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BYDGOSZCZ, wtorek dnia 2 lipca 1935

Polskie

koleie

beda

nie

poza ruchem
Warszawa, 30. 6. W dzienniku taryf i

zarządzeń kolejowych", organie
ministerstwa

że

za

urzędo bycie

dewiz uchodzi również
drodze

postępowania

27

na

wym
bm. ogłoszono

w

guldenach

spedytorskie, drzewne, węgłowe, zbożo
kólonjalne i inne, współdziałają;ce

przy we,

komunikacji
musowego.
następujące rozporządze
Rozporządzenie nakłada również -fca
nie w sprawach taryfowych.
Na mocy
z
sprowadzających
zagranicy towary
tego rozporządzenia zarządzono tymcza dla życia wewnętrznego, obowiązek usowo, co następuje:
zyskania przed kupnem tych towarów
Za przesyłki
pośpieszne zwyczajne zgody centrali dewiz. Zakazany jest
wszelkich towarów, nadawane do wszy również
zakup dewiz po kursie wyższym
stkich
stacyj, położonych w Wolnem niż ustalony przez Bank von Danzig.
Mieście Gdańsku, z wszystkich stacyj
Banki dewizowe mają przy
tranzakPKP oraz kolei będących
w
zarządzie cjach dewizowych prawo pobierania oPKP, z wyjątkiem ze stacyj położonych płat manipulacyjnych.
na obszarze W. M, Gdańska, przewoźne,
opłaty dodatkowe i inne opłaty powin
nadaniu
ny być uiszczane zgóry
przy
Oficerowie polskiej
za
całą
przesyłki
odległość przewozu od
stacji nadania do stacji odbioru.
z

Rok XXIX.

terenie Gdańska.

na

zakup

Grudziądz 1294, Gdynia 1460, Inowrocław 420.

r.

przyjmowały opłat

ich

w

Toruń 1546,

1

gulden

=

25 groszy.

pod Ważniejsza jednak od tego jest zapo
otrzy wiedź
dalszych kroków. W ,,Gazecie
nieograniczone dys
29 bm. czytamy: ,,Przy najPolskiej11

w handlu
tranzytowym, mogą na
stawie odpowiednich wniosków

mać

pozwolenie na
z
ponowanie dewizami, znaj dującemi się
analizie powodów, któ
skrupulatniejszej
mi
w ich posiadaniu lub nabyte
w przy
re
wtrąciły
gospodarstwo
gdańskie w
szłości w wyniku własnych tranzakcyj
bankructwo,
się
niepodobna
dopatrzyć
handlowych. Banki i instytucje kredy ani
jednego momentu, spowodowanego
te
mo
towe, finansujące
działy handlu,
Natomiast Gdańsk, któ
przez Polskę.
gą również na podstawie odpowiednich
obszarze
rego rola w polskim
celnym
na
uwniosków otrzymać
pozwolenie
co
rolą
;jest
pośrednika
handlowego
dzielańie kredytów w walutach obcych
wynika nietylko z logiki stanu rzeczy,
ale i z zawartych układów
przestaje
być pośrednikiem lojalnym; natomiast
marynarki w Berlinie.
chcąc wystawić na straty interesy han
dlu polskiego swoją partykularną a bez
naraża się z
nadziejną grą walutową
konieczności na to, że
eksport polski
-

-

—

Za

przesyłki

wszelkich

zwyczajne pośpieszne
towarów z wyjątkiem wymie

będzie musiał skierować się

nionych załączników IX T. T, Cz. I. B.,
nadawane na stacjach, położonych na
obszarze W. M, Gdańska do wszystkich
pozostałych stacyj PKP i kolei będących
w
zarządzie PKP przewoźne, opłaty do
datkowe i inne opłaty za całą odległość
przewozu od stacji nadania do stacji od
bioru powinny być przekazywane na od
biorcę,

na

inną

Ponadto Gdańsk spełnia inną
drogę.
jeszcze rolę w stosunku do Polski
rolę powierniczą, rolę inkasenta pew
nych należytości skarbu polskiego. In
kasuje bowiem sumy należne za trans
I jeśli
porty kolejowe i odprawy celne.
sumy te mają ulegać zamrożeniu, czy
też operacjom wynikającym z fikcyjnej
to to już napewno
wartości guldena
nie jest polityka.
I napewno nie znaj
dzie się nikt na całym świecie, ktoby zechciał się dopatrzeć dla rządu Rzplitej
obowiązku
godzenia się na taki stan
rzeczy; przeciwnie, tego rodzaju dzia
łanie w zakresie funkcji
powiernictwa
nie
może
bądź^ też
pośrednictwa
liczyć na pozytywne określenie nietylko
w obyczajach
międzynarodowych, ale ,i
jakiegokolwiek bądź narodu w szczegól
-

—

Przesyłek pośpiesznych zwyczajnych
do
w’szelkich
towarów,
nadawanych
wszystkich stacyj, położonych na obsza
rze W. M,
Gdańska z wszystkich stacyj
PKP, kolei będących w zarządzie PKP z
wyjątkiem ze stacyj położonych na ob
szarze

żać

W. M.

Gdańska, nie można

zaliczkami

w

gotowiźnie

i

obcią

zalicze

niami.

Zarządzenie niniejsze wchodzi
ż

dniem 29

czerwca

1935

r.

do odwołania.
Prócz powyższych zmian,
nych do taryfy towarowej,

i

w życie
obowią,zuje

wprowadzo
zarządzono

następujące zmiany w taryfie osobowej,
bagażowej i ekspresowej PKP.
Z ważnością od dnia 29 czerwca br.
rządza się tymczasowo co następuje:

biletów

Sprzedaż
którzy udają się

ności."

za

W ramach
marynarce

Na łamach ,,Dziennika Bydgoskiego^
wysunęliśmy już przed tygodniem spra
Gdańsk
wę pobierania
części
przez
wizyty złożonej przez polskie krążowniki ,,Wicher" i ,,Burza11 niei^st i
Żądaliśmy, aby sumami
w Kilonji polscy oficerowie bawili również w Berlinie, gdzie złożyli wie opłat celnych.
temi odszkodować
niec na grobie nieznanego żołnierza.
kupców polskich z
tytułu zamrożonych Wierzytelnoś-ci. ,,Ga
_

zeta Polska1

nież

dla

ulegną

rów
roz
pomocy ofi

obawia się, że te sumy
zamrożeniu względnie

podróżnych,
mocą własnej decyzji bez zasięgania po
Nowy gdański ,,kawał".
topią się w niebycie przy
stacyj, położonych
zwoleń z centrali dewizowej.
1 zł,
na obszarze W. M.
Gdańska do stacyj,
cjalnych przerachowań 1 guld.
Gdańsk, 30. 6. Prezydent sądu gdań
gdy w rzeczywistości gulden to tylko 25
położonych w Polsce, odbywać śię mo skiego wystosował do notarjuszów list,
Ograniczenie dysponowania groszy dziś, a może 10 groszy lub 1 grosz
że na przejazdy najdalej do stacyj: Gdy w
którym poucza ich, że w myśl intennia, Kokoszki,
Skarszewy, Kartuzy i cyj gdańskiego ustawodawstwa dewizo wkładami otzczędnctciowemi jutro!
Tczew.
wego nie należy protestować weksli, oNiema więc
czasu
na
traktowanie
Gdańsk, 30. 6 (PAT.) Święta bankowe
2) Podróżni udający się poza te sta piewających na złote, o ile akcentant zaprowadzone z początkiem czerwca zo tych spraw w rękawiczkach. Rząd nasz
cje, zaopatrzą się na tych stacjach w bi gotów jest uiścić je w guldenach.
Wie musi się pośpieszyć, bo inaczej nasze
staną z dniem 1 lipca zniesione.
Ponieważ to pouczenie prezydenta są rzyciele wkładów bezterminowych mo straty mogą być poważne.
lety na dalszy przejazd.
Możność wyratowania się Gdańska o
3) Zarządzenie powyższe nie dotyczy du gdańskiego mające charakter fakul gą zatem wkładami temi dysponować
biletów okresowych, okręgowych i od tatywny, jest sprzeczne
z
postanowie bez ograniczeń. Wymówienia wkładów własnych siłach, czy przy pomocy Rze
cinko-wych, tygodniowych robotniczych niami ar. 194 umowy warszawskiej, więc terminowych, dokonane w miesiącach szy należy włożyć między bajki. Berlin
i miesięcznych szkolnych.
Rozporządze notarjnsze polscy nie stosują się do nie ostatnich, zyskają ważność dopiero z nietylko nie pomaga, ale jeszcze dorzynie podpisał minister komunikacji p. M
na Gdańsk, jak wynika z poniższej
de
Przekazane do inkasa do Gdańska
dniem 1 sierpnia br. Wkładami oszczędgo.
Butkiewicz.
weksle, opiewając na złote
podlegają nościowemi mogą ich właściciele dyspo peszy:
wobec tego nadal protestowi, o ile dłuż nować tylko w sposób ograniczony, a
Niemiecka
,,Gdańsk, 30. 6 (PAT.)
nicy gdańscy nie chcą ich regulować w mianowicie: dozwolone im jest podejmo
Dalsze zaostrzenia dewizowe
centrala
dewizowa
w Berlinie posta
walucie zlotowej.
wanie w ciągu miesiąca bez
wypowie
w Gdańsku.
nowiła, że maksymalna kwota, jaką
dzenia maksymalnie 300 guldenów. Ter
wolno
zabierać
obywatelom Rzeszy
min
dla
kwot
od
300
do
f:rm
dla
wypowiedzenia
pośredniczących
Gdańsk, 30. 6 Senat gdański wydał Dewizy
do Gdańska, nie moż,e
przy
wyjeździe
1000 guldenów został ustalony na jeden
nowe zarządzenia w sprawie przymuso
w handlu tranzytowym.
przekraczać miesięcznie 180 mk. nie
miesiąc. Ponad 1000 guldenów na 3 mie
W
wej gospodarki dewizowej.
myśl
mieckich.
Dotychczas
obywatele
’k
Gdańsk, 30. 6. (PAT.) Biuro prasowe siące.
tych zarządzeń centrala dewiz i Bank
mieli prawo wywozić ze sobą
Rzeszy
von
(s) Przejście do zarządzeń odweto
wydane
Danzig otrzymały prawo żądania senatu ogłasza zarządzenie,
na teren W, Miasta 300 mk, w ciągu
Nasze koleje
od wszystkich zgłaszających się do nich przez senat i radę portu celem stworze wych było koniecznością.
miesiąac."
jednego
nia warunków, umożliwiających utrzy nie mogły pobierać, opłat w guldenach,
osób i firm, informacyj co do transakcyj.
Rozporządzenie rozszerza pojęcie dewizy } manie ruchu i. handlu portowego w ra które dawno nie są równe złotym i któ A tymczasem Polska wyciągnęła d!oń
na weksle i
czeki płatne w kraju, a o- J mach przymusowej gospodarki dewizo re
na gdańskiej
czarnej
giełdzie są. z pomocą i wielmoże partyjni Gdańska
piewające na waluty obce i postanawia, j wej.
maklerskie, sprzedawane po cenie
ją odrzucili, Co na to powie ludność?-!
Firmy armatorskie,
1)

ze

=
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swe

BYDGOSKI", w’torek,

dnia 2.

Niemiecka

prace

ordynacjami wyborczemi.

lipca

1935

r.

urzędńwha

Nr.

bo

149.

pobycie polskich marynarzy

Berli,n, 30. 6 (PAT) Urzędowa ,,Diplo- ralnych i artystycznych wartości, przez;
Korespondenz11 ogła podróże naukowe i turystyczne do Nie
Głos teraz będzie miał Senat.
sza artykuł o
stosunkach
polsko-nie miec i Polski. Dowodzi to, jak dalece
mieckich z okazji wizyty polskiej ma mylili się ci, którzy nie wierzyli w nowe
(Od własnego sprawozdawcy ,,Dz:iennika Bydgoskiego").
kształtowanie się stosunków polsko-nie
rynarki w’ojennej w Kilonji.
Warszawa, 1. 7 W ub. piątek odbyło chami społecznemi, które mimo to w
na
mieckich.
wstę
Organ urzędowy podkreśla
ostatnie posiedzenie
się
zdaje się
kraju pozostaną, których żaden przepis pie zadowolenie i sympatję, z jaką przy
Uświadomiwszy sobie obowiązki, wy
Sejmu. Jeśli Senat nie uchwali żadnych prawa formalnego nie zniszczy i nie uzostał w Niemczech pobyt marynar nikające z sąsiedztwa oraz zdając, sobie
jęty
poprawek do ustaw wyborczych, naten sunie,.Z tego stanu rzeczy będziemy mu- ki
polskiej oraz wrażenia, wywołane zło sprawę z konieczności zabezpieczenia
czas
Sejm już s.ię nie zbierze. Po raz sieli wycią,gnąć wszystkie konsekwen żeniem
Polska i
przez marynarzy polskich hołdu obecnego stanu stosunków
ostatni też posłowie, wzięli diety, posel
cje. (Nie padło więc ostatnie słowo; i- poległym na wojnie żołnierzom niemiec Niemcy oka,zał,y wolę zrozumienia na
skie nu dzień i lipca br. Tak się składa,
udziału w Wyborach nie bierzemy
kim.
wzajem własnych warunków politycznoże w miesiącu tym upływa ostatnia ra
red.)
geograficznych (i). Niemcy i Pol.ska
Naród niemiecki
pisze
,,Korespon
ta posłów z BB, którzy opodatkowali się
W glosowaniu imiennem na 312 oze
zadowoleniem
widzi
w
pragnąc
zastąpić
długoletnią walkę
dencja"
tej
,na kupno sadyby dla prezesa swego oliecnych posłów za ustawą opowiedziało w’izycie ponow’ne potw’ierdzenie faktu, przez p,roduktywną współpracę udowod
W
ten
83.
becnego premjerą p. Sławka.
że przy dobrej wol,i nie jest
się 216, przeciw ustawie
że polsko-niemiecki układ o
nieagresji niły św.iatu,
Posiedzenie piątkowe było krótkie i
sposób ustawa o o.rdynacji wyborczej do nie pozostał martw’ą literą,, lecz stał się niemożliwem doprowadzić do wyrówna
bardzo spokojne. W związku z trzeciern
Sejmu została uchwalona głosami BB. czynnikiem kształtującym prawdziwie nia nawet najbardziej trudnych spraw.
czytaniem projektu ustawy o ordynacji
W dalszym ciągu
Po odczytaniu interpelacji w sprawne na
,,Korespondencja14
stosunki
nowo
niemiecko-polskie,
wyborczej do Sejmu posłowie opozycji osadzenia w więzieniu księdza probo
układ polsko-niemiecki z Ćh
porównuje
to
do
przyczyniając się przez
osiągnię statnio zawartemi układami
złożyli imieniem swych klubów dekla szcza Malickiego z Wileńszczyzny, mar cia
angielsko-i
W okresie za
pokoju
europejskiego.
racje polityczne. Na wstępie zabrał głos szałek zamknął posiedzenie oświadcza warcia
nie niemieckiemi, dowodząc, że założeniem
niemiecko-polskiego
paktu
referent pos. Po cioski (BB), mówiąc:
było wyeliminowanie
jąc, że o następnem posiedzeniu posło agresji chciano, z dziwnie mieszanem u- obu układów
wszelkich
elementów,
stanowiących
i
nowe
,,Nowa Konstytucja
ustawy wie mogą być uwiadomieni listownie, czuciem niezadowolenia i niedowierza
dla strony trzeciej. Tego rodzaju!
wyborcze realizują tendencję ustrojową (o ileby Senat poczynił jakieś zmiany w nia, osądzać, a nawet pdtępiać w pew groźbę
porozumienia możnaby osiągnąć również
czasów, które idą, Ale czynią to według ustawach uchwalonych).
nych kołach dzieło pacyfikacji stworzo i na
innych odcinkach europejskich.
dosko
W ten sposób odbyło się ostatnie po ne
mojego głębokiego przekonania
przez Polskę i Niemcy. Ci, którzy nie
niż
na
Stanowisko
Dziennikarze
siedzenie
nalej,
gdzieindziej.
obecnego Sejmu.
byli zdolni lub też nie chcieli ocenić te HITLER ROZMAWIAŁ Z OFICERAMI
sze nie jest podyktowane przemijającym
z klubu spraw’ozdawców
zjaw’ili si.ę u go aktu pokojowego bez uprzedzeń, przy
POLSKIEJ MARYNARKL
interesem grupowym, ale
wypływa z marszałka Sejmu dr. Świtalskiego, aby puszczali, że w układzie niemiecko-pol
Berlin, 30. 6. Wczoraj rano, oficerowie ma,
mu
najgłębiej pojętej racji stanu (?)
podziękować za życzliwe ustosun skim w’idzieć należy tylko chw’ilowe od rynarki polskiej z komandorem Frankowskim
Wnoszę o przyjęcie ustawy w trze- kow’anie się jego do przedstaw’icieli pra roczenie kw’estyj spornych, których pod opuścili Berlin, udając się samolotem do Kilonji.
Na chwilę przed odlotem oficerów polskich
ciem czytaniu bez zmian".
sy. Ze sw’ej strony marszałek podzięko niesienia w przyszłości oczekiwać nale
lądował na lotnisku samolot kanclerza, który
wał dziennikarzom za
dotychczasową ży z tem większą pewnością. Dziś tego skorzystał z okazji, aby odbyć krótką rozmowę
Stronnictwo Narodowe nie stanie współpracę.
rodzaju rozważania należy odrzucić jako z oficerami polskimi.
W godzinach popołudniowych polskie kontrW kuluarach zawieszony, został por
bezpodstawne. ,Porozumienie polityczne,
do wyborów.
,,Burza” i ,,Wicher” opuściły Ki-ł
torpedowce
tret marszałka Śwutalskiego, obok jego
zawarte w dziedzinie duchowo-kulturallonję, udając się w drogę powrotną do GdynŁ
Im. KI. Narodowego przemówił pos.
poprzedników.
nej przez w’zajemne poznawanie kultuWierczak, Stronnictwo Narodowe, po
do
wiada on, dąży
wprowadzenia w
Polsce pełnego ustroju państwa naro
Setki łodzi sportowych
dowego. Nie dała wyrazu temu Konsty
spaliło sie.
tucja z 1921 r. tem mniej Konstytucja,
Be. ’n, 1. 7. (PAT) W jednym z najwięk
uchwalona w roku bieżącym. Nie urze
szych h\tów lodzi sportowych nad Iławę,!ą
czywistnia ona tej idei i nadal uzależnia
w Pichei. dorf pod Berlineni, wybuch! wczo
Minister Eden, który przybył do Pa
losy państwa i kierunek polityki pol
jęci określaniem, w ramach komunika raj wieczorem olbrzymi pożar, który z b!y-!
skiej od żywiołów obcych narodowi pol ryża, udał się- w towarzystwie ambasa tu z dnia 3 lutego, najlepszej możliwie skawiczrtą szybkością objął halę,
sto.jące
skiemu, przedewszystkiem od ,żydów dora Cle^a^,,radęyapąbąsądy angiel procedury rokowań, którąby przyśpie-- nad brzegiem rzeki. Ogień zniszczy! znajdu
w halach lodzie. W akci ratunko
(głosy na ławach BB: także program na skiej Carnpbeila i dyrektora Stranga na szyła rozwiązania wysuniętych zaga jące się
we.j brały udiał oddziały straży ogniowej.
niezwłocznie
Nadto
obec
dnień.
i
Quai d’Orsay, gdzie
rozpo
rodowy!)
ustawy wyborcze,
troskę, by Miejscowa policja
Mamy wspólną wolę
zamknęła kordonem
nie uchwalone nie dają możności
uja częły się narady, w których ze strony uzgodnić metody naszych rządów, aby miejsce pożąru. Pożar zdołano ugasić w
wnienia się woli narodu i sprowadzają francuskiej wzięli udział premjer Lavał osiągnąć realizację programu z dnia 3 późnych godzinach nocnych.
ministerstwa lutego. Minister Eden zapoznał mnie z
wybory do mianowania posłów przez i sekretarz generalny
rząd. W tych warunkach jakakolwiek spraw zagranicznych Leger, a ze strony rozmowami, jakie odbył z Mnssolinim w
kontrola polityki i gospodarki rządowej
angielskiej tylko min. Eden i dyrektor sprawie sporu włosko-abisyńskiego".
Benesz może sie znaleźć
Strang.
przez naród jest niemożliwa.
Bezpośrednio potem premjer Laval
Rozmowa ta zakończyła się o godz. udał się ze swymi gośćmi do jednej z
w sytuacji bez wyjścia.
Wobec tego Stronnictwo
Narodowe,
13,30, poczem premjer Laval ośw;iadczył restauracyj
tem usilnie.j prowadząc prace swoje w
paryskich na śniadanie.
w
artykule wstępnym, częściowo
co następuje:
,,Minister Dal.sze rozmowy premjerą Lavałą z mi
kraju, zmierza,jące do przekształcenia dziennikarzom,
,,Sloskonfiskowanym przez cenzurę,
z
Rzymu zapoznał nistrem Edenem nie są przewidziane. vak" stwierdza, że
Polski w państwo narodowe ustala, że Eden po powrocie
polityka ministra
mnie z treścią rozmów, Odbytych z Mus- Min. Eden dziś jeszcze odleci samolotem
żaden z członków obozn narodowego
Benesza, który podkreśla swe rzekome
i zwolenników narodowego programu solinim. W chwili obecnej jesteśmy za do Londynu.
sukcesy, je,śli chodzi o pakt z Sowieta
nie może ani ubiegać się o mandat,
mi, wykazuje jedną, bardzo słabą stronę,
i w Rumunii
ani przyjmować mandatu do izb usta
ą mianowicie w stosunku do Jugosław.iiwodawczych.
Premjer Tatarescu przedstawił na rewizji konstytucji, to rząd sądzi, iż nie Minister Benesz nie zorjentował się, że
Stanowisko ludowców niewyjaśr!ones
konferencji prasowej stanowisko rządu może być ona przeprowadzona bez zgo Jugoslawja. zaczyna wyzwalać się z pod
ntualności rewizji konstytu dy korony i bez zachowania przepisów, jego
wpływu i prowadzić politykę,
Pos. Maksymilian Malinowski
có było ostatnio przedmiotem dys
zawartych w konstytucji. Rząd postawi sprzeczną z jego zaleceniami. W Jugodeklarację imieniem ludowców następucji,
w prasie. Premjer Tatarescu przy
jednak sprawę rewizji konstytucji na sławji ząnosi się tak w polityce we
jącej treści: ,,Głosować będziemy prze kusji
ciwko ustawie o ordynacji wyborczej. pomniał, że w deklaracji z dnia 23 sier porządku dziennym w sposób praktycz wnętrznej, jak i zagranicznej na bardzo
r.
wskazał, iż obecna konsty ny. Rząd przyj mic reformy, zgodne z u- poważne zmiany, które mogą bardzo za
Stwierdzamy wobec Polski i ludu, pnia 1934
ma braki i luki, jak np. w części,
tucja
strojem państwa monarchistyczno-kon- ważyć na rozwoju stosunków z Czecho
że usiłowaliśmy z dobrą wolą na komi
senatu.
dotyczącej
struktury
stytucyjnego, nie dając się wciągnąć na słowacją.
i
w
sji sejmowej
pełnym Sejmie przez
Co się tyczy
Z jednej strony należy się
procedury, dotyczącej drogę eksperymentów.
liczyć z
zgłoszenie licznych poprawek polepszyć
możliwością upadku centralizmu jugo
ustawę. BBWR odrzucił jednak wszyst
słowiańskiego, co może mieć wpływ i na
kie nasze poprawki, to też musi wziąć
kierunek polityki zagranicznej, a ź dru
odpowiedzialność za to, że masy chłop
giej strony należy oczekiwać, że Jugo
skie, które pod naszem przewodnictwem
.

