawiali pięk
Bydgoszcz uczci oamięć zmarłego zno" na
Odwołanie zawodów modeli
w’alnym zgromadzeniu w Łodzi za nie, i nie wątpię, że ich apel odniesie sku
Polaków
w
Niemczech.
przywódcy
twierdziła bilans 15J4 milionowy.
Zysk za tek.
latających.
Jeżeli chodzi o czynnych urzędników
rok 1938 w’raz z pozostałością zysku z po
Steraniem komitetu
w
odbędzie
się
Żarzęd Obwodu Miejskiego LOPP po sobotę, dnia 29 kwietnia, o godz. 8 rano przedniego roku, razem w kw’ocie 940 ty państwowych i samorządowych oraz eme
na
rytów, to ci już uczynili to co do nich n.a
daje do wiadomości wszystkim mode w kościele farnym nabożeństwo żałobne sięcy złotych, podzielono jak następuje:
,kapitał zapasowy 75.000 zł, rezerw’a ha po leżało.
larzom, że mające odbyć się. w dniu 30 za
duszę śp. ks. prób. Domańskiego. da,tek dochodowy 300.000 zł. na proc, w’yna
Niższy i średni urzędnik, tak samo, ja,k
bm. na szybowisku w Fordonie, zawody
się wszystkie organizacje miej grodzenie dyr. Drewsą. 46.591 zł, dodatkowe emeryt zawsze gotów jest do. ofiar! Cho
Wzywa
modeli latających n.ie odbędą się, z po
30.000 zl, d!a ko dzi teraz o walutę na ten cel, więc wskazaudziału w nabożeń wy.nagrodzenie zarządu
scowe do wzięcia
3750 zł, na dyw’idendę nem byłoby, aby sejm w obecnej1 sesj;i. wsta.
wodu wielkiej imprezy lotniczej na lo
misji
rewizyj’ne,j
stwie z sztendarami.
375.000 zł, fundusz specjalny 25-000 zł, do
wioną do budżetu kwotę na gratyfikację
tnisku wojskowym.
SOKÓŁ I
WKS FLOTA W BOKSIE.
przeniesienia na rok 1939 zł 85.280. Wy w ,wysokości 24 milionów złotych, o!az
Zarząd Obwodu
Miejskiego LOPP
brano ponownie do za.rządu dyr. Pawia Sei- kwotę na dodatki funkcyjne w ’w’ysokości
W niedzielę, o godz. 14 odbędzie się mecz
wzywa
wszystkich
modelarzy, aby bokserski Sokoła I z Flotą II, w kt,órej1 wal pelta, do komisji rewizyjnej: Juliusza Mil’ aż 48 milionów, oddał bezzwłoezenie na. do
wzięli gremialny udział w imprezach czy wielu bokserów obecnej I drużyny. Od kera, Stanisła,wa Gorzeńskiego, Franciszka zbrojenie armii.
P!akera,. Leona Albrechta, i Symforiana KoPrzy.puszczać należy, że wyżsi urzędnicy,
lotniczych na lotnisku wojskowym w będą się także ciekawe walki, jak Mielke
którzy pobierają gratyfikację i dodatk:
dniu 30 bm (niedziela).
Wołowski, Peliwo
Sowiński, Pasturczak stow’skiego.
nie będą się gniewać, lecz prze
Rinke, Tomczyk
Czerniak, Ja-worskiNowy zarząd cechu cukierników. Pod funkcyjne,
Termin
zawodów modeli latających
ciwnie chętnie zrezygnują z tych be,nefi
Wierzbanowski. Kniga
w
seniora
Stanisława GanaNowicki,
cięż przewodnictw’em
cjów na cel tak szlachetny.
przesuwamy na czas późniejszy, o któ kie.j zaś walczyć będą olbrzym marynarzy
sińskiego odbyło słę dnia. 27 hm. nadzw’y
Roman Szkocki.
modelarze
zostaną uwia Richert z Wąsikowskim.
rym wszyscy
czajne wa,lne zebranie członków cechu cu
celem przyjęcia now’ego sta
domieni za pośrednictwem
kierniczego
miejscowej
tutu i wybrania now?ego zarządu. W statucie
prasy.
3T gwcfttt if?ffc. X.X
Kradzież teczek z książkami szkolny
zaznaczo-no, że do cechu należeć
mi. W tym tygodniu na terenie. Bydgoszczy wyraźnie
chrześciianie
mogą tylko
(aryjczycy). Zasiąg
miały miejsce dwa wypadki kradzież;’ dzie działania cechu
Prezydiom zarządu okręgowego CK Z. Z.
Niemiec lżył naród polski.
obejmuje miasta i pow’iat,y: Posiedzenie odbędzie się w sobotę 29 bm.
ciom teczek z książkami szkolnymi przez
i
Inowrocław, Szubin, Wyrzysk
o
osoby starsze, Dotychczas nie udało się Bydgoszcz,Zarząd tworzą:
godz. 18 w’ sekretariacie okr. Ch Z. Z.,
Po wyjściu z restauracji
stenie
w
Sępolno.
starszy cechu Ed n!. Dworcowa 5. Obecność
przychwycić snrawców kradzieży.
wszystkich człon
Otton Miller,
w’a,rd
Bandurski,
podstarszy
Niemiec
LitoborO pracę błaga za, pośrednictw’em na
ków konieczna,
podchmielonym
Eryk
Makulski,
Hass,