matiscb Politische

.

—

—

—
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—

—

—

.

zmienią konstytucję.

’

sowieckie
Dyskusje japońsko
pokojowego współżycia.
-

i

pod

czas

naszym wpływem widziały
możność
rozstrzygnięcia

najżywotniejszych

spraw

na

dotych
swoich

terenie

sej

obecnie mogą utracić wiarę
mowym
w kartkę wyborczą i przejść do
im
ku nad wyborami, które nie mogą

na

temat

Tokio. Minister spraw

sław.ia, nie zmieni swego stosunku do
Sowietów, o co zabiega minister Benesz,

dojść do rozluźnie
sojuszu pomiędzy Czechosłowacją a
Jugosławją. Byłoby to ciężkim ciosem
dla polityki min. Benesza, który znalazł
by się wtedy w sytuacji bez wyjścia.
wskutek czego może

nia

zagranicznych nieczność utworzenia łącznej sowieckoodbył wczoraj konferencję z am japońsko-mandżurskiej komisji granicz
basadorem sowieckim
Jureuiewem
w
nej, co do której osiągnięto niedawno
dać własnego przedstawicielstwa".
sprawie incydentu, jaki zaszedł na po zasadnicze porozumienie. Jureniew miał
sowiecko mandżurskiem. Na przyrzec min.
Hirota
rozważenie
tej
(Ostateczna decyzja w sprawie wybo graniczu
twierdzenie
Jureniewa, że incydent zo sprawy. Poza tem, dokonano wymiany
rów zapadnie na kongresie ludowców,
który się odbędzie w bieżącym miesią stał sprowokowany przez wkroczenie na poglądów w sprawie demilitaryzacji Bank Polski płacił dnia 1 lipca 1935 za:
tery torjnm sowieckie żołnierzy japoń strefy pogranicznej pomiędzy Mandżucu w Warszawie
red.)
5,24
dolary amerykańskie
skich, Hirota oświadczył, iż posiada ści ko, a związkiem sowieckim. Min. Hiro
25,92
funty szterlingów
słe informacje, iż wkroczenie
żołnierzy ta zwrócił uwagę Jureniewa na fakt, że franki szwajcarskie
172,59
Socjaliści pozostawili tobie furtka sowieckich
na terytorjum Mandżuko by
Sowiety skoncentrowały przeszło 200 franki francuskie
34,87^
otwarta.
ło
przyczyną
incydentu granicznego. tys. żołnierzy na granicy sowiecko- szylingi austriackie
98,—
Pós. Niedziałkowski (PPS): ,,Głoso Min. Hirota zaproponował Jureniewowi,
mandźurskiej. Min. Hirota wysunął żą belgi belgijskie
88,76
waniem Waszem dzisiejszem stawiacie ażeby zaczekał na rezultaty rokowań,
danie, ażeby’ Z. S. R. R zredukował swe floreny holenderskie,
358,30
Panowie faktycznie
polski ruch so prowadzonych w C.harbinie przez lokal obecne siły na granicy Mandżuko do
Stan wody w Wiśle, w dniu 1 lipca rano:
cjalistyczny poza ramami przyszłej ofi ne władze sowieckie i japońskie, które jednej trzeciej, lub do połowy i utoro
winny doprowadzić do polubownego za wał w ten sposób drogę do normalizacji Zawichost 1,17, Warszawa 0,97, Płock 0,78,
cjalnej reprezentacji kraju.
Toruń 0,73, Fordon 0,83, Chełmno 0,60, Gru
łatwienia sprawy.
28 czerwca 1935 r. zamykacie Panostosunków pomiędzy Sowietami, Japodziądz 0,84, Korzeniewo 1,07, Piekło 23, Tczew
Poza tem min. Hirota wskazał na ko- nją i Mandżuko.
;wi Sejm Rzplitej przed wielkiemi ru20, Einlage 2,24, Schievenhorst 2,52.
-

porząd Hirota

-

—

.
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propozycje, które miał przedstawić nad
Tybrem lord Eden.
Plan angielski uwzględnia
interesy
Włoch, zwracając uwagę w szczególno
ści na bezpieczeństwo kolonji w Ery
trei i
na
Somali.
Abisynją miałaby
zgodzić się na udzielenie koncesji na bu
fOcf własnego korespondenta ,,Dziennika Btjdgoshiego^f
dowę kolei łączącej Erytreję ze Somali.
Wschód. Kontrola cieśniny Bab-el-Man- widzieć nie można. Stąd silny sprzeciw
Rzym, w czerwcu.
Kolej ta szłaby naturalnie przez teryto
rium abisyńskie,
przecinając wyżynę
deb
silne
umocnienie
na
lorda
Edena
do
miał
W.
się
przez
afry
Wyjazd
Rzymu
Brytanji, który dotychczas przybie
jest dla Lon ra} formę obrony prawa międzynarodo Afar i Ogaden. W dalszym ciągu Abiha celu załatwienie, a względnie usiło kańskim brzegu Włoch
synja zgodziłaby się na ustąpienie całe
dynu perspektywę bardzo niepożędanę. wego i poszanowania traktatów.
do kompromisu
wanie doprowadzenia
obszaru Ogadenu, to jest przestrzeni
Prócz
inne
go
w dwóch zasadniczych sprawach.
Cho
tego istnieję jeszcze
skrupu Z drugiej zaś strony W. Brytanji nie
dziło o l) układ morski między Anglię,
ły. Na wyżynach abisyńskich znajdują zależy wcale na wzmacniania odporno między rzekę Szebeli a Somali Brytyji Niemcami z dnia 18 czerwca br., 2) roz się źródła Nilu Niebieskiego. Technika ści Abisynji i klęsce Wioch.
Pociągnę skiem. Prócz tego Włochy uzyskałyby
nad oazami
w
moża
łatwo
skierować
kraju
ona
bowiem
współczesna
bieg
łaby
upadek prestiżu rasy zwierzchnictwo
poczęcie rozmów na temat likwidacji
to rodzaj
Gallas.
rzeki w kierunku bezwodnych obszarów
Byłby
protektoratu,
na
interesach
w
białej
Afryce, coby
bry
zatargu włosko-abisyńskiego.
z
ra
w Afryce środkowo-wschodniej i w ten
tyjskich odbiło się w całem tego słowa sprawowanego prawdopodobnie
Przy omawianiu układu londyń
mienia Ligi Narodów.
znaczeniu
starania
sposób
spowodować
szereg
zasadniczych
ujemnie. Stąd więc
:skiego minister W. Brytanji posługiwał
zmian gospodarczych w Egipcie
to
Z jakiem przyjęciem spotykają się te
dyplomacji londyńskiej o kompromis i
się w Rzymie temi samemi argumenta
zaś wywołałoby
ogrom
komplikacyj,
załatwienie sporu między propozycje we Włoszech? II Duce zbroi
polubowne
które
w
flo
mi,
przytaczał
Paryżu: pakt
których doniosłości dzisiaj nawet prze Rzymem a Addis Abebą. Stąd również się gwałtownie, transporty płynę i w
towy nie narusza ani londyńskich po
Erytrei miano zmasować już 200.000 lu
stanowień z dnia 3 lutego br., ani re
dzi.
Artykuły na łamach prasy rozle
zultatów konferencji w Stresie i dekla
się chrzęstem broni. Społeczeń
gają
z
14
dnia
kwietnia
br.
racji
Obiecywał
stwo nastraja się koturnowo, w mowach
doprowadzenie w najbliższym czasie do
wodza przejawiają się aluzje do ,,rzym
wzmocnienia Locarno i wspólnej linji
skiej potęgi", ,,historycznego posłannic
politycznej trzech państw zachodnich,
twa w Afryce" i t. d.
Czy oznacza to
to znaczy Anglji, Francji i Włoch. Lecz
Niewiadomo. W kołach zagra
wojnę?
przedstawiciel rzędu Baldwina spotkał
nicznej prasy i dyplomacji mówi się du
W
się z przyjęciem raczej chłodnem.
żo na temat stosowania
innej zasady
sposób dosyć wyraźny zwrócono mu urzymskiej, a mianowicie ,,Si yis pacem
że
Włochom
nie
chodzi
o
wagę,
tyle
W ostatnich
czasach
para bellum".
sam fakt układu flotowego, ile o meto
,,o
tyle
pisano
pogotowiu
wojęnrierń",
dy, które zastosowano w Londynie. Sę
tak ostentacyjnie demonstrowano tanki
one niebezpieczne, ze względu na możli
i samoloty, które maję odejść do Maswość zaistnienia nieufności między zasaoui —że trudno nie odnieść wrażenia,
przyjaźnionemi państwami. Bez wzglę
iż Rzym naprawdę życzy sobie
poko
du na to, jakim torem potoczę się dalsze
ju. Tem bardziej, że do ryzyka, jakiem
upertraktacje angielsko-niemieckie
jest każda wojna
dołączają się tu je
kład z dnia 18 czerwca zacieśni jeszcze
szcze bardzo poważne troski finansowe.
te
bardziej
węzły, jakie istnieją między
W przeciągu jedenastu
ostatnich mie
Włochami a Francją. Rzęd włoski uzgo
na ,,zabezpieczenie"
sięcy
wydano
Ery
dni swoje stanowisko z decyzję,
którę
trei i Somali 345 miljonów lirów (około
w
poweźmie się
Paryżu.
173 milj. zł),
w samym tylko miesiącu
Tego rodzaju odpowiedź Włoch była
maju ,,nadspodziewane" wydatki kolodo przewidzenia i nie
stanowi żadnej
njalne pochłonęły sumę 225 miljonów li
sensacji politycznej. Ciekawsze sę nato
rów. A wszystko to jest jedynie prelumiast rozmowy, które
prowadzono w
djum do kosztów ewentualnej wojny.
Rzymie na temat konfliktu z Abisynją.
Gdyby skarb włoski posiadał takie re
Nad Tybrem zdaję sobie
zwłaszcza
zerwy, jakie ma np. Francja, to możnabar
po świeżym układzie londyńskim
by sobie pozwolić i na droższą jeszcze
dzo dobrze sprawę, że Anglji chodzi nie
zabawę.
tyle o prestiż Ligi Narodów i prawo mię- i
T,ymczasem jednak, nietylko że nie
ile
własne
dzynarodowe,
swoje
interesy
ma rezerw, ale są coraz groźniejsze dziu
w Afryce środkowo-wschodniej.
Stwo
ry w budżecie. I tak prowizorium bud
rzenie włoskiego imperjum kolonialne
żetowe na r. 1935/6 przewiduje 18 miliar
go w Abisynji i rozszerzenie Italji na
dów lirów dochodu, a 19 miljardów 640
olbrzymiej przestrzeni od Morza Czerwo
milj. rozchodu, czyli deficyt 1 miljarda
może kie
nego aż po Ocean Indyjski
640
miljonów. A to jest jeszcze naj
Stolica Syrji
znany z Pisma św. Damaszek jest obecnie miejscem wyjątkowego
dyś okazać się bardzo niekorzystnem
bardziej
optymistyczne zapatrywanie się
miasta
na
znak
strajku. Wszyscy mieszkańcy
protestu przeciw wygórowanym tary
dla wielkiego
szlaku W- Brytanji, jej
na siłę płatniczą
fom dzierżawionej przez Francuzów elektrowni ogłosili bojkot elektryczności.
społeczeństwa. Wy
Domy
drogi do Indyj, Australji i na Daleki
i sklepy oświetlone są lampami naftowemi, a tramwaje chodzą puste.
datki ,,nadzwyczajne"
na zabezpiecze-

Wizyta angielska

Rzymie.
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Zatem

Niech

pojutrze?
będzie pojutrze.

gdzie?
Wybór miejsca należy

kanie to

Kiedy

i

spóźni się

z

pewnością

o

kwa

drans.
Poruczniik

począł jej
już je
Jestem
cudzoziemką, poruczniku go słów. Był najwyższy czas, by przy
Zechce
von Hedinger.
pan wybrać od stąpić do wykonania poleconego jej za
dania.
Wskazała Kurtowi jedną z osa
powiedni lokal.
Gdybyśmy się tak spotkali o jede motnionych pań i poleciła mu, by zeBędę miał godzinę wol chciał ją zabawić.
Rzuciła mu, odcho
nastej rano...
ną.
Naprzykład u Jannera na Wilmers- dząc, kilka ciepłych słów, poczem skie
dorferstrasse...
rowała się ku drzwiom gabinetu.
Zmartwiała. Jedynie
doskonałej tre
Kapitan von Bregy zatrzymał ją w
ostatnich
w
surze, jakiej
tygodniach drodze, mówiąc coś do niej.
poddawała swe nerwy, mogła zawdzię
Natychmiast wracam rzek!a, posy
—

do

pani.

von

dziękować, lecz

Hedinger

ona

nie słuchała

—

Wszędzie,

razem.

zawsze

gdzie ja jestem

jest

pan...

-

Czy przeszkadza to pani?
Przymrużyła oczy.
Nie powiedziałam tego przecież. O
jakie chwile panu chodzi?
Chciałbym zobaczyć panią sam na
sam
Zdamówił do niej szeptem.
leka od tych wszystkich
ludzi, którzy czać, że nie zdradziła się nićzem.
łając mu najbardziej zalotny ze swych
panią stale otaczają i którzy bronią mi
Gdzie?
zapytała, udając, jakby uśmiechów.
dostępu do pani. Chciałbym mieć moż nie dosłyszała jego słów,
Wymknęła się tak ostrożnie, że jej
ność porozmawiania z panią w jakiemś
Na Wilmersdorferstrasse... Pod nu chwilowa nieobecność
nie zwróciła ni
zacisznem miejscu...
merem 45 jest tam mała, przytulna cuczyjej uwagi. Szła wolno korytarzem,
—

—

—

—

—

-

-

—

—

rutynowa kiernia

Przemawia pan tonem
nego uwodziciela.
Ja?
zdziwił się nieszczerze.
—

—

’

—

Pomyślałby ktoś, że z pana takie
niewiniątko, panie poruczniku.
—

Chciał

coś

ralnie bronić

33)
(Ciąg dalszy).

się

stawionym mu zarzutem,
przypomniała sobie znowu,
na

nią

napewno

przed

stanowczo

,,Melita",

lecz
że
że

wiodącym od gabinetów do ogólnej sali.
Spojrzała mu prosto w twarz. Czy był Minęło ją w pośpiechu dwu kelnerów.
to tylko zbieg okoliczności, czy też ce
Idąc patrzała uważnie na drzwi. Szuka
lowy manewr?
Czy Kurt świadomie ła umówionego znaku.
Dostrzegła go
proponował jej właśnie tam to spotka wreszcie. Niewielki krzyżyk mocno za

natu nie?

chciał

odpowiedzieć,

Jannera.

po

Greta

czeka

już
czekają ją

znaczony

kredą

na

drzwiach.

prawdy z jego twa Greta Nielsen obejrzała się. Korytarz
malo
rzy zawiodła ją. W rysach jego
był pusty.
wało się jedynie oczekiwanie, czy zgodzi
Zniknęła we wnęce drzwi i wycią,gnę
się na wysuniętą przez niego propozycję. ła rękę do klamki, lecz drzwi te otwo
Nie można było milczeć
zbyt długo, bo
rzyły się nagle, pociągniętą czyjąś ręką
milczenie
to mogłoby
się mu wydać z
Chęć wyczytania

,

Przypatrywała mu się uważnie. Miał dwaj panowie w trzeciej loży na prawo.
głowę, ale napewno wypił wię
Dobrze
skinęła głową.
Spot
wewnątrz.
cej od innych. Obawiała się, że mógłby kamy się tak, jak pan chce.
dziwne.
we
Tylko
W garderobie, do której weszła, pano
wyjść za nią i postanowiła uspokoić je dwoje. W takiej małej, zacisznej cu Zapominając o tem, co mówiła Manwał
Stała przed nią
zadrość
łagodny półmrok.
go
jakąś zdawkową obietnicą. kierni.
dlowi, ’że mając ważną i specjalną mi
Patrzała
na nią
szczupła
dziewczyna.
Jakby odgadując niejasno, że w tej wła Ujrzała, iż błysnęły mu oczy.
sję do spełnienia, powinna się oszczę pytająco, jakby chciała się upewnić, czy
śnie chwili może osiągnąć to, o co pro
W takiej
cukierence dla zakocha dzać
zapominając o niebezpieczeń
jest to ta osoba, którą polecono jej ocze
sił ją już dwukrotnie, powiedzi,ał.
stwie, na jakie się naraża, a ulegając je kiwać.
nych...
mi
tak
nie
mało,
Wystarczyłoby
by
zamiast
O, mój poruczniku, nie jestem wca dynie młodzieńczej brawurze
Nie było czasu na długie rozmowy.
być przygnębionym.
le zakochana
odpowiedziała mu, z zaproponować Kurtowi, by spotkali się
Peruka!
powiedziała krótko pan
A cóż by pana uszczęśliwiło?
dawnym chłodem.
Kiedy chce mnie gdzieindziej, odpowiedziała:
na Nielsen.
Gdyby pani chciała poświęcić mi pan zobaczyć?
Dobrze! A więc pojutrze o jedena
,,Melita" podała jej perukę i pomogła
kilka chwil...
Jutro.
stej rano u Jannera.
ukryć pod nią jasne włosy dziewczyny.
Kilka ,chwili Jak czysto jesteśmy
Jutro nie ,mogę. Nie mam czasu.
Równocześnie pomyślała,,żena spot
mocną
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kolonij

Trudno

w

nie są, tu brane pod uwagę,
tej chwili przewidzieć, jakie

Kr-

r.