ławnicy
pp.
Skonieczny.
ski (zam. przy ul. Leszczyńskiego 26) za
szym pracownik umysłowy z doskonałymi
Kąfarski. Południk
wszyscy z Bydgoszczy
świadectw’ami.
Był on kiedyś pracow’ni oraz
chowywał się prowokująco ua ulicy, kiem
p. St. Rupryćht z Inowrocław-ia; za
samorządow’ym, ą później przeszedł
SOKOLIC.
W
lżąc naród i państwo polskie.
Butnego do
stępcami są pp. Józef Now’ak, z Inowrocła
OKRĘGOWY WYDZIAŁ
przemysłu. Wskutek likwidacji przed wia, Wróbel i Małecki
z Bydgoszczy. Każ
Niemca z miejsca aresztowano
i
osa siębiorstwa
na
bruku
od
dłuż
piątek
rozpoczyna się kra’s ratówńictwa P.
pozostał
j
dego członka, zobow’iązano do wpłacenia 5 zł C. K, c godz. 19 w sekretariacie. Liczny
dzono w więzieniu. Będzie on odpowia
szego. cza su cierpi straszną nędzę z żoną i
Z kasy cechow’ej przeznaczono, na
dał i a opilstwo i za obrazę narodu’ pol
udział w kursie ba,rdzo pożądany.
dziećmi. Przyjmie. jąkąbądż. pracę i gotów na, FON,
zakup óbłigacyj pożyczki lotniczej 200-300
także poza Bydgosżczą.
GNIAZDO ŻEŃSKIE,
przyjąć
ja
Apeiuskiego.
W piątek 2S bm. o godz. 17 pokaz praktycz
jemy gorąco o pracę i chleb dla człowieka złotych.
nie z własnej winy pozbawionego zajęcia.
Powstańcy zapraszają,. Dnia 2 maja nego gotowania na gazie dla młodzieży w
Spotykają się W’szyscy żądni wrażeń, roz gazowni. O godz. 19 pierwsza lekcja sani
Poświecenie Sokolni w Koronowie. Zgłoszenia do redakcji.
Ślusarz kolejowy złamał nogę. Pod rywki i zabawy W salach Resursy Kupiec tarna w’ sekretariacie.
SOKÓŁ V, Zebranie zarządu odbędzin się
.Towarzystwo gimnastyczne ,,Sokół." w czas pracy na terenie warsztatów Polskich kiej, gdzie. sekcji ośw-iatow’a Rodziny i
Koronowie zaprasza sokołów okręgu bydgo Kolei Pa,ństwowych spadł z w’agonu ślusa.rz Związku Pow-stańców Wielkopolskićh urzą w piątek 28 bm. o godz. 19 w Domu Sokoła,
skiego na dzień.3 maja br. na Uroczyste po Franciszek Lemańczyk (Grunwaldzka, 196), dza pierwszy towarzyski wieczorek komba uł. Miedza. 4. Ważne sprawy.
O. P. N, SOKÓŁ V, W pią,tek o godz. 19
złamania nogi i ’we tancki, połączony z uroczystością rocznicy
święcenie Spkolni, urządzonej w dawnej przy czym dozna!
Zawezwa powstania śląskiego. W części artystycznej schadzka piłkarzy w Domu Sokoła V. ul.
bożnicy. Prograip uroczystości jest nastę wnętrznych: obrażeń cielesnyc.h
koncert przed ratuną karetką pogotowia, ratunkowego prze usłyszymy
,,Marsz Niepodległośc.iow’ców", Miedza 4. W niedzielę mecz z Brdą.
pujący: godz. 15.30
wieziono go do szpitala miejskiego.
szem, godz. 17 ,,Marsz Sokoli" w wykonaniu
śpiew- solowy, referat prof. Gó.ralczyka o po Obecność w’szystkich konieczna.
SOKÓŁ V. W sobotę, dnia 29 bm. o godz.
Nieszczęśliwy wypadek chłopca. Pię wst,aniu śląskim, skrzypce itp. Po części ar
orkiestry Sokoła, po czym śpiew, deklama
Przybycie
cja, powitanie przedstawicieli władz i go cioletni ch.łopczyk Ka,zimierz Kęńezal (For tyst.ycznej zabawa do rana, dla amatorów 19,30 zebranie naczelnictwa.
ści, poświęcenie Sokolni, przemówienie o- dońska 11) będąc z matką u magli, dostał bridż i inne urozmaicenia, Na szczegółową wszystkich członków- obowiązkow’e.
kolicznościowe, zarys historyczny gniazda, się lewą ręką pod magiel, wskutek czego uwagę zasługu,je oryginalna dekoracja sali,
O, P. N, SOKÓŁ I, Schadzka piłkarzy
wpisanie chrzestnych do księgi pamiątko doznał zmiażdżenia palców. Malca przewie którą warto widzieć. Zysk na FON. Niech dziś, w piątek 28 bm. o godz. 20 w św’ietlicy.
wej, popisy gimnastyczne; od godz. 20 zaba- ziono karetką pogotowia ratunkow’ego do nie zabraknie nikogo z wielkiej rodziny Obecność wszystkich konieczna z powodu
i Szpitala miejskiego.
wa ludowa w Sokolni.
kombatanckiej.
niedzielnych meczy i innych wa.żnych spra.w’.
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Pokój
niekrępujacy. Garbary 30,