Wynalazek

Zjazd ociemniałych żołnierzy

na

m

upał.

pochłoną. Tak więc oprócz
sceny, na której odgrywa się podniosłe
w
są jeszcze kuli
misterjum rzymskie
sy, które znają nietylko kierownicy po
Przybyli do Kra,kowa z całej Rzeczy mięci marszałka Józefa Piłsudskiego. O
lityki włoskiej, ale także doradcy abi- pospolitej
ociemniali
żołnierze, pod ciemniali ustawili się przed trunfną na
syńscy Negusa.
przewodnictwem prezesa ogólno-polskie baczność, poczem kolejno przez dotknię
I tu nasuwa się jeszcze jedna
trud
marszałka
go związku inwalidów, a zarazem pre cie ręką sarkofagu
złożyli
ność pośrednictwa lorda Edena w Rzy
zesa zwią.zku
ociemniałych żołnierzy, hołd jego pamięci. Następnie przewodni
mie.
Koncesje w Afryce środkowo posła Wagnera. W godzinach rannych
cy opowiedzieli inwalidom, jak wyglą
wschodniej, kolej z Erytrei do Somali, delegaci wszystkich dzielnic Rzeczypo da Wawel i inne
zabytki m. Krakowa.
i wozwierzchnictwa nad Ogadenem
spolitej w liczbie przeszło 100 osób, u- W godzinach popołudniowych po wspól
góle cały plan ,,pokojowego załatwienia dali się z lokalu związku inwalidów na
w
związku inwalidów,
nym obiedzie
sporu11
jest w rzeczywistości dziele Wawel, gdzie uroczyste nabożeństwo za
przy
współudziale
przedstawicieli
ro
niem skóry na niedźwiedziu.
Tego
du.szę ś. p marszałka Piłsudskiego od władz państwowych i wojskowych, in
dzaju ustępstwa Abisynji, o jakich mó prawił ks. kanonik Domasik. Nabożeń walidzi udali
celem
się na Sowiniec,
wi się od tygodnia nad Tybrem, byłyby stwo zakończono
odśpiewaniem ,,Boże, wzięcia udziału w sypaniu kopca mar
równoznaczne z protektoratem włoskim coś
Polskę". Po skończonem nabożeń szałka Piłsudskiego i złożenia przywie
nad Addis Abebą, i początkiem
końca stwie
sprowadzono ociemniałych inwa zionej w urnach ziemi z pobojowisk
niepodległości Etjopji. Liczy ona we lidów do krypty, gdzie nastąpił rzewny
wszystkich dzielnic Rzeczypospolitej.
i
dług zdania Abisyńczyków 3.000 lat
moment złożenia przez nich hołdu pa
rezygnacja z tych tak dawnych tradycyj
nie zachwyca bynajmniej cesarza Seleśi, Negusa-Negesti, króla królów, wywo
dzącego swój ród od legendarnej królow przeciwieństwie do Włoch
wy Saby,
(7620
jest szczałem doskonałości.
Abisynją zachowuje zimną krew i na
ostre noty włoskie
odpow;iada bardzo
Osadzenie w Berezie Kartuskiej. Z War nawet
niedużej kwoty. Sekw’estrator nie ospokojnie, bez najmniejszej jednak rezy szawy zostali w’ywiezieni do Berezy Kartu trzymawszy gotówki, przystąpił do zajmo
gnacji ze swoich praw. Możliwe, że pod skiej i osadzeni w obozie odosobnieni,a wania worków z mąką. Kupiec tak bardzo
Piotr Sankowski,
działacz komunizującej
naciskiem Anglji zgodzą się
Addis
w
przejął się egzekucją, że doznał ataku ser
i
Daw-id
Pomysłowy mieszkaniec miasteczka SPokaPreszol, cowego i runął na ziemię bez życia.
,,Lewicy
Związkowej"
Abebie
Ale
nie
na pewne ustępstwa.
ne
koło Waszyngtonu skonstruował ubra
działacz komunistyczny.
Pod wpływem upału zasłabły na ulicach nie,
wytwarzające sztuczny chłód. Jest to
pójdą one tak daleko, jak po ostatniej
8 ofiar kąpieli w Warszawie.
Upalne Warszawy 42 osoby, którym pogotowie le jednak bistorja tak skomplikowana, że na-(
wizycie Edena sądzi się we Włoszech. dnie spow-odowały liczny napływ ludzi na karskie udzieliło Pomocy.
leży w’ątpić, czy wejdzie w jakieś powszech
Pośrednictwo Anglji otwiera nową fazę plaże t. zw. dzikie, gdzie kąpiele odbywają
niejsze użycie.
w
Huragan
powiecie krasnystawskim
się w miejscach nie wytyczonych przez Ko
w sporze między Włochami a Abisynją
misariat Rzeczny.
Dzień środowy był pod zburzył kilkanaście budynków.
ale wszystkie
pogłoski o likwidacji względem wypadków na Wi.śle
rekordo Nad powiatem Garwolińskim przeszła
zatargu byłyby je.szcze przedwczesne.
wym.
Według zameldow’ali złożonych w niezwykle silna burza. We wsi Prążki od
Komisariacie Rzecznym w-’ różnych
miej uderzenia pioruna powstał pożar, który HUMOR.
M. A. Comba.
scach Wisły utonęło 8 osób.
straw’ił 33 zabudowania gospodarcze,
wy Ona (czyta):
Małżeństw’o jest cichą
Wskutek wadliwej konstrukcji
komina rządzając szkodę w’ wysokości 70.000 zł.
w której
się dwa statki spot
przystanią,
we
wsi Siedlce,
pow. radomszczańskiego,
Na polach wsi Momoty Górne (pow. bił kały.
mimo
wybuchł pożar, który
natychmiasto gorajski) piorun zabił 30-letniego wieśnia On (do siebie):
Mój statek zderzył się
wej akcji ratunkowej przybyłych z okolicy ka
tarn z okrętem wojennym.
Bańskiego.
straży pożarnych, zniszczył doszczętnie nie
mal całą wieś.
Pastwą płomieni padło 12
budynków mieszkalnych, 24 stodoły itp.
Nowy pałac ambasady niemieckiej. Amba
Śmierć na dachu pociągu. 13-letni Wik
sada niemiecka w Warszawie, mieszcząca się
tor Lachowicz, pochodzący z Rembertowa
Piusa
XI, nabyła przy ulicy Koszyko
p.ry ulicy
pod Warszaw’ą, jadąc ,,na gapę" na dachu
wej plac i jeszcze w tym roku przystąpi do pociągu osobow-’ego, uderzył głową o mur
budowy wspaniałego pałacu reprezentacyjnego. wiaduktu kolejowego pomiędzy stacjami
Złośliwość.
Najmowo, w pow. brodnickim
Urzędni--ka Janina N. z Po Konojady
znani,a otrzymała w paczce jako prezent imie tak silnie, że poniósł śmierć na miejscu.
ninowy... żmiję. Urzędniczka zemdlała. Na
Groźne pożary. We wsi Dra liny, pow. luw
w Borku.
dawca paczki nieznany.
-błinieckiegtt, powstał pożar w zabudowa
urządzała nasze zjazdy katolickie bardzo sta
Drodzy Diecezjaniel
Trąba powietrzna. W okolicy Grodna prze niach Marji Palikowej, skąd przeniósł się
W dniu 6 i 7 lipca w roku bieżącym odbę rannie i z wielkiem powodzeniem Liga Katolic
szła z zachodu na wschód trąba powietrzna na zabudowania. Jana Brysza. W szopie kolo
o niezwykłej
sile.
Huragan łamał po drodze domu Bryszy znajdowały się prawdopodob dzie się już XV zrzędu zjazd katolicki naszych ka przy pomocy komitetów honorowego i wy
drzewa, wyrywał niektóre z korzeniami, oba nie z czasów’ wojny św’iatow’ej dwa grana archidiecezyj. Na miejsce jego obrad nazna konawczego. Odkąd Liga Katolicka zdała swe
la! słupy telegraficzne i t. d. Skutkiem huraga ty ręczne i kilkanaście nabojów karabino czyłem miasto Borek, które w roku bieżącym zadanie Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji
nu
omal nie doszło d.’) katastrofy kolejowej, wych, które eksplodowały. Odłamkami gra święci z dumą i radością religijną trzechsetlecie Katolickiej, temuż instytutowi, jako właściwej
sumy

one

Krakowie.

—

-

—

—

.

—

Czekolada

,,HAZET”

-

-

”

—

-

z krąju.

Odezwa ks. Kard.
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Prymasa

sprawie Zjazdu Katolickiego

’

mianowicie pociąg warszawski zmuszony był natów 5-ciu strażaków zostało ciężko ran odbudowy znanej świątyni na Zdzieżu. W tym instancji, zleciłem także organizowanie zjazdów
Odstawiono ich do szpitala w Lubliń monumentalnym kościele
jak wam wiado katolickich. Instytut w tym. celu komitetów
zatrzymać się na linji pomiędzy Grodnem i Po nych.
cu.
mo
zasiada na łaskawym tronie Najświętsza powoływać nie będzie, bo jestem zdania, że
leczeni, ponieważ szyny kolejowe zatarasowa
ne były obalonemi sosnami i słupami telegra
Zgon kupca podczas egzekucji wydarzył Marja Panna w Swoim cudownym i ukorono przy rosnącem uświadomieniu apostolskiem ka
ficznemu Po usunięcip przeszkód pociąg ruszył się w; Równem. Do sklepu Motela Ząjczyka wanym obrazie boreckim, do którego śpieszą tolicy będą sobie uważali za mi!y obowiązek
w dalszą drogę bez wypadku.
przybył sekwestrator urzędu skarbowego, z hołdami ’synowskiemi i z prośbami tłumy- dopomagać zjazdom o ile tego za]dzie potrze
celem ściągnięcia drobnej
należności
po wiernych, zwłaszcza z południowych stron ba i bywać na nich nie z obcej delegacji, ale
Burza połączona z piorunami szalała w
z własnego wyczucia wiary i z wewnętrznej po
datkow--ej, wynoszącej 4 zł. Zajczykowi, któ Wielkopolski.
powiecie stryjskim. Plony zostały w niektó ry ongiś zaliczał się do ważniejszych kup
Tegoroczny odpust borecki odbędzie się trzeby katolickiego czynu Dlatego też Archi
rych miejscowościach doszczętnie wynisz ców w branży mącznej, powodziło się ostat łącznie ze zjazdem katolickim i uświetnią go diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej przepro
czone.
nio bardzo źle.
Nie był w stanie zapłacić niewątpliwie pielgrzymki z bliższych i dalszych wadza
bezpośrednio i w własnym zakresie
paraiij. A ten jubileuszowy obchód marjaóski borecki zjazd katolicki w porozumieniu (s miej
będzie zarazem ideowem tłem zjazdu, któremu scowym ks, proboszczem.
jako temat podałem wezwanie z litanji loretań
Pragnę, aby ten zjazd należał do najpięk
Hasia ankieta:
skiej: ,,Marjo, Królowo Apostołów, módl się za niejszych i najskuteczniejszych. U stóp cu
nami!"
Pragnę bowiem, aby z okazji tego ju downego obrazu cbciałbvm obok t!umów ujrzeć
bileuszu myśl działaczy Akcji Katolickiej i wier
wszystkich tych, którzy do katolickiego życia
nych skupiła się około zasadniczego zagadnie i apostolstwa szukają natchnien;a i siły ,ducho
co
nia, jaki udział i stanowisko ma Matka Najśw. wej. Pomodlimy się tam wspólnie o wstawien
Trzeba zorganizować gospodarstwo społeczne, a dla nikogo
w apostolstwie Kościoła i w t)akiej mierze cześć
nictwo Wspólodkupicielki i Jej łaski jak naj
Jej ma wpłynąć na kierunek i natężenie Akcji obfitsze dla każdego głośnego, czy ukrytego
nie zabraknie pracy.
Katolickiej. Dlatego też główne referaty zjazdu przyczynku do odbudowy Królestwa Chrystuso
Posada woźnego za 80 zł miesięcznie
Tu wydatnie idzie już rząd z pomocą,
sła.
osnute będą na tematy: ,,Marja natchnieniem
Bo wierzymy niezłomnie, że
wego w Polsce.
albo ,,stanowisko" umysłowego bezrobotne
gdyż w myśl nowej ustawy ó ustroju szkol posłannictwa katolicyzmu polskiego" i ,,Kult za szczególniejszą opieką Matki Najświętszej
go
powie pesymista; w’szystkie posady nictwa w Polsce zakłada gimnazja i licea Bogarodzicy szkołą nowoczesnego apostolstwa zwycięży w świecie myśl chrześcijańska, wcie
nauka na nic się nie zdała
to
zawodowe.
Rodzice
tam jest przyszłość Akcji Katolickiej".
zajęte
lana apostolskim trudem i męczeńską krwią
tak powie nie znający życia dla
próżny trud
dziatwy waszej. Uczciwych kupców i
Zasadniczą zmianę zarządziłem w sposobie wiernych Chrystusa i Marji rycerzy.
Nie
warto
tak
wiel
maturzysta.
wydawać
przemysłow’ców, którzyby umieli kalkulo przeprowadzenia zjazdu. Aż do roku ubiegłego
(—) f August Kardynał H!ond.
kich sum na kształcenie
w
—

—

Mhsiuro

-

a

potem ?

—

—

—

—

-

—

dzieci, kiedy

rezultacie i tak nauka nie da im chleba
powiedzą bezradni i zniechęceni rodzice.
Niewątpliwie dużo jest w tem wszystkiem racji,
ale
przy
dobrych chęciach
znajdzie się praca, byleby tylko odszukać
i usunąć przyczynę zła. Przyczyna zla nie
leży w- kształceniu, w Polsce niema hyper.
produkcji inteligencji. Przyczyna zła leży
w złej organizacji pracy, a ta zła
cja wyw-iera tak zgubny wpływ na
czeństwo.
W przedsiębiorstwach
wych jest dużo ludzi, ktńrzy piastując dwa
urzędy, pobierają dwie pensje, chociaż
Ten
na wystarcza
dla utrzymania domu.
—

wać na zdrowych podstaw-ach a nie obdzie
rali społeczeństwo,
brak
nam
Polsce
w
bardzo dużo. Tylko tu leży klucz
nia kwestji żydowskiej u nas. Dobry tow’ar
małe zyski.
Po czwarte
chciałbym się zapytać
W sobotę, 6 lipca 1935 r.:
O godz. 17,00:
Nie. po stokroć
czy w Polsce brak pracy?
J. E. ks. kardynała Pryma
Uroczyste
przyjęcie
nie.
może
Brak jest organizacji.
razy
Być
sa na r,ynku miasta Borku.
Powita p, Dykczak,
nowy sejm i senat pod tem względem nie burmistrz
miasta, wiceprezes Parafialnej A, K,
spocznie na laurach, nic będzie używał za
,,Veni Creator”, poczem nastąpi otwarrządowe pensje wywczasów, ale zajmie się cie
zjazdu i I zebranie: l) Przemówienie
pracą tą. tak dla Polski bardzo konieczną.
tektora zjazdu J E, kardynała Prymasa. 2) Po
Wszystkich
bezrobotnych,
pobierających
wołanie marszałka i prezydium zjazdu. 3) I re
zasiłki
koniecznie
zatrudnić
cho
należy
nie ferat; ,,Marja natchnieniem posłannictwa
kilka
dziennie.

rozw’iąza

—

Program
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Zjazdu Katolickiego

w

Borku.

—

organiza
społe
państwo
jed
ciażby
zginąć jak naj daw’ać

Śpiew

pro

kadynał Prymas.II
10,45;

II referat:

zebranie

zjazdu.

O

godz.

,,Kult Bogarodzicy szkołą

no

woczesnego apostolstwa Akcji Katolickiej"
wygłosi p. dr. Konrad Kolszewski z Poznania,
komandor orderu św. Jerzego. 2) Rezolucje
zdu. 3) Zamknięcie obrad 15 go zjazdu kato
—

zja
przenie

lickiego. O godz. 1.1,30: Procesijonalne
sienie cudownego obrazu Matki Boskiej Borec
z Rynku do kościoła parafjalrc jo, oraz tam
pol
kiej
godzin
Niczego
w ciągu dziejów"
że dziękczynne ,,Te Deum”.
skiego
katolicyzmu
wygł.
stan
za
darmo.
wzbraniał
anormalny
powinien
się pra
Ktoby
dr. Jan Białasik
z Pleszewa.
4) Wspólny
w’cześniej, należy zatrudnić na dwa urzędy cy, (,,zawodowi bezrobotni"), tego uważać p.
i
i
dwie osoby
ża Pasożyta i odmówić zasiłków.
Nieżona śpiew; ,,Boże coś Polskę". O godzinie 18,30:
wtedy praca jest twórcza
Po skończeniu zebrania wprowadzenie J. E. ks.
Uwagi: l) Składanie życzeń ustnie nie jest
dochody równomiernie rozłożone.
tych ludzi zorganizować w obozach pracy,
Wszelkie gratulacje uprasza się
prymasa do kościoła parafialnego na pr.zewidziane.
Również, i
przedsiębiorstwa prywatne dać im skoszarowane mieszkanie, ubranie, kardynała
Zdzieżu i
winny chociażby nawet pod naciskiem jedzenie a zatrudnić przy budow’ie dróg, boszcza. powitanie przez miejscowego ks, pro przesłać na piśmie do prezydjum zjazdu lub po
władz
nie przeciążać swych pracowników regulacji rzek, odwadnianiu terenów błot
przednio do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji
W niedzielę,
dnia 7 lipca:
O godz.
9 30:
Kat. w Poznaniu, Al, Marcinkowskiego 22, III p.
i angażować nowe siły.
Powtóre należało nistych.
Czekają zresztą Polskę prace gi
2) Zgłoszenia zapotrzebowań na kwatery
by też uregulować kwestję pracujących sił gantyczne, jak elektryfikacja całej Polski, Msza pontyfikalna na Rynku przed cudownym
bu obrazem Matki Boskiej Boreckiej. Podczas przyjmuje Archidiecezjalny Instytut Akcji Kat.
całkiem uzasadnione jest w szczególności kresów wschodnich
żeńskich.
Jeśli
do zajmow--ania po dowa kanału: Zagłębie-Gdynia oraz kana mszy św. śpiewy wykonają: a) parafjalny chór w Poznaniu do dnia 2 lipca.
prawo panien i wdów
3) Przejazd do Borku nastąpić może koleją
sady. to jednak mężatka, której mąż zara łu Bałtyk-Morze Czarne częściowo szla mieszany, b) chór męski ,,Hasło", c) chór 1000
dzieci szkolnych,
bia na utrzymanie rodziny,
nie
pod kierownictwem g-ona lub autobusem. Przewiduje się pociągi popular
powinna kiem rzek polskich. Pracy jest dużo
K’o ne na zjazd do Borku z Poznania, Jarocina,
zajmować miejsca innym siłom, które mo prący koniecznej, pracy rentownej, brak nauczycielskiego. Kazanie n. t. ,,Marja
brak
że nie mają takich ,,pleców", aby się na utylko organizacji,
organizatorów. łowa Apostołów" wypowie ks. kanonik dr Mę- Leszna i ewll. Gniezna, Bydgoszczy, Ostrowa
Tych ostatnich chcemy ujrzeć w przyszłym dlewski z Poznania, Po mszy św.: akt ofiaro i Gostynia. Bliższe szczegóły w tej sprawie
fzędy dostać.
Po trzecie to hasło:
wania
Maturzyści, zalud senacie oraz w przyszłym sejmie.
Akcji Katolickiej opiece Najświęt wraz z cenami biletów podane zostaną w osob
dokona J,-E ksiądz nych komunikatach w prasie codziennej,
B. G.
szej Marji Panny
niajcie nasze szeregi kupiectwa i rzemio
—

—

—

—

—

—

.

wtorek,
dnia 2

lipca

Do

Rok XXIX.

DZIENNIK BYDGOSKI

1935 r,

Na zlot!

Spały!

Imponująca rewja ćwierćwiekowego

Na zlot!

dorobku

harcerstwa

w

Nr.

149

.

Siódma strona.