1

Udziałowiec
pokój(
z góry, Ślą
dysponująoy do 20000 zł
m. 3.
3832
ska 46, portier.
f460l do przemysłu metalowego
3841
Skład
poszukiwany. Interes po
Od
1-go maja
Pokój
Liny
stolarski
mieszkaniem.
12.
bez ryzyka, Tylko
Majster
Ugory
ważny,
druciane.
B
także
duże
wolne
dwa
Muszyński,
ładny, wygodami,
pokoje solidne zgłoszenia
do
warsztato
doświadczony
n!864
w
Cieszkow
Gdynia.
śródmieściu, dogodne Dziennika
Wózek
wiec, samodzielny kalku przyjezdnym.
,M.
Bydg.
pod
kuchni.
Piśmien
4-3.
f4603
używanie
dziecięcy sprzedam, Ba lator meblowo—budowla skiego
3793
Najnowocześniejsze ne zgłoszenia do filii P.’
bia Wieś 13-7,
Fasonowanie
f4587
ny, obróbka maszynowa
za
Umeblowany
Dziennika pod ,45 zł”.
bilardy
automatyczne
i czyszczenie kapeluszy
Chcesz
poszukuje posady. Oferty Fredry 12-3.
Zdu
f4585 mieniam na stare.
Okazja!
damskich i męskich, naj
JP3852J______
Kamienioa
f4602
się odzwyczaić palenia na
trzypiętrowa, ,Dyplomowany” Dziennik
ny 11-2
nowsze
Porno?Największy
fasony,
f4600
(3489
komfortowa, centrum mia Bydgoski.
pokój
tychmiast— zastosuj moją
ska 33.
n3too
;
ładnie umebl., osobne wej
wybór wolnych mieszkań metodę, podaj datę uro
sta, dochód 37.000, cena
Panna
od l -6 pokojowe kuchnią dzenia.
ście. Mazowiecka 18/8.
Adresować Wo
300.001),-. Wiadomość fi
lia Dzień. Bydgoski. f4586 która pracowała kilka lat
Stra
wygodami, poleca Sienmouth,
Kraków,
Jedziesz
w aptece jako pomocnica
kiewicza 28-2
f4572 szewskiego 25.
n2305
Pokój
Okazja!
Wileńska
poszukuje posady. Pod umeblowany.
4 pokojowe f4580
Sprzedam tanio zaraz 20 ,F. W.’ filia.
f459t nr 9-9.
14604
Przy
krzeseł ogrodowych (ma
parterowe przy uh Lipo
wyjazdu do Nie
wej nadające się na biuokazji mam
lowane) ń 1.50. kilka sto
zlecenia han
ro
handlowe, ’mniejszą miec,
lików, wózek dwukołowe,
(a-3897
Poszukuje sie
składnicę, itp. od zaraz do dlowe. Koszty zwrócę i
i wagę decymalną.
Wi
dam procent od zawar
bezpiecznie, wygodnie
leńska 10.
f459D
wynajęcia. Informacje R.
i tarpo
(n385;
tych transakcji. Zgłosze
li
Gdańska
,Wesołowska,
tylko na rowerze
nia pisemne z podaniem
Motocykl B. S, A.
Sport 350 ccm,
miejscowości wyjazdu,
,,Odeon" B!uster,
prawie nowy sprzedam