Spalę.

pa.lo

Podczas gdy zamożniejsi budują z cegły
i pokrywają dachy dachówką, lud włościań
ski i bezrobotni czy robotnicy mający kawałek
gruntu, wobec zastoju na rynku pracy podjęli
walkę z kryzysem w fen sposób, że sami, we
własnym zakresie przygotowują sobie materjał

nej

budowlany. Zatrudniają przytem całą rodzinę,
częściej pra
Ten imponujący Jubileuszowy
Zlot by następnie przy pomocy jednego czy dwóch
śa codzienna donosi o przygotowaniacl
dźwiękowe, które stale będzie w’yświe Harcerstwa, nie mający dotąd rów’nego takiego wiejskiego fachowca wybudować dom z
prostego i własnego materjału, ale wedle wy
do Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa, ja
tlać krajowe i zagraniczne filmy z życia w Polsce,
odbywa się w chwili, kiedy w mogów praw budowlanych. We własnych bu
ki ma się odbyć w lipcu b, r. w Spalę. harcerskiego.
sferach, kierujących oficjalnie wycho dowlach borowiaków można też spotkać pewne
Punktem
Cały świat harcerski jest zelektryzowa
kulminacyjnym harców waniem naszej młodzieży, toczy się dys rodzime piękno, nie mówiąc już o wznoszeniu
wilek i ładniejszych domach, domach murowa
ny imprezą, która, zakrojona na olbrzy zlotowych będzie bieg skautowy i 48-go- kusja nad kierunkiem wychow’ania tej
mią skalę, przekroczy swemi rozmiara dzinna wycieczka w okolicę, w których młodzieży. W historji młodego naszego nych, jakie spotykamy po większych i ruchliw
szych wioskach. Trwałość ściany z własnowymi wszystkie tego rodzaju imprezy, or weźmie udział jednorazowo
9
tysięcy państwa mamy cenne dowody, stwier palonej cegły glinianej, czy też żwiru i gliny,
Polsce.
i
w
Śmiało
900
ganizowane dotąd
zastę dzające, że harcerstwo zdało celująco eg jest zadowalająca i nie ustępuje niejednokrot
harcerzy, zgrupowanych w
bez przesady można powiedzieć, że tego pach. W zakresie zawodów z pionierki
zamin swej wyższej użyteczności
pań nie innym materjałom budowlanym o wiele
jeszcze w Polsce nie było. Bezmała 30- harcerze będą budowali na Pilicy 3 wiel stwowej i narodowej i dlatego wierzy droższym.
tucholskich
nabiera
Słowem wieś borów
tysięczne miasto młodzieży harcerskiej, kie mosty i będą je rozbierali. Specjalny my, że zlot w Spalę będzie imponującą cech
nowoczesności, bo chociaż buduje się le
które zamieszka pod namiotami przez dziennik p. t,: ,,Wieści Zlotowe11, który
rewją Polski harcerskiej, która idzie... pianki pokryte często znowu słomą i trzciną,
to nie byle co. Nic dziw
dwa tygodnie
to jednak taki
domek pięknie otynkowany,
ukazyw’ać się będzie codzienie w kilku
Wszyscy musimy zobaczyć ten zlot i
daje wrażenie, jakoby byl domem masywnym.
nego, że zainteresowanie zlotem w Spalę nastu tysiącach egzemplarzy, informo zamanifestować gorąco nasze
uczucia,
Rozwój budownictwa w borach tucholskich
dawno przekroczyło granice Polski i się wać będzie uczestników i publiczność,
żywione dla dzielnej polskiej młodzieży to dowód walki, walki nieugiętej ludności tych
gnęło do wszystkich zakątków, gdzie ży- zwiedzającą zlot, o wszystkich wydarze harcerskiej.
że borów z wszechwładnym kryzysem i zara
zem bezrobociem, walki prowadzącej jednak do
je polska młodzież, zgrupowana w har niach dnia.
Bo Spały!
Na Zlot!
Na Zlot!
cerskich szeregach. Delegacje tej mło
pewnego zwycięstwa.
Np. w małej wsi Minikowo, powiatu tuchol
dzieży, przybędą do Spały w liczbie po
skiego, kilku bezrobotnych buduje na wzór ja
nad 3 tysiące ludzi.
Przybędą ponadto
skółczy z gliny, małe domki i zarabia w ten spo
dość liczne reprezentacje skautów z An
sób, bo postawiwszy własny choć skromny do
mek, nie potrzebuje opłacać komornego. Glina
glji, Austrji, Belgji, Buigarji, Czechosło
nie kosztuje, praca własna też nie, a trzcinę owacji, Danji, Estonji, Francji, Węgier,
fiaruje im dobrotliwy w’łaściciel jeziora. Jedynie
Łotwy, Norwegji, Rumuuji, Szwajcarji,
trzeba kupić drzewo z lasu.
i
inne
liczbie
ow łącznej
Jugosławji
kolo 2500 skautów.
Niektóre przybędą
wcale licznemi grupami, jak Czechosło
1200 skautów, Węgry 600 skau
wacja
Bestjalski czyn. Na powracającego rowerem
tów, Łotwa 150, Rumunja 300 itd. Wło
ze
wsi Bachorca do Inowrocławia Stanisława
chy, w charakterze gości zamierzają
Kozłowskiego, posypał się przy torze kolejo
wysłać spory zastęp swej młodzieży,
wym grad węgli, które rzucali nieznani osob
nicy znajdujący się na węglarce. Rowerzysta
zrzeszonej w ,,Balilli", celem zapozna
padł na ziemię, doznając złamania lewej ręki
nia się z dorobkiem
harcerstwa
pol
powyżej łokcia i licznych obrażeń. Ofiarę
skiego.
bestialskiego czynu niegodziwych ludzi odwie
ziono karetką pogotowia do szpitala powiato
Przygotowania zlotowe są na ukoń
czeniu. W tej chwili 200 harcerzy-juna
wego w Inowrocławiu, Stan Kozłowskiego jest
poważny.
ków kończy budowę dzielnicy handlo
i
Pi
dwu
mostów
kładek
na
wej zlotu,
licy, nowoczesnego kąpieliska na 1800 osób i innych urządzeń zlotowych. Dotąd
Zlikwidowanie nieuchwytnej szajki złodziei
zostały wykonane drogi, prace kanali
węglowych. Po długiem i mozolnem śledztwie
policji mogileńskiej jako i strażnika kolejowego
zacyjne, oświetlenie elektryczne, maga
Franciszka Bernackiego udało się wpaść na trop
zyny materjałowe i żywnościowe.
od
Od

jakiegoś

czasu

Na zlocie zainstalowane

coraz

będzie kino

—

—

—

?Kogilmo.

Sam Zlot dzielić

się będzie właściwie

dwa samodzielne

§ECEstf fiigBrfsa.
laowroelawiu wpaOI ,,kolega" policlanfowi

groźnej szajki węglokradów okradających
dłuższego czasu pociągi węglowe na odcinku

zloty,
kolejowym Wydartowo-Mogilno. Osobnicy ci
dwukrotnie fałszywemi alarmami zatrzymali po
Zlot harcerek na południe od Pilicy
w
ciąg pragnąc okraść go z węgli. Proceder kra
i zlot harcerzy na północ od Pilicy, pod
dzieży
uprawiali oni zawodowo, tak d!ugo, aż
Inowrocław. Niejaki Zygmunt Bożeński, bez .zał
nar :ełną komendą, na której
czele stoi
pójść z nim na koniisarjat, ćo się też istot im się noga powinęła, tak, że zostali przychwy
miejsca zamieszkania, grasował przez nie stało. Wszedłszy do gmachu policyjnego, ceni. Osobnikami
Fal
sęcł ia Antoni Olbromski, naczelnik har- stałego czas
w Poznaniu, przebijając się przez
Bożeński zginął nagle i znikł z gotówką.
Po kowski z Chabskatymi okazali się: Teodor
pewien
cer ,y z Warszawy. Zlot harcerzy dzielić
pod Mogilnem, Leonard
za
Pewne
osoba
o
szkodowana
życie
pomocą złodziejskiego sprytu.
zgłosiła
wypadku policji. i Stanisław
ze Stawisk
i
Micha!
się będzie na 10 podobozów po 2—3 ty go dnia widział Bożeński u pewnej osoby więk Władze posłały komisarjatom rysopis niebie Ostrowski ze Mateccy
Stawisk pod Mogilnem. Wszyst
ilość
banknotach
zł.
w
100
ludzi
które
gotówki
po
siące
każdy,
prowadzić będą szą
skiego ptaszka.
kich aresztowano i osadzono w więzieniu śledBez długiego zastanowienia się podszedł on do
Onegdaj st, wywiadowca służby śledczej czem w Mogilnie. W domu aresztowanych prze
samodzielną gospodarkę, otrzymując od
się jako urzędnik taj Gramza spotkał na ulicy Inowrocławia podejrza
mate tej osoby, przedstawiając
kwatermistrzostwa kontyngenty
rewizję i znaleziono około 20 ctr.
nej policji i odbierając ba.nknoty jako rzekomo nego typa i na mocy rysopisu stwierdził, że prowadzono
które odebrano.
i
Do
riałów żywnościowych
sprzętu.
fałszywe. W swym tupecie posunął się oszust ma do czynienia z ,,kolegą" i aresztował go na węgli
każdego z podobozów przydzielone będą nawet do tego stopnia, że ofierze swojej rozka tychmiast.
gygągdtegagdbs.
reprezentacje poszczególnych
państw
obcych w celu ściślejszego nawiązania
Na skutek
Pęknięcie rury wodociągowej.
nici przyjaźni między skautami obcymi
gorąca pękła na pl. 23 Stycznia rura wodociągo
a harcerzami.
Za zbrodnie wypalenia oczu skazał sad miciwa wdowę na 6 lał wiezienia.
wa, Z.alewając część ulicy Marsz. Piłsudskiego
strumieniami wody. Na miejsce wypadku przy
Caia organizacja służby bezpieczeń
W ub. czwartek rozpatrywał
Inowrocław.
były straszne. Oźmina postradał jedno oko była straż pożarna, która uszkodzenie w krót
stwa na terenie zlotu spoczywać będzie
z
sąd okręgowy
Bydgoszczy sprawę 34-letniej zupełnie, podczas gdy drugie ma ograniczoną kim czasie naprawi!a
wyłącznie w rękach harcerskiej ,,poli wdowy Stanisławy Ligockiej z Inowrocławia, siłę wzroku.
która dnia 7 grudnia ub. roku wypaliła kwasem
nocy w Królewskim Dworze.
Za swój nieludzki postępek
odpowiadała NieTajemnica jednej
cji". Teren zlotu został bowiem uznany
wszyscy może o tem wiedzą, że przed nie
solnym
oczy stołowemu Oziminie z Inowrocła przed sądem, który skazał ją na 6 lat więzienia.
przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrz wia. Zbrodnia ta, brzemienna w swych skutPonieważ oskarżona zdradzała tendencję do tak dawnym czasem w nocy usiłowano dokonać
nych za eksterytorjalny i policja pań kach, zrodziła się na tle sąsiedzkich niesna urabiania sobie świadków, zotała ona z miejsca zuchwałego włamania do dobrze zaopatrzonych
hotelu ,,Królewski Dwór". Na wieczną
sek. Ligocka pomawiała swoją sąsiadkę, Oźmi- aresztowana. Obecne na
stwowa nie będzie mogła pełnić służby
rozprawie dwoje dzie piwnic
o niemoralny tryb życia.
na widok odprowadzenia matki do więzienia,
rzeczy
pamiątkę
notujemy, że bohaterem tej
nową,
żonę
stołowego,
ci,
na zlocie.
Służbę bezpieczeństwa pełnić Wówczas
mąż stanął w obronie swej żony i za poczęły głośno płakać i rozpaczać.
nocnej wyprawy jest p. Maksymilian Ziółkowski
będzie 300 starszych harcerzy odpowie żądał wyjaśnienia od oskarżonej. Energiczna
Podczas przemówienia prokuratora, który osobnik zdradzający przedziwne umiłowanie cu
własności.
dnio wyszkolonych. Nadto prócz harcer
Nies,tety wyprawa do piwnie
postawa męża sprawiła, że wdowa postanowiła przedstawił w mocnych słowach nieszczęście dzej
Dworu nie powiodła się p. Maksy
z nim rozprawić.
kobieta
uknuła
Mściwa
K’óiewskiego
ten
ostatni
dziecko.
się
skiej straży pożarnej, zorganizowany
Oźminy,
płakał jak
i
z zimną krwią.
Ileż to nieszczęść mogą spowodować złe milianowi, a przytrzymany przez policję spędził
będzie oddział straży wodnej, której za zbrodniczy plan wykonała go
krótki
w areszcie śled
na

W

Zle

Kwasem

języki

solnym

kobiet

oblała przy

teczności

publicznej, jak

kantor

wymia

sprowadzają nieszczęście.

pewnej okazji znie języki.

będzie czuwać nad bezpieczeń nawidzonego przez siebie mężczyznę.
stwem kąpiących się. Na zlocie zorgani
zowany będzie szereg instytucyj uży
daniem

ręk?.

Dzisiejsze

urlop wypoczynkowy

Skutki

Maksy

budownictwo

walut, bank, poczta, oddział Biura
Podróży ,,Orbis" i inne. Wszystkie prze
w Borach Tucholskich.
syłki pocztowe ze zlotu będą zaopatrzo
ne w specjalny stempel pocztowy. W tej
Wracamy do lepianek i słomianych dachów.
chwili kończy się w dzielnicy handlowej
Tuchola.
zlotu budowę 40 kiosków, gdzie umiesz
Wędrując po rozległej puszczy tu jakie niezależnie od tego, że gleba jest pieszczya raczej
borach, które już zatraciły sta niemal w każdej okolicy można napotkać,
cholskiej,
czone
które
ubędą sklepy,
zaopatrzą
charakter
w
ny

swój
dziewiczy, spotyka się
gę
stych napozór lasach sosnowych liczne wsie
Równocześnie ze zlotem otwarta bę które w ostatnich latach nabierają jednak, mi
dzie w ogromnej hali sportowej w Spalę mo kryzysu, cech nowoczesności. W zapadłych
wioskach odkrywają dzisiaj i tubylcy, a szcze
wystawa harcerska, która w pomysłowo
gólnie turyści oryginalne piękno naszych borów
i
ujętych wykresach
eksponatach ujmie tucholskich. Dziś niema już bodaj wsi w bo
całokształt dorobku pracy na przestrze rach, do której nie zaglądnęliby letnicy, miesz
ni 25 lat istnienia harcerstwa.
kańcy miast, którzy chętnie spędzają wolny
czas tak pod strzechą zagrodnika
borowiaka,
Program zlotu obejmuje bardzo boga
i w coraz więcej powstających letniskach
jak
zakresie
w
ćwiczeń
harców,
ty program
pensjonatach.
polowych, gier, pokazów, obozownictwa,
Wracajmy jednak do kwestj: budownictwa
iw
tych borach, gdyż trzeba zaznaczyć, że po
terenoznawstwa,
łączności,
pionierki,
mimo
czasów w każdej wsi powstają
wychowania fizycznego, strzelectwa itp. nowe ciężkich
budowle, czy to wzniesione na nowych
Osobno będą się odbywały pokazy harce
placach, lub też na miejsce starych, rozpadają
rzy szybowników i żeglarzy,
którzy u- cych się chat drewnianych. Są też wsie, gdzie
mieszczęni będą w oddzielnych obozach powstają całe nowe kolonje i każdemu, kto
zwiedza bory, podpada oryginalny sposób bu
Prócz tego będą się codziennie odbywa
dowania, sposobem oszczędnym i samowystar
ły pokazy na arenie i przy ogniskach.
czalnym, Wobec znacznych pokładów gliny,
czestników zlotu

we

wszystkie potrzeby.

czym i wczoraj zgłosił się w sądzie grodzkim
po zapłatę. Sędzia w uznaniu zasług p.
miliana w dziedzinie kryminalistyki orzekł karę
7 miesięcy bezwzględnego więzienia.
Był to

rozpowszechniony jest sposób samowypalania
sobie cegły do budowy. Gdzie niema gliny, są
pokłady żwiru i tutai borowiak, z domieszką
cco

słońcu

wapna, czy też cementu suszy sobie

cegłą piaskową. Inni budują zupełnie
prostym sposobem. Stawiają ściany domu’z gli
ny, z lepianki, bo to najtańsze i wykonuje każ
dy bezrobotny, Produkuje się też we własnym
zakresie dachówki.
Mniej zamożni pokrywają
dachy słomą lub też trzciną, rosnącą masowo w
każdem jeziorze.
A jednak, mimo użycia
tak
prymitywnego napozór materjału budowlanego,
nowe domki wyglądają bardzo schludnie, a na
wet pięknie i dają suche mieszkania.
Wszystko to nie świadczy jednak, jakoby
nie było w Borach Tucholskich cegielni. Prze
ciwnie, jest ich dużo tak parowych i polnych,
jak również są fabryki wyrobów cementowych
i wszystkie one pracują, co jednak bynajmniej
nie przeszkadza rozwojowi w!aśnie tego domo
wego przemysłu budowlanego, przemysłu, któ
ry można śmiało nazwać przemysłem ,,ludowym".
na

dziewiąty wyrok
kowskiego.

w

karjerze przestępczej Ziół

Csfaóra?.
Rozszarpany

przez

pociąg.

Onegdaj policja

wypad

została zaalarmowana tragicznym
jaki miał miejsce około stacji Czekanów,
na
linji Ostrów—Kalisz. Komisja sądowo-lekarska ustaliła, że w pobliżu budki kolejowej
nr. 98 pociąg zdążający z Kalisza do Ostrowa
przejechał 16-lełniego Stanisława Raczaka, cier
piącego na ataki epileptyczne i zdradzającego
tut.

kiem

objawy choroby umysłowej.

Pociąg rozszarpał

przestrze

zwłoki na strzępy, rozrzucając ie na
ni kilkudziesięciu metrów.
Nie’ stwierd,zono
dotąd, czy nieszczęśliwy chłopiec popełnił sa
mobójstwo, czy też uległ on nieszczęśliw’emu

wypadkowi.

Tragiczny wypadek. Rachmistrz magistratu
odolanow,skiego Marjan Gralka, podczas czy

manipulo

szczenia broni tak nieostrożnie nią
wał, że spowodował wystrzał. Kula rewolwero
wa utkwiła w brzuchu i mimo natychmiastowej
operacji G. zmarł po kilku godzinach.

Trup

noworodka

na

poddaszu.

Przy roz

biórce domu przy ul. Raszkowskiej 46 natra
fiono na rozkładającego się trupa noworodka,
który leżał tam od kilku miesięcy. Policja’

jest już

na

tropie zwyrodniałej matki,

g."

S(r.
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Uroczystości Święta
w Odgni.

r.

Nr.

Morza

149.

cywil

innych dostojników wojskowych,

nych i kościelnych.
Niestety wskutek zmienionej trasy;
pochodu, a po części wskutek niekorzyst
nej pogody, defilada nie odbyła się tak:
spraw’nie i okazale, jak podczas innych
uroczystości narodowych.
Na redzie przed bulwarem nadmor
Mimo ograniczenia tegorocznego’ Świę i
twórczości,
jest ośrodkiem naszych wojskowe i społeczne oraz liczący prze skim
stały jednostki bojowe polskiej
ta Morza w Gdyni do ram uroczystości
największych zainteresowań.
szło 1.000 głów pochód polskich organi
marynarki wojennej, a przy nadbrzeżu
Imieniem Ligi Morskieji’i Kolonial
lokalnej, mimo bardzo niepomyślnej au
zacyj z Gdańska z transparentami. De Wilsona statki Żeglugi Polskiej w peł
rozmiarami
ry, tegoroczne święto tak
nej zabrał głos prezes zarządu gł. gen. filadę przyjmował gen. Rydz-Śmigły w
i
niczem
nie
w
nej gaił flagowej.
jak
nastrojem
ustępowało Dreszer, wreszcie jako gospodarz mia
Po południu C’ godz. 15 nastąpiło
tow’arzystwie gen. Orlicz-Dreszera oraz
uroczystościom zeszłorocznym, przeciw
sta komisarz

rządu

teczną i interesującą
ło otwarcie wystawy

której piszemy

na

mgr.

Sokół,

wskazu

poży jąc, że jeszcze przed 10 laty Gdynia była
jaką by nikomu nieznaną wioską rybacką, obec

nie, wzbogacone było jeszcze tak

atrakcją,
rzemieślniczej,
innem miejscu.

o

nie

jest już

znanym

na

świecie

całym

portem, do którego’ zawijają statki z obu
półkul ziemi, jest miastem liczącem dziś

uroczyste otwarcie wysiawy
rzeiraieśimiCMef,

w której wzięli udział wszyscy dostojni wielka różnorakość
gałęzi wytwórczości
przeddzień święta, na Skwerze Ko
cy, oglądając z szczerem zainteresowa i interesująca oryginalność eksponatów
mieszkań niem wielkie
ściuszki odbyło się w obecności wicewo siedemdziesiątkilka tysięcy
bogactwo eksponatów, pod stanowiła przedmiot żywego. zaintereso
zatem przewyższającem
ców
liczbą
(a
komisarza
rządu
jewody Starzyńskiego,
przew’odnictwem prezydjum komitetu wania zwiedzających. Mimo szybkiego
mieszkańców stolicę Pomorza), miastem,
Sokoła, Wacława Sieroszewskiego pre
wystawowego, a to dyr.
Linkego, dr. tempa i skromnych środków, jakiemi
które w wielu kierunkach rywalizuje ze
PAL oraz innych
zesa
Bobkow’skiego, dyr. Gendaszyka oraz na dysponował zarząd wystawy, całość dzię
przedstawicieli
stolicą państwa, gdyż jest ono ogniskiem czelnego architekta inż. Zuskego.
Kto
władz i armji podniesienie bandery L.
ki ofiarnej pracy poszczególnych wyko
polskiej
ekspansji zamorskiej.
i
widział przygotowania do otw’arcia wy nawców oraz
M,
K,, przyczem wicewoj.
Starzyński
finansowej pomocy KKO,
podkreślił w przemówieniu swem szcze Tak nabożeństwo jak i wszystkie prze stawy przed dwoma dniami, a naw’et w której dyr, Linke jest też równocześnie
na
transmitowane
mówienia,
były
trzy przeddzień otwarcia, odnosił się z w’iel
gólny charakter tegorocznego święta,
prezesem komitetu wykonawczego, robi
a częściowo i na’całą. Polskę.
kim sceptyzmem co do możliw’ości termi
będącego niejako manifestacją wierności megafony,
niezwykle dodatnie Wrażenie dobrze
Po nabożeństwie odbyła się
narodu dla naczelnych wskazań marsz.
now’ego ukończenia tych robót. Na szczę przemyślanem rozplanowaniem i zdob
ście sceptyków spotkał sromotny zawód,
Piłsudskiego, a jednem z tych wskazań
nictwem.
albowiem wystawa była do tęgo stopnia
było utrwalen,ie panowania nad morzem
DEFILADA,
Pomyślano też i o prozaicznych" po
z
wielkim smakiem artystycznym wy
połskiem, przez stworzenie si!nej obron którą
z orkiestrą na czele Pol
trzebach zwiedzających, jakim jest głód
otworzyła
kończona, że na w’szystkich zwiedzają
nej floty wojennej. To też święto tego ska
i pragnienie, gdyż rzutki i przedsiębior
Marynarka Wojenna,
potem kro
roczne
obchodzone będzie pod
hasłem
właściciel wędzarni ,,Polska Ryba"
szwole cych w’ywarła imponujące wrażenie,
czy
czył
Bataljon
Obrony
Morskiej,
budowania floty
tworząc niejako udałą miniaturę PWK
wojennej we własnej
żerzy rokitniańscy, poprzedzani malow w Poznaniu.
p, Konkel urządził na placu
wystawo
stoczni.
wreszcie
niczą orkiestrą,
organizacje
wym, cieszącą się od pierwszego dniaJ
ilość stoisk i
Ogromna
pawilonów,
Przedstawiciel zarządu gł L’. M. i K.
otwarcia wielkiem wzięciem i frekweninż.
Grierdziejewski w obszsrniejszem
cją restaurację, w gustownie wykona
Poza
tern!
przemówieniu przedstawił program i ce
nym, obszernym pawilonie.
-g
le pracy L. M. i K. nad zrealizowaniem
jest też na miejscu agencja pocztowa,
biuro informacyj i zleceń.
tego szczytnego hasła. Uroczystość uroz
REPERTUAR KINs
maiciła orkiestra marynarki
wojennej
składająca się z około 360 osób pod kierowni
Ze świętem morza połączono też róż
BAJKA wyświetla ,,Jej szampańska noc" z
ctwem Józefa Blicharza z własną orkiestrą, któ
pod batutą kplm. Dulina oraz doskonały Ireną de Zilahy.
ne zawodnictwa
sportowe, rozegrane w
ra dała koncert w muszli na 4 Kamiennej Górze
chór męski ,,Dzwon Bałtycki", który z
Polski film ,,Ą. B C
CZARODZIEJKA.
oraz
przeddzień
popołudniu w dniu
pod batutą wytrawnego dyrygenta Dominika
towarzyszeniem orkiestry odśpiewał z miłości" z Dymszą, Bogdą i Krukowskim.
Kozłowskiego. Koncert ten sprawił gdynianom święta Morza.
wielką siłą i wyrazem Nowowiejskiego
POGOTOWIA:
bardzo miłą niespodziankę, tem więcej, że ode
,,Hymn Bałtyku". Honory podniesionej
Pogotowie lekarskie dla nagłych wypadków grane utwory były utrzymane na wysokim po

W

i

.

fladze

oddawał

rokitniańskich

orkiestrą

w

szwadron

szwoleżerów

Starogardu z własną
malowniczych strojach.
ze

Bezpordenio )potem koncertowała do
godz. 21,30 orkiestra marynarki woj. a
w

sali

rował

Teatr Pomorski

KPW

święto

morza

zainaugu

odegraniem

baśni

Rydla ,,Zaczarowane Ko

dramatycznej
ło",

następ

Już od wczesnego ranka dnia
i dalszych
nego t. j 29 bm. z bliższych
.

Polski

zwoziły specjalne pociągi
uroczystości gdyńskie 1
na
otwarcie
wystawy
rzemieślniczej.
Rano przyjechał też generalny inspektor
sił zbrojnych gen. Rydz-Śmigły ze swą
świtą, oraz przedstawiciel rządu w-min.
Doleżal, wreszcie liczne delegacje pol
skich organizacyj z Gdańska i ks. bisk.
stron

uczestników

na

Okoniewski.
Już

pół godziny przed rozpoczęciem
mszy połowej u stóp
Kamiennej Góry,
przed krzyżem łopotały czerwono-białe
proporczyki rozwiniętego w dwu łinjach
frontowych pułku szwoleżerów, a dalej
w
formacjach plutonowych falowały
,,wilków
ciemno-granatowe
mundury
na

nutfbrieia,
.

tel.

.

ziomie.
nikach

12-40 i 22-12.

Lekarz

dyżurny
Wypadki pożaru

—

tel.

12-40.

Dzisiaj

natomiast

wycieczka

na

holow

,,Ursus" i ,,Bizon" zwiedziła port,

i inne tek 17-08.
.czem po
Gabinet komendanta i kancelarja tel. 20-22.
kiestrą,
teł, 29-67. dni.
Miejskie Zakłady Elektryczne
Biblioteka publiczna w willi ,,Tusia" czynna
codziennie od godz. 15—19 za wyjątkiem nie
dziel i świąt.

przemaszerowaniu ulicami
wyjechała na Hel, gdzie

po

Groźny pożar gospodarstwa rolnego
pod Tczewem.

miasta z or
zabawi dwa

Lekarzy domowych wzywać: przed południem
godz. 11, po południu dc godz. 18.
Telełoc nr. 14-60 posiada przedstawicielstwo
,,Dziennika Bydgoskiego" w Gdyni, nk Staro,
wiejska 19.
Poznaj Szwajcarię Kaszubską! Pod tym ha
do

bieglej

Nocy

_

z

nieustalonych narazię

przy

czyn z,apal \ się słomiany dach stodoły rolnika
Michała Szwarca, zamieszkałego w Kierwałdzio
w powiecie tczewskim.
Ogień, mając
ny żer począł gwałtownie się rozszerzać. Silny
wiatr przeniósł płomienie na sąsiednie zabudo
które momentalnie całe
wania gospodarcze,

łatwopal

z. gdańska.

stanęły

w

płomieniach.

Pastwą rozszalałego żywiołu pad!a wielka
stodoła, stajnią, wozownia, wszystkie maszyny
rolnicze, powózka i 4 pó}szorki. Prowizorycz
nie oszacowana szkoda wynosi ponad 20 tys. zł,
które tylko częściowo pokrywa zakład ubez
pieczeń. Przypuszczać należy, że pożar po
wstał od wydobywających się z komina iskier,
które na słomiany dach stodoły przeniósł wiatr,

żydow

Policja gdańska dokonała rewizji w
skiej lirmie żelaza Emila Baus. Podczas re
słem Związek Zawodowy Pracowników
ujawniono brak niektórych ksiąg handlo
wych w handlu i przemyśle organizuje w dniu wizji
W piwnicy jednego z współwłaścicieli
wych.
7 lipca pociąg popularny do Wierzycy nad
Casceia znaleziono zakopaną skrzynkę Zi
firm_y
zioro Ostrzyckie. W programie zwiedzenie uro
papierami wartościowemi i zlotem oraz doku
czych okolic, przejażdżką żaglówkami, kąpiel, mentami, z których wynika, że Cascel po de
i
zabawy gry towarzyskie. Wycieczce
waluacji guldena przeprowadził szereg transszy orkiestra. Koszt wycieczki łącznie z
akcyj handlowych i bankowych, wskutek czego
obie
zł.
w
w
jazdem
strony 4,50
Szczegóły
ulokował zagranicą około 500 tys. guldenów.
do
dnia
br.
5
spektach. Zapisy
lipca
przyjmuje
biura firmy Baus,
i informacyj udziela ,,Waggons Lits Cook", ul. Policja opieczętowała
znalezione w piwnicy pieniądze i papiery
rając
Podjazdowa.
wartościowe jako zastaw za nieuiszcżone podatko. Na wiadomość o tem współwłaściciel firmy
Radomscy kolejarze w Gdyni.
Cascel wyskoczył z okna, zabijając się na
Przybyła do Gdyni wycieczka Kolejowego scu. Resztę współwłaścicieli firmy policja
_

Umysło
je

towarzy
prze
pro

Mistrzowski

zabie)

w

W

miej

popis złodziejski

Grudziądzu.

dzień rabusie splondrowali doszczętnie
mieszkanie urzędnika pocztowego.

biały
Z

Grudziądza piszą

nam:

aresztowała,

Wydział śledczy policji grudziądzkiej ma
ostatnio nowy
twardy orzech do zgryzienia,
Mamy tu na myśli śmiałe włamanie, dokonane
wczoraj przed południem do mieszkania urzęd
nika pocztowego p. Jasińskiego, przy ul. Ksią
żęcej 14. Złodzieje byli pierwszorzędnymi fa
morskich", a obok nich szare zastępy
chowcami, działającymi według dokładnie ob
Doniosła zmiana ustawy o najmie i ochronie lokatorów.
myślonego w najdrobniejszych szczegółach pla)
obrony przeciwlotniczej, wreszcie za for
Z dniem 1 lipca br. wchodzi w życie nowa mówić mieszkanie dopiero w razie zalegania z nu.
Po zapoznaniu się
z terenem działaniamacjami wojskowemi stały w zwartych ustawa
dwa po sobie następujące mie złodzieje upilnowali moment, kiedy p. Jasińska
mieszkań,
dotycząca
najmu
wprowa
czynszem
przez
szykach organizacje wojskowe i społecz dzająca szereg doniosłych zmian, które w wielu siące, i to tylko wówczas, kiedy zaległość po wraz ze służącą udały się na targ po zakupy.
ne ze sztandarami.
łan kierunkach
Jak
ogromny
ukrócą samowolę właścicieli nieru wstała nie z powodu braku pracy, lub nędzy Wiedząc, że w mieszkaniu niema nikogo, wła
zboża falowały w ciągłym ruchu głowy chomości i bodaj w zasadniczych kierunkach
mali się złodzieje przy pomocy wytrychów, za
wyjątkowej. (Art. 11 p 2 ust. o ochr. lok,).
Dalej ustawa uchyla prawo sprzeciwu właści bierając się sprawnie do ,,roboty". Nie cale
wielotysięcznego tłumu na równinie stworzy sprawiedliwsze zasady prawne w sto
sunkach najmu.
ciela nieruchomości w razie zaprowadzenia w 20 minut wystarczyło do kompletnego splondroprzed ołtarzem, jak również na zalesio
Przedewszystkiem ustalono normy na jakich mieszkaniu gazu, telefonu, radja i innych t. p. wania całego mieszkania. Złodzieje zabrali z
stoku
od
nym
Kamiennej Góry,
której zawierane mogą być umowy najmu na piśmie, urządzeń.
szaf komplet garderoby
męskiej i damskiej,
tła ostro odcinał się biały krzyż, które oraz
oraz
srebrną zastawę
wynikające z tych umów konsekwencji dla
Urzędnik przeniesiony na inne stanowisko, większą partję bielizny
masztach obu stron.
stołową. O pewności siebie złodziei świadczy
go z obu stron na wysokich
może rozwiązać nawet roczną lub dłużejtermiPrzedewszystkiem położono kres praktykor nową umowę, przed upływem terminu najmu bez fakt, że w najzupełni.ejszym spokoju powynosi(i
pilnowały barwy narodowe.
oni łup w koszach, będąc widzianymi na scho
wanym przez właścicieli nieruchomości zwycza jakiegokolwiek odszkodowania,
dach przez innych lokatorów,
nie zwracaiiąć
Punktualnie o godz. 10,30 przybył w jom, że ciężar odnowienia mieszkań przerzu
ustawa ta wykazuje też pewne bra
Niestety
na siebie żadnych podejrzeń.
Można so
jednak
órszaku duchowieństwa książę kościoła cano zazwyczaj na nowego najemcę mieszkania.
nieruchomości
szero
właścicielom
ki,
dające
ten praktykowany był dotychczas praebie wyobrazić przerażenie pani Jasińskiej, kiedy
kie pole do nadużyć
i wyzysku.
ks. biskup chełmiński,, który mimo sie Z’wyczaj
Pominięto
z targu, zastała opróżnione mieszka
dewszyśtkiem w domach Z. U. P, U. w Gdyni. mianowicie milczeniem
sposób obliczania czyn wróciwszy
Ustawa nie przewiduje też obowiązku skła
kącego wkrótce rzęsistego deszczu, nie
nie.
Natychmiast zaalarmowano policję.
szów mieszkaniowych. Przyjęty obecnie, zwła
wzruszenie celebrował mszę św. do koń dania kaucji na zabezpieczenie czynszów.
Według prowizorycznego obliczenia wartość
szcza przez prywatnych właścicieli nieruchomo
Nowo wprowadzający się lokator ma prawo
skradzionych
rzeczy oblicza się na kilka tysię
ca, poczem wygłosił wspaniałe kazanie
ści i administrację Z. U P, U. obliczanie czyn
mieszkanie oddano mu w stanie
cy złotych, Pościg za złodziejami trwa,
z
ilości ubikacyj mieszkalnych bez
niezwykłym zapałem i entuzjazmem, wymagać, aby
szów,
według
Również ko
umową zastrzeżone} używalności.
kreśląc wielkie zadania narodu polskie szta normalnego utrzymania mieszkania w sta względu na ich wielkość i wartość użytkową,
co daje
szerokie pole do wyzysku,
nie używ’alności, czyli t. zw. normalne remonty,
go, jakie ma spełnić na morzu w myśl
To też ifważamy za nieodzowną koniecz
woli i wskazań nieśmiertelnego
wodza oraz uszkodzenia wynikłe nie z winy lokatora,
ZMARLI.
r.arodu, któremu on wskazał i utorował obowiązany jest właściciel wykonać na własny ność uzupełnienie tej nowej ustawy dodatkokoszt. W razie odmowy wykonania tych remon wem postanowieniem, ażeby
wysokość czyn
Ś. p. Józefa Trenmanowa, w Poznaniu.
drogę na morza i oceany.
tów, przysługiwać będzie lokatorowi wykonanie szów ustalana była według jednostki powierzch
Ś. ,p. Kazimierz Borowicz, nadleśniczy w
ni lub przestrzeni użytkowej mieszkania, t. j.
Po gremjalnem odśpiewaniu hymnu tych remontów na koszt właściciela i potrące
Szczepanowie.
nia kosztów ich z czynszu. O ileby w czasie od 1 ms lub 1 m3, a niemniej należałoby usta- I
Ś, p. Marja z Slawoszewskich Treuma,,Boże coś Polskę" i wysłuchaniu trans
trwania najmu mieszkanie wykazało wady wowo ustalić kto ponosi
koszta centralnego
w Poznaniu.
nowa,
o
12
mitowanego
godz.
przemówienia zmniejszające wartość jego użyteczności, lokator ogrzewania, używania wody, oczyszczania i do
Ś. p Aleksander Komkowski w Chmiel
Przysposobienia Wojskowego Okręgu Radom,

Baczność lokatorzw?

.

.

P.

Prezydenta

R.

P.

na

mównicę wstąpił

wicemin. Doleżal, podkreślając
ną troskę i pieczę
wszystkich

szczegól
rządów

polskich nad rozwojem miasta i portu
Gdyni.
Gdynia jest najświetniejszem
świadectwem, niespożytej naszej tężyzny

.

obniżenia czynszu.
Ograniczona jest też możność dowolnego
wypowiadania mieszkań, nawet w razie
mania warunków najmu. Przedewszystkiem
łożono kres wymawiania mieszkań w razie
ma

prawo

żądać

dotrzy
po

legania choćby tylko

jeden miesiąc.

za,

Obecnie
wolno będzie właścicielowi nieruchomości
za

z,oru domu i in. uboczne świadczenia.
Sprawa ta zostanie bliżej omówioną

na

naj-

bliższem miesięcznem zebraniu Związku Lokato
rów które się odbędzie dnia 7 lipca br. Bliż
szych informacyj i wskazówek w tych sprawach
udzielą członkom Związku Lokatorów Sekre-

wy arjat,

ul.

Żeromskiego

4,

nie, pow. kartuski.

Ś.
Ś.

Florentyna Kusiowa, w Gnieźnie.
Stanisław Kunert, sekretarz urzędu
;
w Poznaniu.
akcyzowego,

Ś.

r

Ś,

runiu,

p
p

.

.

p. Jan Sadowski, w Czempiniu.
p. Helena Krykantowa, lat 65,

w

To

Nr.
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BYDGOSKI", wtorefi, ’dnia 8 lipca 19S9r.
’