proszę nadsyłać do filii
na uhezpieczeniowców terenowych
Dziennika
Błażek, Zbożo
Bydgoskiego
Cena
tej rubryce 1 wiersz 50 gr
wiJerzy Dziembowski okazyjnie.
f4594
n3837 pod ,Teehpol’.
f40;-7
wy Rynek 5.
Kolczyk
ul. Dworcowa 3.
z średnim
z
lub
bez.
wykształceniem,
praktyką
1 pokojowe;
zgubiono w poniedziałekNiskie eeoy
Wjgednc raty.
Przeszkolenie zapewnione. Zgłoszenia z życiorysem
Bez
n3637
japońska, w koło
15 zł.
Śniadeckich 13-1 Perła
i referencjami do Dzień. Bydgoskiego .,USespieczesiewcy"
diamenciki. Oddać za naryzyka
pód gwarancją
Nie
2 13pokojowes
grodą ul. Poznańska 7,m 3, wygrasz na loterii.
Ławko
Reperacje
załączać znaczków !!I No
kom. Sienkiewicza 38/2.
k,
wszelkiej garderoby damogrodową kupię. Sielan
(f4550
Pokój
we życie,
dobrobyt osią
f458l
skiej i męskiej, również ka 2.
umeblowany z utrzyma 4-3 I 2 pokojowe;
gniesz nadsyłając zaraz
niem.
Grunwaldzka
34.
wykonanie miarowe tanio
Poszukuje
kuch. łaz. Śniadeckich 13/1.
datę urodzenia. Adreso
Świętojańska 13/2 (12590 się kupna u.żywanej ognio
wać:
Studio
,Paldini’,
Heliobiolog
Marszantka
Pokój
5 pokojowe!
trwałej szafy żelaznej. (Ozaraz
przepowiada trafnie Dłu- Kraków, Skrytka 652.
Wakare- M. Focha 47/2.
Lakiery Smok
potrzebna.
f4575
ferty składać, pod ,Ognio
trwałe tanie
słoneczne. Śniadeckich 63. ga 37._______ 3823
f4529
trwała do Dziennika Byd ey, Dworcowa 8/2.
Litery
Poznańskie
Unieważniam
n3949
1-2
goskiego,
zamiast szyl
f4534
Pomocnik
Wyremontowane
chrześcijańskie
dowód osobisty nr 144188 plastyczne
ła
umeblowane
3
fort,
kuchnią,
dów
pokojowe
półkom
do
(drewnianej cynkowe)
wystawiony przez D.O .K .P
piekarski potrzebny. Po
nabycia drogeriach
zienką. Sienkiewicza 10. zaraz. Sienkiewicza 19.
morska 63, piekarnia.
składach farb.
n3816
Toruń.
3824 masowy zbyt zapewniony.
m.
8.
f4542
Wytwórcy zechcą prze
Krawiec
Mieszkania
słać natychmiast wzory
Maturzysta
Topolowe m394s
bale 2 i 3
calowe
5
ew.
szu
dobre, udziela matematyki, łaci młodszy czelad ik. krawco
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aparat miniaturowy

KodAk"Hel§na

starszy asystent oddziału zagranicznego
Izby Kontroli Rachunkowej Poczty i Telekomunikacji

1

tnast.

’/,w

to

mig.