w Brukseli p. Vauxelarie dał resztę i powstał
%oklosie świąteczne.
pawilon bodaj najmniejszy z pawilonów pań
które
Pawilon
wśród
30
stwowych.
państwa,
Nie mamy stanowczo szczęścia do propa kilku
Dobry sobie byl ten czerwiec. Był, ale
państw europejskich zajmuje co do wiel odszedł.
I tylko dobre po sobie wsponiniet
Nie
okagandy zagranicą.
umiemy pochwycić
kości miejsce szóste!...
zostawił.
Bydgoszcz, dnia 1 lipca 1935 roku.
zyj do zademonstrowania światu mocarstwowe
Przyznać trzeba, że w skromnych ramach nie Nie
można było narzekać: tydzień w ty-i
zrobiono co możliwe, chociaż na każdym kroku
go stanowiska Polski.
KALENDARZYK.
Nowy skandal w te} dziedzinie to udział widać, że nie bardzo przemyślano, w jaki spo dzień po dwa dni świąteczne.
A teraz już norma.
Trudno będzie się
Dziś: Przenajdr. Krwi P. Jezusa.
Polski we wszechświatowej wystawie w Bruk sób
przedstawić obcej publiczności wielkość
do tego,
że w ty
Jutro: Nawiedzenie Ni M. P.
seli. Udział ten wypad! poniżej wszelkiej kry i silę Polski. Widać
poprostu
przyzwyczaić
tem
niedbanawet
poza
trzeba więcej
niż pięć dni praco
Wschód słońca: godz. 3,41.
imienia
godniu
Stał
brak
akuratności
itd.
Ze
się
właśnie
w
tyki.
poprostu kompromitacją
lość,
np.
Zachód sło.ńca: godz. 20,27.
polskiego. Pozwólmy jednak mówić tym, któ pawilonie polskim... załamała się podłoga to nie wać. I to jeszcze w miesiącach wakacyj
oo
odczuli.
nych. Akurat, jak na złość.
rzy tę przykrość najdotkliwie,j
Tym, żaden przypadek.
1
sa-Szkoda, że czerwiec był, ale wyszedł. Na
którzy muszą bezpośrednio wysłuchiwać kpin
Orzeł polski, figurujący na wyblakłem tle
obcych narodów. Organ emigracji polskiej we nad wejściem do pawilonu (po zaledwie kilku wet te upały gotowibyśmy mu przebaczyć.
Stan pogody
Francji, wychodzący w Lens ,,Narodowiec" nie tygodniach trwania wystawy!) i postrzępione
Słońce znów świeci i
znów się na do
Pogoda naogół słoneczna i ciepła. Skłon szczędzi słów oburzenia i słusznej krytyki te chorągwie to ,,odpowiednie" dopełnienie ca
ność do burz. Słabe wiatry lokalne.
mu wyczynowi propagandowemu:
łości.
kła.dny i nie folgujący nikomu i niczemu
Polska ma słuszne pretensje, aby ją zalicza
Zwiedzająca wystawę publiczność zapewne upal zanosi. To też wylatuje z pamięci fakt,
no do mocarstw europejskich.
Tak bowiem ob opuszcza ją w przekonaniu (sądząc po pawilo że przez dwa dni było zupełnie inaczej. Nadszar jak liczba ludności i rola w życiu Europ-/
nach), że mocarstwami są Czechosłowacja, Wę wypieczoną niby przegapiona przez pieka
ziemią nawis!a
dają Polsce prawo zaliczać się do wielkich gry, Norwegja, Łotwa, w żadnym jednak razie rza ba,ba wielkanocna.
nie Polska. Lilipuci Luksemburg bije zaś swym ciężka kopuła czarnych chmur, a niebieski
mocarstw.
jadłospis przez 48 godzin nie rozporządzał
Gdyby jednak ktoś przybył na wystawę, co pawilonem Polskę o wiele długości...
Forma udziału Polski na wystawie bruksel nićzem Innem, jak nieco kwaśnym i aż do
to nigdy nie słyszał o Polsce ii nie zna stosun
to więc w rzeczywistości
szkodzenie obrzydzenia trwałym kapuśniaczkiem.
ków w Europie, ten po obejrzeniu pawilonu skiej
Smętnie było trochę i przykro, ale jakoś
polskiego musiałby dojść do wniosku, że Pol Polsce. Znacznie mniejsza byłaby szkoda, gdy
się przeżyło.
Zresztą wszystkim naraz ni
ska to jedno... z na’jmniejszych państw euro by wogóle pawilonu polskiego nie było.
Raz na zawsze powinno się dlatego ustalić, gdy dogodzić nie można. Byli tacy, którzy
pejskich! Ponieważ zaś większość publiczności
cieszyli. Naprzykład: rolnicy,
odwiedzającej wystawę słabo zna geografiję i hi że albo Polska występuje na terenie zagra się z deszczu
storję, przeto nic dziwnego, że nikogo z niej nicznym odpowiednio do swojej wielkości, albo ogrodnicy. Albo: bridżyści.
wizyta w pawilonie polskim nie przekona o mo- wogóle nie, w żadnym jednak razie nie bierze
udziału w takiej formie, która osłabia znaczenie
carstwowości Polski!
Natomiast zupełnie nie miał powodu do’
Zapewne uzasadnione będą twierdzenia czyn Polski.
radości komitet wianków i
święta morza.
Z
ników warszawskich, iż w obecnym okresie
tych względów ci, którzy ponoszą odpowie Tu
nic nie wyszło. Wprawdzie na wian
już
dzialność
za
Polska
sposób, w jaki
wystąpiła ki zeszło się
kryzysu niema pieniędzy na kosztowną propa
sporo osób nad Brdą, ale Brda
gandę na wystawie. Trzeba wówczas jednak na wystawie w Brukseli, zasługują na naganę. była pusta i głucha.
być konsekwentnym! Dlatego należało wogóle Przybitą pośpiesznie gwoździami fotografią w
Święto morza było świętem wódy. Wprazrezygnować z postanowienia pawilonu. Zrobiło pawilonie nie większym od przyzwoitego skle wdzie miejscy dygnitarze odważnie wypły
nie
robi.
Szko
natomiast
Warszawa
się
pu
kupieckiego
propagandy
się
połowiczną robotę.
nrrrrtf iTi irn-niji (liii nil ii ii( limirn
nęli na rzekę, a oficjalne parowce zakwit!y
dała trochę pieniędzy, honorowy konsul polski dzi się państwu!
5-0+6
10
1520253034
ale mimo to trudno się było
Parasolami,
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Niedźwiedziem,

r.:

Nie

uł.

dźwiedzia 11, telef. 50.

Apteka pod Koroną,

telef.

ul.

na
spontaniczny entuzjazm, gdy
uporczywie zacieka? za kołnierz. En
tuzjazm pozostać w sercach, zakonspirowany. Faktem jest przecież nieodmiennym, że
miłości do morza nic
nawet
najgorsza
nam nie wyrwie.
niepogoda

deszcz

Dworcowa 48,

301.

Walka

o

godność

króla

kurkowego

—

—
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Uroczystości rozmaitych było dużo. Oczy
w Bydgoskiem Bractwie Strzeleckiem.
wiście, że lepiej wyszły te, które się odbyły
,,LEKTURA", wypożyczalnia książek przy
w niedzielę. Było trochę ruchu w mieście.
ul. Gdańskiej 54. posiada największy wy
Poza miastem ruch był też. Bo, gdy tyl
Bydgoskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, na strzelnicy przy dźwiękach hymnu naro
bór beletrystyki ostatnie) doby, Wypożycza które za lat 10 obchodzić
będzie rocznicę dowego ,,Jeszcze Polska nie zginęła" pierw ko trochę słońca wyjrzało, każdy, kogo ja
książki również na prowincję.
600detniego istnienia, urządza rok rocznie szy strzał na cześć Rzeczypospolitej i jej kieś obowiązki nie trzymały za poły, ucie
w Zielone
Święta tradycyjne strzelanie o Prezydenta p. prof. Ignacego Mościckiego. kał na wymokle łono przyrody.
godność króla kurkowego. W roku bieżą Oddał go jako reprezentant władzy państ
(hak)
Wycieczka do Ziemi Wileńskiej. Za cym uroczystość ta z powodu żałoby naro wowej p, starosta Stefanicki, Drugi strzał
Brać
oddał
na
cześć
ks.
ks.
kanonik
Schulz
Pry
rząd okręgowy Kolejowego Przysposobienia dowej odbyła się dopiero wczoraj.
której grono ostatnio niestety masa kardynała dr. Hlonda, trzeci prezes
Wojskowego organizuje w czasie od 2 do 7 strzelecka,
zebrała
o
rano
Poważnie
na
cześć
Bractwa
zmalało,
się
10-tcj
p.
Rybarczyk
arrnji, Kalendarzyk zebrań Ch. Z. Z.
lipca dla swych członków wycieczkę do
Ziemi Wileńskiej, umiłowanej przez Wodza u swego prezesa p. Albina Rybarczyka, aczwarty dotychczasowy król p. Ziółkowski
Narodu.
Program wycieczki przewiduje żeby tam odebrać sztandar, poczem wyma- na cześć prezydenta miasta i rozwój m.
BACZNOŚĆ, KRAWCY!
zwiedzenie Wilna,
Druskienik, jezior Wi szęrowała z orkiestrą powstańców i wo.la Bydgoszczy, piąty długoletni strzelmistrz p.
1 bm. o godz. 20 odbę
gierskich, Białowieży (Park Narodowy). W ków (dyr. p Kempiński) po króla p. Ziół Jankowski na cześć Zjednoczenia Kur(ko dzieDziś, poniedziałek
zebranie Chrzęść. Związku Czeladzi
i rycerzy. Po niezwykle serdecz- wych Bractw Strzeleckich i wreszcie szósty
się
udział
około
osób.
weźmie
200
kowskiego
wycieczce
nem przyjęciu,
zgotowanem braciom przez komendant Bractwa P. Wiese na rozwój Krawieckiej w lokalu p. Mellera, Plac Pia
Dalsi maturzyści Liceum Handlowego. W
stowski.
państwo Ziółkowskich,
wyruszono w po strzelnictwa w Polsce.
Liceum Handlowem odbyło się uroczyste wrę- chodzie na Mszę św. do Fary, a następnie
Na porządku obrad, bardzo ważne spra
,Po południu o godz. 3-cłe rozpoczęło się
fczenie świadectw maturalnych eksternistom
na
strzelnicę,
gdzie defilowano przed p. strzelanie o premje. Właściwa walka o god wy, obecność wszystkich członków jest bez
słuchaczom kursu wieczornego dla dorosłych. starostą Stefanickim,
ks. kan. Schulzem, ność króla kurkowego odbędzie się dzisiaj. względnie konieczna.
Zarząd,
Świadectwa otrzymali: Dąbrowski Edmund, i starszyzną bractwa. O godzinie 1-szej pad!
—

.

—

—

Goździewiński

Brunon, Grochecka Jadwiga,
Hordyński Jerzy, Jacek Jan, Kruża Aleksander,
Krużanka Zofja, Przewoźny Julian, Rogalski
Bronisław, Stanny Jan, Suchocka Stefanja,
Śeieciński Bolesław, Tepper Edmund, Wnuk

Bernard.
—

W Liceum Handlowem

w

Bydgoszczy

od

UJ

pięćdziesiąta) rocznico
pierwszego zjazdu Śpiewaczego w

było się uroczyste ogłoszenie wyników egzami
nów maturalnych. Do absolwentek i absolwen
tów przemówił w serdecznych słowach prze
wodniczący komisji egzaminacyjnej mgr. J Wi
tek, dyrektor Miejskiej Szkoły Handlowej, na
stępnie żegnali młodzież, opuszczającą szkołę
WspaniaStj rozwój chórów śpieuiackich w okręgu
dyr. Wasilewski i w imieniu grona profesorskie
go ks. Hanelt. Z ramienia Stowarzyszenia Ab
Dnia 25 lipca 1885 r. odbył się w Byd ,,Dzwonu"
solwentów Liceum Handlowego przemówił pre
,,Harmonji",
Bydgoskiego sjonarzy na Rielawkach na Mszę św. W
zes tego
stowarzyszenia Dąbrowski. Świade goszczy z inicjatywy miejscowego Tow. Chóru Męskiego", ,,Halki", ,,Tow. Im. czasie nabożeństwa wygłosił ks. dr, Mo
ctwa ukończenia otrzymali: Behrendt Leopold,
Śpiewu ,,Halka" pierwszy w Polsce zjazd Ign. Paderewskiego", ,,Chopina", te sa ska przepiękne kazanie, w którem m. im
Bunze Albert, Bykowski Stefan, Cichon Konrad,
śpiewaków,
który położył kamień wę me, które nigdy nie szczędzą trudów ni podkreślił, jak wielką rolę odegrała pieśń
Czarnecki Paweł,
Dobrzyńska Irena, DudziZwiązek Kół
.

Polsce.

gielny pod dzisiejszy
Śpie sił, by śpiewem pielęgnować piękno polska w walce z zaborcami.
wackich w Polsce.
Pierwszy ten zbioro mowy ojczystej, i które wczoraj owoc
Zjazd sam zagaił występ chóru tow.
wy występ śpiewaków polskich wywołał
swych mozolnych trudów w występach śpiewu ,,Halka", który pod batutą p. dyr,
w swoim czasie potężne wrażenie, które
konkursowych i popisach jubileuszo Jaworskiego odśpiewał ,,Gaudę Mater
odbiło się na łamach prasy polskiej po
wych przedstawiły nielicznej publiczno Polonia" a następnie pod batutą swego
chwałami dla inicjatorów i organizato
ści, rozkochanej w pieśni polskiej. Nad dyrygenta p, Matuszaka i przy akompa
na
łamach
rów zjazdu i przerażeniem
to przybył z odległego Tarnowa
(Mało niamencie orkiestry szkoły muzycznej p.
instru
prasy niemieckiej, która poprostu pieni
dęterni
Jaworskiego, zasilonej
polska) chór męski. ,,Harmonja".
ła się ze złości, że Polacy odważyli się
Nie wiemy, dlaczego zjazd wczoraj mentami mistrzowskiej orkiestry 62 pp.
akurat w Bydgoszczy, w tej ,,twierdzy"
z opery ,,Halka"
tak nikłe zainteresowanie, jubileuszowy ,,Polonez"
wojującego hakatyzmu,
wystąpić pu szy wywołał
Moniuszki.
władze miejskie, które powinblicznie i przed szeroką opinją zaświad dlaczego
Zebranych powitał prezes okręgowy
ne się cieszyć z każdego większego, od
że
na
w
czyć,
jednak
tej Bydgoszczy pod
Po uczczeniu pamięci śp.
p. Kowalski.
w mieście naszem zjaz
się
bywającego
rzuconym tynkiem niemieckim
pulsuje
marsz. Piłsudskiego minutowem milcze
Wolender
Wasilewiczówna
Zygmunt,
Jadwiga,
du, nie uznały za wskazane, powitać
siłnem tętnem polskie życie.
niem przypomniał mówca w krótkim za
Antoni, Zaleska Amelja,
zjazd (mimo
przyjęcia protektoratu
Zjazd ówczesny był pod każdym wzglę
rysie historję pierwszego w Polsce zja
ł- Nowe podręczniki szkolne. Specjalna
wreszcie dla
dem
zdu śpiewaczego
ud!ały. Występy chórów witało przez prezydenta miasta),
odbytego przed 50 la
skore do popisów reprezen
komisja w ministerstwie W. R. i O. P. dla wówczas mimo
czego
chóry,
stoso
do
silnych
represyj,
ty.
Nawiązując
tradycji zaapelował
ma
zatwierdzić
oceny książek szkolnych
tacyjnych, udziałem w święcie pieśni pod koniec swego pięknego przemówie
w najbliższym czasie podręczniki dla 4 i 7
wanych przez Prusaków, kilka tysięcy nie
uczciły pamięci zasłużonych przod nia do
klasy szkół powszechnych oraz dla 3 klasy słuchaczy.
drużyn śpiewaczych, ażeby nieków, którzy w pielęgnowaniu pieśni wi zrażone
gimnazjów ogólno-kształcących nowego ty
trudnościami
Jakże inaczej wyglądał zjazd wczo
pielęgnowały
dzieli znakomity środek do utrzymania
pu. Nowe podręczniki przystosowane będą
pieśń ku chwale Ojczyzny, której wol
na pamiątkę te
rajszy,
zorganizowany
do
nauczania,
programu
przewidzianego
ducha narodowego. Na’ pytania te nie
ność j potęga jest naszym skarbem naj
Obecne prace ko go pierwszego zjazdu przez XXI okręg
przez reformę szkolną.
mamy
odpowiedzi i szukać jej nie bę droższym.
zatwierdzanie
misji zakończą
podręczników Związku Towarzystw
Śpiewaczych?
dla
szkół
dziemy. Ograniczamy się tylko do stwier
wyżej zorganizowanych
po Społeczeństwo, które przecież
Uroczyste zebranie zakończyło się po
jak dzenia, że tak
wszechnych, a więc 5, 6 i 7 ,klasowych, w
być nie powinno.
przemówieniach
delegacyj (reprezent. ko
okazało
ma
jest rozśpiewane,
których od nowego roku szkolnego obo mówią
ła śpiewu ,,Symfonja" z Gdyni, reprez.
wiązywać będą jednolite podręczniki na ło zainteresowania. Władze państwowe
obszarze całego państwa.
Prace
nad
za i samorządowe zupełnie nie były repre
zarządu Wielkopolskiego Z w, Tow. Śp.
Przebieg zjazdu
twierdzeniem
i sekcji muzycznej oświaty pozaszkolnej)
podręczników dla szkół po zentowane, dwa
które
chóry,
pretendu przyjął wbrew wo]j organizatorów for oraz
wszechnych niżej zorganizowanych konty
przedstawicieli prasy, odśpiewa
do tytułu najlepszych chórów byd
nuowane będą w roku
przyszłym. Na rok ją
mę bardzo skromną.
Drużyny śpiewacze niem hymnu narodowego. Im. redakcji’
szkolny 1936-37 przygotowane i zatwierdzo goskich, poprostu zbojkotowały to świę zgromadziły się o godz. 7,45 na Placu
.,Dziennika Bydgoskiego" złożył zjazdo
ne będą podręczniki dla 4 klasy gimnazjów
to pieśni. Dopisały jedynie chóry śpie
Piastoyyskim, skąd pod sztandaramiVw wi życzenia p, red, Bigoński. Ocenę mu
nowego typu, co wyczerpie zadania komi wacze
,,Lirenki" z Nowej Wsi Wielkiej, pochodzie z mistrzowską orkiestrą 62 p.
s,ii w odniesieniu do programu nauczania
zyczną występów pozostawiamy poniżej
z
Dunaiski Jan, Fitzermann Al
fons, Gorczycianka Władysława, Gili Zygmunt,
Harla
Grdusiak Tomasz, Gwóźdź Franciszek,
Franciszek, Hernet Tadeusz, Horosiewicz Ed
mund, Jutrowski Alfons, Łochiński Edmund,
Karczewski Wacław, Klatecka Jolanta, Kowal
ski Alfons, Kozłowski Jan, Kuczyńska Małka,
Kuklińska
Hildegarda, Kulok Stefan, Link
Alojzy, Matuszyński Roman, Mamet Jan, Mansz
Mieczysław, Maydellówna Wanda, Metzger Eu
geniusz, Mindak Kazimierz, Morawska Łucja,
Mularukówna Zofia, Niklewska Irena, Niziołkiewicz Teodor, Nowca Stanisław,
Osięgłowska Teodora, Pokorska Koleta, Popkówna Ger
truda, Ślusarski Michał, Swoboda Jerzy, Szcze
pański Kazimierz, Tomicki Edmund, Tucholski

kówna Janina,

,

—

—
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szkołach

średnich

ogólnokształcących.

,,Scha"

Bynarzewa,

,,Św, Gecylji",

p. Da czele

udały się

do

kościoła XX.

Mi

naszemu

recenzentowi.

Str. 10.

,,DZTEKNTK BYDGOSKI", wtorek, dnia 2 lipca 1935

KINO

Dziś

KRISTAL
Poeząt

o

godz. 5,20

premjera
miłos

potęż. dramatu
nego

7 i 9

wytw.Paramount

Nr.

r.

Ćolhert

K!SiSiLS^I!^ aaudette

Naińow.
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or!

reżys. We(ley Ruggles

Wyniki jubileuszowych popisów

Z Funduszu

konkursowych.

149.

PATa

zasr.

Pracy.

Zachodzą zbyt częste wypadki,

że

przedsię

biorstwa sprowadzają do najprostszych robót
podstawie decyzji komisji sędziów
pracowników z innych terenów, nie zawsze za
skjej (pp. Urbanyi, Zabczewski, Lampkowski) wyniki cyfrowe śpiewów konkurso
pewniając im stale pracę, a zwalniając ich po
krótkim czasie,
pozostawiają na łaskę losu.
wych ukształtowały się w sposób nastęnuBezrobotni bowiem, nie zamieszkujący przepi
jąęy:
Fala katastrof i podniecających wydarzeń g!ównie w połowie
1. Harmonja (dyr. Jawor
w kategorji I.:
sowego czasu (3 miesięce) na terenie gminy, nie
ski)
pkt. 312/3, 2. Halka (dyr. Matuszak!
mogą być przyjęci do ewidencji bezrobotnych
i w końcu miesiąca.
i stają się przez to ciężarem gmin, instytucyj
pkt. 28;
1. Chopin (dyr. Waligór
w kategorii II.:
opieki społecznej i innych.
Pierwsze dnie lipca będą dość pogodne, chłodniejsze Powietrze polarno-morskie, Po charytatywnych,
ski!
Jak wiadomo, nie mogą uzyskać jakichkolwiek
pkt. 27ki, 2. Bydgoski Chór Męski o miejscami mglistym lub chmurniejszym
znaczne
do
ocieplenie
miejscowych świadczeń z Funduszu Pracy bezrobotni nieza(dyr. Furmanowicz)
pkt. 27, 3. Dzwon stanie nieba z opadem Pochodzenia burzo wodując
upałów włącznie. W ostatnich dniach mie -rejestrowani i zachodzą wypadki, że bezro
(dyr. Bauer)
pkt. 22.
4
7
Od
do
się
wego.
lipca przesuną
płytkie siąca istnieje pogoda krytyczna z możliwo botni
III.: 1. Bydgoski Chór Mę
w kategorji
pieszo wracają do miejsc swego stałego
niże głównie nad północną, częściowo i za ścią większych katastrof atmosferycznych.
ski (dyr. Furmanowicz)
pkt. 30%, 2. Chór chodnią Polską, przynosząc wzrost zachmu Okolicami przejdą ciężkie burze z huraga zamieszkania, złorzecząc przykrym przejściom.
św. Cecylji
(dyr. Alf. Rósler)
pkt. 27, rzenia w towarzystwie lokalnych deszczów nami, oberwaniem chmur i
Należałoby zatem w imię dobra społecznego
gradobiciem.
nie sprowadzać robotników z innych terenów,
3. ,,Echo"
Rynarzewo (dyr. Miklasz)
Poza tem trwa aura
wraz z ochłodzeniem.
Krytyczne
konstelacje
działają
głównie
Pkt. 25,
4. Chór im. Ign. Paderewskiego
bezsłoneczna i ciepła, jed około7,10,od14do19,około23iod23do gdyż mnożą się przez to, często nawet
przeważnie
pogodna,
No-, nak o nocach
(dyr. Juszc.zyk)
pkt. 25, 5. Lirenka
31 lipca. Zwłaszcza w dniach połowy i sa wiednio, szeregi miejscowych bezrobotnych,
chłodnych.
wa Wieś Wielka (dyr.
Gomółka)
pkt.
Poza tem zauważono objaw bardzo niepożą
Około 10 lipca zaznaczą się lokalne za mego końca lipca wojowniczy Mars i gwał
22%.
burzenia z burzami i deszczem. Rozpoczy towny Uranus wyraża swój wpływ na p]a dany, mianowicie przyjmowanie pracowników
Awans o kategorję wyżej: (z III do II)
jednocześnie napływ Polarnego nie ziemskim w postaci większych katastrof za pominięciem jedynie do tych czynności kom
uzyskał Bydgo.ski Chór Męski, dzięki prze nający się nad
powietrza
obszary Polski, powoduje za wszelkiego rodzaju, pożarów, eksplozyj, petentnego Biura Pośrednictwa Pracy przy Fun
kroczeniu w punktacji regulaminowego mi
burzenia atmosferyczne i różnice pogody w zbrodniczości i doniosłych wydarzeń poli duszu Pracy lub jego oddziałów i kierowanie
nimum.
kraju. Ciepło łub upalnie w okręgach sło tycznych i społecznych w wielu krajach tych właśnie robotników już po przyjęciu ich
Tyle cyfry; suche, stanowcze cyfry, któ necznej pogody. Poza tem spadek tempera świata.
do pracy po karty polecające, czy!i t. zw. po
re zamknęły w sobie zawód dla jednych, a
WSKAZÓWKI
zwłaszcza nocą.
tury,
pularnie
,,przekazy do pracy". Przekazy takie
radość dla drugich.
W gorączkowej atmo
DLA ROLNIKÓW I OGRODNIKÓW.
nie każdy bezrobotny otrzymać może z Biura
Od 15 do 20 lipca zapanuje aura ogółem
sferze konkursu nietrudno bowiem o uczu
Pośrednictwa Pracy, wobec czego krzywdzi się
wietrzna i burzliwa z miej
Zasiewom warzyw, kwiatów i nasion na
cia sprzeczne: zawsze istnieć musi słabszy zmienna, parna,
Po
p-rzejściu paszę dla bydła sprzyja pierwsza połowa bezrobotnego moralnie, a przybyłego z dalszych
i silniejszy i zawsze każda
k!ęska boli, a scowym większym opadem.
stron nawet materjalnie.
każde zwycięstwo upa,ja. Czy jednak zw.ią burz z deszczem i gradem nastąpi przejścio miesiąca, zwłaszcza 1/2, 8 9 i 12 do 14 lipca.
we ochłodzenie.
Zbiory wczesnych owoców najlepiej usku
zek śpiewu z ele;mentami sportu jest id(’ą
Ekspozytura Wojew. Biura Funduszu Pracy
Okres od 12 do 31 lipca zapowiada się dość tecznia się w dniach od 13 do 28 lipca. Żni prosi wszystkie zakłady pracy swego terenu
pozytywną w dziele szerzenia śpiewackiej
kultury, jest to problem, który nadaje się pogodnie o zmiennem zachmurzeniu nieba, wa zbóż oziminnych rozpoczną się w poło o pomoc w walce z bezrobociem i zaleca sto
również _dobrze do dyskusji,
jak kwcstja większem, z przelotnym deszczem około 21, wie lipca, zbóż jarych zaś z początkiem sowanie się do obwieszczeń swych, aby przez
celowości i słuszności ujmowania spraw ar 24 i od 27 do 31 lipca. Napływająca z po sierpnia rb.
racjonalny podział pracy właściwie działać w
Fr. A Prengel.
kierunku zmniejszenia bezrobocia.
tystycznych w suche formułki rachunkowe. łudnia nowa fala gorąca usuwa stopniowo
Śpiew jest sztuką, a nie sportem; praca w
Ekspozytura Wojew. Biura Funduszu Pracy
chórach jest pracą społeczno-kulturalną, a
możności poleci.ć pracowników wszelw
jest
nic zaprawą do rekordów. Jedynym celem
kich kategoryj, posiada bowiem w swej ewi
i jedyną nagrodą śpiewacką może być tyl ście ujemny. Imponuąca jest zawsze posta
dencji inżynierów techników, księgowych, po
ko pieśń, sama w sobie, jedynym impulsem wa naszych śpiewaków, imponjuący zapał
dróżujących,
agentów, sprzedawców i wiele in
i
oddanie
Na
umiłowanie
się
umiłowanej sprawie.
tych
jego pracy
tylko
tej pieśni.
sił kwalifikowanych, wreszcie służbę do
nych
można
lecz
do
da.chu
wartościach
ta
trafi
do
świadomości
budować,
Gdy prawda
wszy
mową, hotelową i robotników niewykwalifiko
stkich bez wyjątku śpiewaków, wtedy kon budowli zawsze jeszcze daleko. Przed chó
Ku uwadze płatników podatku
wanych.
rami wije się dalszy odcinek, często uciąż
kurs stanie się tem wreszcie, czem w isto
wojskowego.
Biuro Pośrednictwa Pracy znajduje się w
cie swojej być powinien:
wielkicm świętdm liwej drogi pracy. N’a drodze tej spotkają
i potężną manifestacją śpiewackiego
bra Się znów wszyscy: ci, którzy w dniu Jubile
Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 25, teł. 36-96,
w Bydgoszczy
Zarząd
Miejski
wysłał
uszu zaznali upojenia triumfu i ci, dla któ
zaś oddziały przy wszystkich instytucjach za
terstwa i jedności.
czasem nakazy płatnicze
dzień ten, nie był tym razem dniem przed niedawnym
Poziom tegorocznych Popisów konkurso rych
stępczych Funduszu Pracy.
na podatek
wojskowy
wszystkim
mężczy
i radości.
W pracy
odnajdą znom,
za
wych nie był w stu procentach zadawalnia- powodzenia
którzy
przy
poborze
wojskowym
Istnieją również rygory w razie niestosowa
która
znów wszyscy wspólną nię ideową,
liczeni zostali
do kategoryj C, D, i E i to
,jący. Wpłynął na to zapewne szereg przy
nia się do wyżej podanych przepisów, ale to
miłośników
łączy wszystkich
polskiej pieś za lata 1932, 1933 i 1934.
czyn, główna część odpowiedzialności spada ni w
już tylko dla jednostek o małem wyrobieniu
jedną, wielką rodzinę i która sprawia,
i takich, którzy nie chcą pomagać
jednak na barki kierowników chórów. N;e że kultura
coraz
na
że
za
wnika
w
pieśni
głębiej
Pominąwszy,
wymiary
okresy społecznem
można, rzecz jasna wymagać,
w walce z bezrobociem.
by na czele
właściwym
czynnikom
i
o
i
coraz
1932
1933
są wymiarami dodatkowemi,
wydaje plon
obfitszy, (ar)
każdego zespołu stał dyrygent wykwalifi szą glebę
do wyraźnych
w
których
przeciwieństwie
można
od
kowany,
jednak
tych Przygod
postanowień w innych podatkach, niema
nych kierowników żądać pracy nad sobą,
żadnych przepisów w rozporządzeniu Rady
Pań
a
Paulo
Fa
Winc,
Konferencja
przy
prac.y samokształceniowej, którąby wzboga
Ministrów o podatku wojskowym,
należy
cić mogła ich wiedzę muzyczną i rozwinąć rze urządza dnia 4 lipca wielką wycieczkę pa
zwrócić uwagę na ważną okoliczność, nieposiadanie zdolności. Nie wystarczają tu rostatkiem do Brdyujścia z orkiestrą. Dobra
uwzględnioną w wymiarach podatku woj
kwalifikacje gimnastyczne, trzeba mieć do kawa, własne pieczywo, wspaniale sałatki.
bre ucho,
poczucie rytmu i podstawowe Moc niespodzianek!
Odjazd o godzinie 1,30 skowego zarządu miejskiego.
Mianowicie art. 91 ustawy o powszech
przynajmniej wiadomości z zakresu teorji od przystanku przy Farze. Wszystkich sympa
muzycznej. Ogólny bilans nie jest oczywi- tyków uprzejmie zaprasza Zarząd.
nym obowiązku
służby wojskowej posta
nawia, że podatek wojskowy opłacają zali
czeni do kategorji C, D, i E po upływie ro
ku, w którym ukończyli 25 lat życia.
Jak
stwierdziliśmy Zarząd Miejski w
licznych wypadkach pominął zastosowanie
tego przepisu i wymierzył podatek jeszcze
(PŁATNY DZIAŁ REKLAMOWY).
przed ukończeniom 25-go roku życia po
datnika.
zamiesżkam?
Przy tej okazji zwracamy uwagę rów
Czem harcerstwo bydgoskie popisze sie na zlocie w Spalę.
nież
na § i p, 4 rozporządzenia
Minister
stwa Skarbu z dnia 28 maja 1935 r. (Dz. U.
,,Gastronomia", hotel i restaur.. Dworcowa 19.
Wyobrażam sobie, jaki t!ok byłby w ogro
Bydgoski teatr harcerski wystąpi na Jubi Nr. 23, Poz. 135), w myśl którego umarza
dzie Resursy Kupieckiej, gdyby w środę wie leuszowym Zlocie Harcerskim w Spalę wobec się z urzędą zaległości w podatku wojsko
czorem utrzymała się normalna, niczem nie za
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Wystąpi wym, pochodzące z przypisów dokonanych
Restaurację:
kłócona pogoda.
A tymczasem przeszła burza, i napewno wstydu Bydgoszczy nie przyniesie.
przed l kwietnia 1933 roku.
Ch.
Ż.
z piorunami i ulewą, a na przedstawieniu teatru
Restauracja, kawiarnia i cukiernia Berendt,
P. Marta Chmielarska, realizując z bydgo
harcerskiego było jednak pełno.
Dworcowa 6.
O 20,30, gdy miało się rozpocząć widowisko,
ską młodzieżą teatr, znalazła, jak się zdaje naj Do notatki ,,Na marginesie" w nr. 146
Z połączenia naiwno
deszcz padał z gwałtownym uporem, a błyska właściwsze rozwiązanie.
,,Dziennika Bydgoskiego".
wice rozświetlały niebo i scenę niby najlepsze ści prymitywnego teatru ludowego z najłepszeGdzie i co
Na
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pNa podhalańskiej drodze,

kupię?

mi osiągnięciami teatru artystycznego i literac
reflektory. Co robić? Publiczność przyszła
Wprost niewiarogodnym wydajc mi się
a jakże, harcerstwo bydgoskie ma swoją wierną
kiego wyszła nowa, ale całkowicie skończona fakt, aby osobnikowi 51-letniemu pozwolo Be-De-Te
Gdań
Bydgoski Dorn Towarowy
i pierwszorzędną public-zność, a tymczasem do i niemal doskonała
całość.
Zainscenizowane no na 10 km.
bieg, skoro regulamin P, O.
ska 15. Największy dom tow. Polski Zach.
ogrodu nawet nosa wychylić nie można. W sali przez teatr harcerski widowisko p. t. ,,Na pod S. nie przewiduje w tej kategorji wieku na
można deszcz wprawdzie przeczekać, ale zbyt halańskiej drodze" jest rzeczą miłą, wdzięczną,
H. Kaszubowski s,zo.p. Długa 22. Zegarki, biżut.
wet marszu 10 km.
tłoczno i duszno, aby się czuć dobrze.
słucha się jej przyjemnie, a jednocześnie prze
w niej
Drukarnia Bydgoska S. A
Poznańska 12/14
zda
w
Winę
tym wypadku p,onosi, mojem
A harcerze i ich przyjaciele chcą się czuć do cięż jest ono odtworzeniem i uplastycznieniem
wykonuje wszelkie druki familijne, kupiec
niem, jedynie ten, kto na taki długodystan
brze z sobą. Wiec chyba czekać. Może przej szczytowych dzieł polskiej poezji.
P. Chmie
kie i dla towarzystw
a więc
na igranie
z życiem,
szybko, czysto i tanio.
larska przybrała w formę teatralną il wierszy sowy bieg,
dzie?...
osobnikowi bez badania le
wspomnianemu
Z
Jana Kasprowicza ze zbioru ,,Mój świat".
I przeszło.
Wiatr spędził chmury i ostatnie
Choć ,sam znam takie
karskiego zezwolił.
krople deszczu spadały już tylko z liściastej tych wierszy, lirycznych przecież, zdołała wy wypadki, gdzie pomimo wyraźnego zakazu
Od jazd pociągów z Bydgoszczy:
kopuły drzew. Sprawcy widowiska wrócili na dostać tyle prawdziwej teatralności i drama lekarza, dopuszczano jednak zawodników
scenę, a publiczność na osuszone krzesełka.
tycznego napięcia, tyle obrazowego nastroju do biegu.
i przejmujących efektów, że powstało zupełnie
I zaczęło się przedstawienie.
Toruń-Warszawa: 2.4\ 6 50. 8 05, 9.18, 9 58,
12.50,
dzieło prawdziwej sztuki.
Folklor pod
14 05,
15 .85
17.56.
nowe
18.26, 21 .26 (iranzylowy), 23.15.
Zgadzam się natomiast z autorem no
4"
Co tu dużo mówić? Parę słów, choćby ty’.ko halański w zestawieniu z poetycką wizją wiel tatki, ż,e niczawsze i niewszędzie mamy za Tczew-Gdańsk-Gdynia: 0 30. 3.29, 5.20, 7.54, 10.12,
12.33
20 .00
Do Ryn19.45
13.06, 1313, 17.15
wyrazu pewniony odpowiedni nadzór lekarski. Ale
po to, aby wzniecić żal u tych co nie byli. Zre kiego syna Kujaw nabrał nowego
kowa:
10.10, 20.30 (od 19/V do tl/X).
sobie są winni.
niestety, brak nam jeszcze specjalistów le Kościerzyna-Gdynia: 8.01. 15,20.
sz.tą sami
Nietylko deszcz i treści.
Na podhalańskiej drodze, między karczmą karzy w tej dziedzinie, choć istnieje już u
i burza, ale nawet oberwanie się chmury nie
Naklo-Piła:
0.02, 6 15, 10.41 (tranzytowy), 14 45, 19.19.
nas od paru lat specjalny dział Medycyny
a pr,zydrożną kapliczką ze świątkiem, przesunął
4.46
16 .20, 21 .45.
Unisław-Brodnica:
byłoby dostatecznem usprawiedliwieniem.
8.11, 13 .45
To warto było zobaczyć, żeby się jeszcze się przed oczyma widzów szereg scen rodzajo
Szkolnej i Sportowej. Dużą winę, zdaje mi Inowrocław-Poznań: 0 46, 3.38 3.51, 6 .33 9.25 14 .0L
zą taki stan rzeczy i sanie
raz przekonać, co nasza młodzież, odpowiednio
18.32, 22.18, 23.00
wych, przeciągnęła gromada góralska ze śpie się, ponoszą
wami i tańcami, z calem swojem prawdziwem ży kluby, które niezawsze ,,widzą" potrzebę Wągrowiec—Poznań: 6.05, 10.40, 13.30, 18.35.
pokierowana, potrafi
Inowrocław-Karsznice-Herby Nowe: 0.46, 14.01
A młodzież została pokierowana odpowied
ciem i ideałami.
I tu u nas, na drugim końcu nadzoru lekarskiego nad sportem.
n!o.
Niezawodne ręce p. Marty Chmielarskiej Polski, odżył duch skalnego Podhala.
Dr. med. Wł. Włodarczyk.
Harcerki i harcerze grali, śpiewali, tańczy’li
okazały się właściwemi rękami do zmobilizowa
IVIIII1lltlllllll!llllłlłłJI(IIIIIIIMIIłll
(II111I lii,,i
li,,,,,,,,,,,l(,,a,
nia i wydostania na wierzch najszczerszych ta jak zawodowi aktorzy. Ba, lepiej jeszcze. Nic
lentów z pośród młodych. Nerw sceniczny kie było u nich pozy, ale autentyczne wczucie się
oYIBGOSKIE KOLEJE POWIATOWE. Rozkład jazdy pociągów od 15 maja 1935 r.
rowniczki, jej kultura i doświadczenie reżyser w odtwarzane postacie i dużo młodzieńczej fan Odjazd Bydgoszczy:
W MieDZISl.% a SOTJĘTA
Przyjazd do Bydgoszczy
I
Koronowa 7,34, 8 52, 11.31, 15.10, 18.19, 20.31, 23 17
do Koronowa 8 10. 11 .05, 14.00, 18.30, 20.45, 23.35
skie, w połączeniu z umiłowaniem młodzieży tazji.
8.10 9 00,10.00,10 25.11 .05,12.00, I
747 8 5” 9 50 11 91 11 50 12 50
I dlatego
Oplawca,
Słnuhały
Sn,ukały 7 31 1925
i jej ideałów
00 14.10,
15 .20 W20, 17 35
18 30, 2045, 22.10 23.35
13Og)awca,
1951 20 34,’Ji.st’ 23.H
przedstawienie tak bardzo się do13.00.14
musiały dać i dały świetne
S). IŁIO,’l(UO.’izS),’is.lś:
udało.
Praca nie poszła na marne.
Po nie
do SmuKcfy Dolna! 10.00, 14.40, 173,
i
Sn,ulcaly Dolnej 11.56, 17.30, 19 25
rezultaty.
I
do Wierzchucina (Byszewsk.e Jeziora) 10.25 22.10
Wierzchucino (Byszewskie Jeziora) 7.47, 21 ,51
Dużo pracy włożyła w to przedstawienie p. wątpliwym sukcesie w Spalę godziłoby się je
W HPMfl K94?WSjE!EHBHUE
Marta Chmielarska, dużo pracy włożyli pp.: powtórzyć, gdy miną wakacje, dla szerszej pu M)
S 10, 11 05, 12.30”f. M 00. 1003, 1830 2045 I
Koronowa 707”t, 7.34, 8.52, 11 31, 15 10 18 19 20 34
prof. Felicia Krysiewiczowa, Halina Lewandow bliczności bydgoskiej. Takie zetknięcie się z w° Koronowairur"oSn
?o
’.?n’?-140123°"’L,13-20”- I
Oo)-iwcs, Saaukaly 707”f, 7 34, 7.47””, 7.55”, 852,
ska i prof. Edmund Rosler, dużo pracy i za imponującęmi. dowodami pracy młodzieży harI
1400, la.30”-, 160o, 1830, 19,1:.”, 20.4,
9.18”, 11 31, 15.10, 1750”, 18 19, 2034
19.15” I
Wierzchucina, Wgraelna 7.47””, 7.55”, 9.18”, 17.5(1”
pału wykrzesała z siebie młodzież. Nagrodą za cerskej pozwoli społeczeństwu zbliżyć się do do Wierzchucina, Wąwelna 11.40”, 13 20”, 15.30””,
noniedziatki.
Uwaga: pociągi
kursują
środy i soboty, ”f
soboty,
tę ofiarność- stal się bezsporny sukces osta niej. A to zbliżenie jest przecież potrzebne dla
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Olbrzymi a coraz szybszy postęp wynalazczości
zakończył swoje obrady
technicznej stawią nas wobec perspektywy sta
łego zmniejszania się ilości pracy, niezbędnej
Ocf własnego sprauoidaucij.
dla zadowolenia potrzeb.
Są technologowie
Inowrocław. Po tropikalnych upałach, jakie I tak, że urbanistyka w Polsce prawie nie ist i statystycy, którzy przewidują, że w niezbyt
panowały podczas zjazdu gazowników i wodo nieje, nawet Gdynia nie rozbudowała się wedle dalekiej przyszłości stosunkowo niewielka liczba
ciągowców polskich w Bydgoszczy, dalsze obra zasad urbanistów. Świetny mówca wskazał na specjalistów uprzywilejowana ,,elita techniczna1
dy odbywały się w Inowrocławiu przy znośniej Amerykę, która pod tym względem dominuje. wytwarzać będzie mogła tyle produktów rol
nych i przemysłowych, że starczy z nadmiarem
szej temperaturze. W ub. piątek w południe
dla całej ludzkości, która wtedy będzie wolna
Meksyk wzorem!
spad} bowiem upragniony, orzeźwiający deszcz.
od pracy raz na zawsze. Czy taki stan rzeczy
Uczestnicy zjazdu przybyli do Inowrocławia
nie
do
że
takie
uwierzenia,
Wprost
państwo byłby
A może praca z potrzeby
w ub. piątek rano o godz. 7,30, witani przez dyr.
pożądany?
posiada plan regionalny całego
Zakładów Miejskich p. inż, Trompeteura oraz jak Meksyk,
Po
szedł
kierunku
w
referacie, który
kraju.
kierownika administracji Zakładów Miejskich p.
Przy
cierpieniach hemoroidalnych,
wykazania, że inżynier, obojętnie jaki, musi
Cegłowskiego. Niektórzy goście przybyli już współdziałać z architektem przy planowaniu objawach, obrzęku wątroby, o-bstrukcji,
w czwartek wieczorem, inni dopiero w piątek
Po
uchwalono odpowiednią rezolucję.
popąkaniach kiszki grubej, owrzodzePo przy- miasta,
w południe, ogółem około 200 osób.
załatwieniu szeregu innych spraw zebranie do
z dworca
śniadanie
w
niach, parciu na mocz, bólu w krzyżu,
jeżdzic
podano gościom
biegło końca.
Domu Kuracyjnym, poczem nastąpiło
ucisku w
za
w

Inowrocławiu.