.3,5
s.

sobotę 29-go
Smutny obrzęd pogrzebowy odbędzie się
godzinie 15-tej z kaplicy cmentarza nowofarnego.
Msza św. za duszę Zmarłej w kościele Klarysek dnia
(3833
29-go bm. o godzinie 7-mej.
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Compur Rapid

Dalomierz

Rat? 12

w

sprzężony.

miesięczne

o

Dyrektor, Koleżanki

I

w

ułożenie podbruku z kam. zwykłego ok. 3.500 mułożenie jezdni z pólbruczku ok. 3.500 ms
3. ułożenie płyt chodnikowych około 1.200 m:
4. ułożenie krawężnika beton, około 800 m. b.
Kosztorys ofertowy, warunki techniczne ora,z
wzory umowy można nabyć w Zarządzie Miejskim
2.

fasita Stiniitoi fawsto
bm.
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.
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5 zł.
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1

nr

opłatą
Szczegółowe warunki do przejrzenia oraz wszel
informacji udziela Zarząd Miejski w Tczewie,
Referat Drogowy, pokój nr 2.
Oferty należy składać w kopertach zalakowa
nych z napisem: ,,Oferta na przebudowę nawierz
chni dróg w roku 1939” w Zarządzie Miejskim, po
Oferta
kój nr 7, do dnia 5 maja 1939 r. godz. 12
za

.

kich

.

wpłata

gotówką
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winna zawierać:
1. wypełniony

i podpisany kosztorys ofertowy
Miejskiego bez poprawek i przekreśleń,
2. pokwitowanie Kasy Miejskiej na złożone wa
J.MWS2KOWSSO.FOTO-PERFUMERIA dium w wysokości 3% oferowanej sumy w gotów
ce
lub obligacjach pożyczki przeciwlotniczej,
BYDGOSZCZ, ul. GdaAska nr 22. (n3877
3. podpisaną deklarację oferenta o zapoznaniu
się z terenem budowy,
4. dołączone zaświadczenie o
subskrypcji ofe
renta na rzecz pożyczki przeciwlotniczej.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo dowolne
go wyboru oferenta względnie unieważnienia prze
targu, powiększenia lub zmniejszenia robót bez
(n8868
podania powodów.
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jazdy. Wnioski należy składać do Wydziału Po
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I SKŁAD FARB

DROGERIĘ

Wyrzysku ogłasza kon

kurs na stanowisko technika drogowego. Warunki:
1. Świadectwo ukończenia jednej z krajowych uwatelstwo
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przy tal. Otihca^bslcfltei
(róg Chodkiewicza)
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łaskawej wiadomości,
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sokości 200.— zł.
Warunki przetargu można otrzymać
działu Powiat, w Chełmnie, pokój nr 20,

nasz

w

do

publicznej wiadomości, że we
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wtorek,

o
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’Jagalski.
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to
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Czy
go
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zapakować
użyje?

go

czy

łaskawa

Cent, ogłoszeń-

25 gr za wiersz milimetrowy na stronie 7.łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie t,20 zł
da!=zych stronach 100 zł za milim. 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz ua nekrologi 20 % zniżki
W teksze
ogłoszenia zamieszczone wśród drobnych, 50 % drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeniowym. Przy powtórzeniu ogłoszeń udziela się rabatu.
Przy konkursach i do
chodzeniach sadowy’ch wszelkie rabaty upadają.
Ogłoszenia zagraniczne 25°/n dopłaty.
Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20% drożej. Za terminowe umie
szczenie i Drzen?sane miejsce administracja nie odpowiada.
Konta bankowe:
Bank Związku Spółek Zarobkowych, K K. O. miasta Bydgoszczy.
Miejsce płatności: Bydgoszcz.
na

-

-

-

-

Konto czekowe:

P.

K.

O. 203713 Poznań.

Za politykę
graficzny i mieisce odbicia, wydawca i miejsce wydania Drukarnia Bydgoska Spółka Akcyjna, Bydgoszcz, ul. Poznańska 12-14.
Odpowiedzialni redaktorzy:
Zygmunt Felczak- zagraniczną: mgr. Stanisław Strąbski; gospodarczą : Stanisław Nowakowski; dział literacki i felieton : Henryk Kuminek; wiadomości z Wielkopolski
i Pomorza
dział SDortowy
Józef Kołodziejczyk; kronikę lokalną: Aleksander Kiedrowski;
dział kobiecy i ,,Światek dziecięcy: Janina Hernetówna; rozmaitości, wiadomości z kraju
i ze świata
Fdmund Klessa
programy, zagadnienia radiowe i wiadomości ze Wschodu: Wincenty Sła.wiński; dział rolniczo-ogrodniczy:
Dyonizy Wesołek.
Ogłoszenia i reklamy:
Za wiadomości z Gdyni:
Zofia Zelska-Mrozowioka w Gdyni; za kronikę toruńską: Roman Kobierski w Toruniu.
Władysław Zewicki
Zarzą’dzający drukarnią: Ignacy Balwiński.
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