—

-

piersiach, niepokoju ser’ca,
głowy, stosowanie naturalnej
Zarząd Miasta podejmował gości wieczorem wodv gorzkiej Franciszka-Józela spra
w Domu Kuracyjnym, wspaniałą wieczerzą. Obec
wia zawsze przyjemną ulgę, a niekiedy
ni byli m. in. p starosta Wilczek, naczelnik
i zupełne wyleczenie.
Zaleć, p. lekarza.
ks.
dziekan
dowódca
Kubski,
sądu Walerych,
Wieczerza.

zwiedzenie Solanek.

wrotach

Gdy zjazd skoncentrował się w zakładzie przy
lekarz zdrojowiska p. dr.
rodoleczniczym
Sroczyński, w’ygłosił przemówienie, poprzedza
jąc je powitaniem zacnych gości. Lekarz zdro 59 p. p. płk Mirgałowski i inni.
W czasie biesiady wygłosili przemówienia p.
jowiska zapoznał zebranych z urządzeniem technicznem zdrojowiska. W dalszym ciągu progra prezydent miasta Jankowski jako gospodarz,
mu wygłosił p. inż. Trompeteur w auli szkoły
dalej współwłaściciel Rabki dr. Kazimierz Ka
wydziałowej męskiej referat p, t. ,,Gazownia den, wiceprezes Zw. Uzdrowisk Polskich, pre
inowrocławska w ostatnich 10 latach". Następ zes Zrzeszenia inż, Rabczewski i delegat z Cze
nie p, Grześkowiak wygłosił referat p. t, ,,Wo chosłowacji Souza.
dociągi inowrocławskie" (współautor p. inż.
Zebranie zarządu Zw. Uzdrowisk Polskich.
H
Trompeteur).
Po przerwie obiadowej goście udali się do
Ze zjazdem gazowników i wodociągowców
tutejszej elektrowni na lustrację, inna część połączono obrady Zw. Uzdrowisk Polskich. Po
zwiedziła fabrykę szkła ,,Irenę".
siedzenie odbyło się w bibljotece zdrojowiska.
Z godzinnem opóźnieniem, a mianowicie o 17 Udział w obradach
wzięli: dyr. Wiśniewski z
odbyło się pod przewodnictwem p. prezesa Ciechocinka jako delegat Min ,Opieki Spoi,,
Zrzeszenia Gazowników i Wod. dyr. inż. Rab- inż. Rudolf
jako delegat Min. Spraw Wewn.,
czewskiego zebranie w auli szkoły wydziałowej Kaden z Rabki, dyr. Szczawnicy książę Woromęskiej. Protokółowała pani inżynier Józefa niecki, dyr. zarządu Zw. Uzdrowisk Polskich
Czaplicka z Krakowa. Zjazdowi przedstawiono p. Minkiewiczowa, hrabia Załuski z Iwonicza,
do uchwały szereg wniosków i memorjałów, wy sen. Karłowski z
Szelejewa, dr. Rudzki z Cie
łonionych z obrad 4 sekcyj, które pracowały chocinka i prezydent miasta Jankowski.
bardzo mozolnie w Bydgoszczy. Następnie wy
Uzdrowiskowcy wzięli udział w zebraniu pogłosił p, inż. Rudolf, delegat Min. Spr. Wewn., południowem zjazdu gazowników i w wieczerzy.
referat p. t. ,,Rola inżyniera w urbanistyce".
N. Bas.
Dowiedzieliśmy się szereg ciekawych rzeczy.
—

.

.

jest twardą lecz dobroczynną szkołą charakte
ru i umysłu, koniecznym warunkiem normalne
NAJWSPAMIAI.SIY
go życia ludzkiego.
Aby na to odpowiedzieć,
TOR REGATOWY POLSKI
trzeba bezstronnie zbadać wpływ, jaki praca
wywiera na osobowość człowieka, najlepiej zaś
wpływ ten się uwydatnia u ,,ludzi pracy
u
tych, którzy od wczesnych lat stale pracowali
dla zadowolenia swych potrzeb.
Otóż wyniki
tych badań są bardzo niepomyślne z punktu wi
dzenia popularnej idei o wysokiej wartości pra
w miesiącu lipcu 1935 r.
cy dla pracownika.
Potwierdzają one raczej
odwieczny pogląd na pracę jako ,,przekleństwo
k b-koński, bydlęcy;
rodzaju ludzkiego" i niskie mniemanie o lu Skróty oznaczają:
dziach pracy u większości dawnych myślicieli. o=ogólny; in ż=inwentarz żywy; kr=’
Zależność działalności od jej wyników ekono kramarski; zw= zwierzęcy; św=świński
micznych i swoisty charakter organizacji pracy
zacieśnia nieuniknienie osobowość pracownika,
WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE.
tak samo ludzi ambitnych, dążących do awansu
w hierarchji stanowisk, jak samodzielnych wła
2 lipca: Buk, pow. Nowy Tomyśl k b,
ścicieli drobnych warsztatów rolnych, rzemie
Gniewkowo
i
wreszcie
pow. Inowrocław o, Mrocza
ślniczych handlowych, jak
proletar
iatu robotniczego. Dążyć więc należy do przy pow. Wyrzysk o, Strzelno pow. Mogilno
śpieszenia czasu, gdy ludzkość panowania swego kb.
nad naturą nie będzie potrzebowała okupywać,
3 lipca:
Bojanowo, pow. Rawicz o,
jak dotąd, poświęceniem najcenniejszych dóbr
Kamionna pow. Mię
swoich: żywych idywidualności kulturalnych. Inowrocław k b,
20,45: Dziennik wieczorny. 20,55: ,,Obrazki z Czytelnicy w najnowszem dziele sławnego so dzychód o, Kębłowo pow. Wolsztyn o,
życia dawnej i współczesnej Polski". 21,00: cjologa prof. F Znanieckiego p. t ,,Ludzie te Raszków
pow. Ostrów o, Witkowo pow.
,,Główna wygrana" operetka w 1 akcie W. raźniejsi a cywilizacja przyszłości", (Książnica
Hausmana. 22,00: Koncert symfoniczny (pły Atlas, Lwów
W Byd Gniezno: k b.
Warszawa 1935 r.
ty). 22,30: Wiadomości sportowe, 22,40: Ma goszczy na składzi u Gieryna), które porusza
4 lipca: Kcynia pow. Szubin o, Kór
ła orkiestra P. R,
całokształt odnośnych rozważań.
nik pow. Śrem o, Ostrów k b,
Pleszew
k
Poniec
Jarocin
b,
pow.
pow. Gostyń o,
Sieraków pow. Międzychód o, Tarnowo
Podgórne pow. Poznań o, Wągrowiec k h.
9 lipca: Bydgoszcz k b, Grodzisk pow.
Nowy Tomyśl in ż, Września o, Żerków

PREM3ERY W KINACH

Spis jarmarków

.

BYDGOSKICH.

.

—

,,NOCE WIEDEŃSKIE"

,,ADRJI".

w

wy
jed

Moda na wiedeńskie filmy opanowała
twórnie tak Europy, jak i Ameryki. Jedno
nak jest pewne, że sama Austrja, czy nawet
Niemcy dają w tych filmach więcej życia wie
deńskiego, więcej akcji i beztroskiego humoru.
Filmy te mają swój swoisty czar i do tego
tunku filmów jesteśmy przyzwyczajeni.

Liczne

ga

Tym

razem

rzecz

ma

się zupełnie inaczej.

,,Noce wiedeńskie” wyprodukowała wytwórnia

Goldwyn Meyer w Ameryce i dlatego
czujemy się jakoś dziwnie, że słyszymy
wersję angielską. Vicki Baum napisała scenar
iusz do tego filmu nieszczególny.
Mimo tych
usterek całość wypadła nieźle
Obraz wykona
ny bardzo starannie
artystów dobrano: Ra
mon Novaro w roli młodego arcyksięcia wypadł
bardzo dobrze,
znany komik amerykański
Charles Butterworth dużo włożył w swą rolę,
aby upodobnić się do fiakra wiedeńskiego.
Evelyn Laye i Ramon Novarro tworzyli ład
bardzo mile melodie i gra artystów
ną parę,
składają się na bardzo miłą dla ucha i oka ca
Metro
może

—

—

—

łość.
Strona techniczna i montaż bez zarzutu.
Prócz tego najnowsze tygodniki Pata dają no
wości ze świata.

PROGRAM

RADJOFONICZNY,

PONIEDZIAŁEK,

1

LIPCA.

WARSZAWA-RASZYN. 6,30: Audycja poranna.
12,05: Dziennik południowy. 12,15: Dla na
szych letnisk i uzdrowisk. 13,00: Chwilka
dla kobiet.
13,05: Koncert. 15,30: Melodje
z filmów dźwiękowych.
15,40: ,,Jak oszuka
no mnie na jarmarku przy kupnie
konia".
II. transm. z cyklu ,,Na fali bezpieczeństwa

objęły

awanse w

również oficerów

wolshu

pow. Jarocin
10 lipca:

garnizonu bydgoskiego.

Krzywin, pow. Kościan o,
Dziennik Personalny Min. Spraw Wojsk.
Miłosław pow. Września o, Szamotuły o.
Wśród majorów mianowanych
Nr. 9 z dnia 28. 6. 35 r. prz,yniósł cały sze kownikami znajduje się nazwisko
komen
11 lipca:
Kruszwica pow. Mogilno k
danta Kadry 8 Dyonu
reg awansów w wojsku i marynarce
Samochodowego w
Awanse są nadspodziewanie liczne i
b,
Pniewy
pow.
Szamotuły k b, Szamo
ne.j
Bydgoszczy
majora Andrzeja Meyera.
Ten
wyrównują zaległości wskutek
zasłużony awans przyjęty zostanie cin pow. Chodzież k b.
ofi przez społeczeństwo bydgoskie ze
wego wstrzymania awansów starszych
16 lipca: Dąbrowa Biskupia pow. Ino
cerów.
ną radością.
Dekretem
wrocław
o, Krotoszyn o, Łabiszyn pow.
Prezydenta Rzeczypospolitej
Lista zaawansowanych do stopnia
ma Szubin o, Nakło pow. Wyrzysk o.
kontrasygnowanym przez kierownika M. S
271
a
nich
wśród
awanso
nazwisk,
jora obejmuje
Wojsk, gen. bryg. Kasprzyckiego,
17 lipca: Margonin pow. Chodzież kr,
wani zostali do stopnia pułkownika
kpt. Sroczyński Gustaw z 61 pp., kpt. Kielczewski Stefan z 62 pp. i kpt. Koszucki Fe Wysoka pow. Wyrzysk o.
pujący podpułkownicy:
ppłk. dypl. Stanisław Kuźmiński, ppłk, liks z 15 Pal.
18 lipca: Janowiec pow. Żnin o, Po
dypl. inż. Czesław Filipowicz
(dawniej w
Nowych kapitanów i rotmistrzów jest 656 gorzela pow. Krotoszyn o, Wronki pow.
Michał
Józef
GrosBydgoszczy), ppłk. dypl.
ze wszystkich rodzajów broni, m. in. z
sek, ppłk. dypl. inż. Stanisław Wi.tkowski, goszczy: por. Bartyński Bronisław (61 ”p,), Szamotuły o.
dr.
Tadeusz
Stefan
Kamiński,
ppłk.
ppłk. por. Ślęzak Andrzej (61 pp.), por. Malanow
23 lipca: Przemęt pow. Wolsztyn in ż.
Antoni Gedke, ppłk. dypl. Szymon Młodeń- ski Stanisław
(61 pp.), por. Baraniecki Bo
25
lipca; Koronowo p. Bydgoszcz k b.
ski, ppłk. dypl. Władysław Kościelny ppłk, lesław (62 pp.), por. Cetnerowski Józef (16
dr. Alfred Jan Józef Chełmicki,
ppłk. dr. p. nł.), por. Sobański Sergiusz (C. W. T.
30 lipca: Miejska Górka pow. Bawłcz
Leon Kazimierz Strehl, ppłk. dr. Karol Ma
Lot.), por. Buczma Jan (C. W. T, Lot,),
in ż.
r.ian Borczowski, ppłk. dr. Jerzy Wincenty
31 lipca: Szubin k b.
Babecki i ppłk, dr.1 Tadeusz Kucz.

podpuł

.

wojen
dotychczaso

—

szczegól

.

nastę

Byd

NA TERENIE POMORZA.

Europejskie ,,królowe” piękności

w

Paryżu.

się będziemy ba
wyk. Berty Bragińskiej i Romany Liljan, Antoniego Szafranka
(skrzypce). 16,50: Wędrówka Joanny. 17,00:

publicznego".

wili?

16,15:

W

16,00:

Koncert

co

w

R

9

Mozart"

-

audycja muzyczno-słowna.

Lipusz

pow.

Kościerzyna o,

lipca: Kościerzyna zw.
lipca: Chełmża pow.

Toruń zw,

Górzno pow. Brodnica zw,
Kurzętnik
pow. Lubawa zw, Płośnica pow. Dział
dowo zw, Stara Kiszewa powiat Koście

kwartetu Koli-

.

,,Mały

16
17

,,Wędrówka Joanny".

17,00:
,,Dla naszych letnisk i uzdrowisk".
18,00; Odczyt z cyklu astronomicznego, 18,10
,Minuta poezji". 18,15: ,,Cała Polska śpie
wa".
18,30: ,,Skrzynka techniczna". 18,45:
Luigini: Balet rosyjski. 19,30: Recital skrzyp
19,50: Pogadanka
cowy Stelli Dortheimer.
aktualna. 20,00: Wiadomości rolnicze. 20,10:

Chełmno zw, Jabłonowo pow.

10 lipca:
Brusy pow. Chojnice zw,
Kartuzy o, Nowemiasto pow. Lubawa zw.
11 lipca: Chojnice zw, Topólno pow.
Świecie zw.

.

wykonaniu

lipca:

Brodnica zw,
Tuchola zw.

6,30: Audycja poranna.
12,05: Dziennik południowy.
12,15: Zespół
Stefana Rachonia.
13,30: Z rynku pracy.
15,30: Koncert solistów. 16,00: Skrzynka
P. K. O.". 16,15: Fr. Schubert: Kwartet G-dur
16,50:

Lubichowo

zw,

4 lipca: Brodnica zw, Radzyń powiat
Grudziądz zw, Toruń zw.
5 lipca: Pelplin pow. Tczew zw.

WTOREK, 2 LIPCA.

w

Chełmno

pow. Starogard zw, Sępólno o, Sierako
wice pow. Kartuzy o, Wąbrzeźno zw.
3 lipca: Lubawa zw.

WARSZAWA-RASZYN.

Nr. 15 op. 161
scba (płyty).

1 lipca: Liniewo, pow. Kościerzyna
św, Świecie zw.
2 lipca: Brzeźno pow. Chojnice o, Dą

browa pow.

Koncert.
17,40: M, Glinka: T-rio d-moll na
klarnet, fagot i fortepian. 18,00: Pogadanka
Brunona Winawera. 18,15: Cała Polska śpie
wa.
18,30: Skrzynka ogólna. 18,40: Chwil
ka społeczna.
18,45: Baletowa suita. 19,30:
Audycja żołnierska. 19,50: Co czytać. 20,00:
Skrzynka rolnicza. 20,10: Wiedeń zawsze
ten sam.
20,45: Dziennik wieczorny. 20,55:
Obrazki dawnej i współczesnej Polski. 21,00:
Koncert. 22.00: Wiadomości sportowe. 22,10:

Mała orkiestra P.

o.

niektórych kra,jach utrzymuje się jeszcze szał wybierania ,,królowych piękności".
Wybrane w tym roku przedstawicielki piękności krajów europejskich spotkały się w
Paryżu, skąd już razem udały się do Londynu, gdzie nastąpi wybór ,,Miss Europy".
Na zdjęciu ,,królowe piękności", przybyłe:-od lewej
z Wiednia, Nadrenji. Tunisu,
Grecji, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Czechosłowacji, Rosji, Norwegji, Danji, Ilolandji,
Belgji i F’rancji.

W

rzyna zw.
18 lipca: Toruń

-

na

zw.

19

lipca; Grudziądz

23
24

lipca: Sulęczyno,

zw.

pow.

lipca: Skarszewy

zw.

Kartuzy

pow.

zw.

Kościerzy

wPZIENNIK BYDGOSKI", wtorek; dnia 2

lipca

1935

organizacyjny Ch.

Ruch

r.

D.

Ignacy

Kurdelski

-

ła

wnicy.

Do rady okręgowej wybrano 22 dzia
do
łaczy wiernych idei chadeckiej,
rady naczelnej delegatami pp. Beyera i

Godka.

Zjazd delegatów stronnictwa Chrz. Demokrac!i okręgu bydgoskiego
potępił nierozsądne zamiary czynników sanacyjnych zlikwidowania
ideowych ruchów społeczno-politycznych.
KefieroS

i

—

nie zainiera.

?ZS?°Z

zef Górski

poBMw,cznw paHa Temphi

Uchwały zjazdu delegatów.
Pod koniec zebrania przyjęto rezolu
cję, zawierającą protest przeciwko no
wej ordynacji wyborczej. Poza tem uchwalono posiać depeszę do
senatora
Korfantego, z nieugniętego bojownika o
panowanie prawa i sprawiedliwości w
Polsce
z
wyrazami jak najserdecz
niejszych pozdrowień i życzeniami zwy
cięstwa głoszonych przekonań.

delega Tempka. O ,,przylepce" gdańskiej zaś
bydgoskiego, zastępujących ogó
tów i wzbudził zrozumiałe zaintereso
łem 1780 członków, tudzież 22 członków
się wyraził, że ostatnie wynurzenia Greiwanie.
Rady
Okręgowej, wybranych przez
sera, który
prorokuje rychły powrót
Poważne zebranie^ zakończono okrzy
Referent na wstępie zaznaczył, że nie
Gdańska do Rzeszy niemieckiej, powin
zjazd zeszłoroczny, zebrało się dnia 29
ale
kami
na cześć stronnictwa i jego przy
nawet
część prasy
czerwicą w Bydgoszczy celem wysłucha tylko opozycja,
ny obudzić czujność
czynników odpo
oraz odśpiew’aniem pieśni ,,Bo
o
sto
wódców’,
się
krytycznie
nia sprawozdań władz stronnictwa i po sanacyjnej wyraża
wiedzialnych za losy państwa.
że coś Polskę".
sunkach
właści
Polską
wewnętrznych.
wzięcia doniosłych uchw:ał.
Przechodząc do omówienia polityki
wie rządzi nie sanacja, lecz biurokracja.
wewnętrznej,
poseł Tempka wśród aZjazd delegatów otworzył dotychcza
Na polu polityki zagranicznej rząd
plauzu
zebranych
poddał rzeczowej kry
w Warszawie.
sowy prezes okręgu bydgoskiego Ch. D
nie może wykazać
nowych sukcesów. tyce uchwaloną przez Sejm ordynację
radca
Kazimierz Beyer,
p.
szczególnie Ciekawe są stosunki, jakie nas łączą z
wyborczą. Daremnie się łudzono, że po
serdecznie witając I wiceprezesa zarzą
Niemcami. Dotychczas mówiono o ,,pak
(Od w’łasnego korespondenta).
śmierci Marszałka Piłsudskiego sanacja
du główmego stronnictwa, p, posła ad
cie nieagresji11.
Po śmierci
Marszałka
Z
zawróci z błędnej drogi. Najprawdopo
wielką wspaniałością odbyły się w
wokata dra Tempkę ze Śląska, oraz ,,oj
Piłsudskiego słyszy się o ,,pakcie przy dobniej wydane zostanie hasło zbojko Warszaw’ie uroczystości ku czci Serca
ca" ruchu
chrześcijańsko narodowego jaźni" z Niemcami.
To wszystko nie
Punktem kulminacyjnym
towania wyborów, gdyż takie są nastro Jezusowego.
na tutejszym terenie, p. Jana Teskę.
może nas zadowolić
powiedział poseł je większości społeczeństwa.
ceremonij kościelnych było nabożeństwo
Marszalkiem zjazdu wybrano p. po
w bazylice Serca Jezusowego na Pradze,
Wybór zarządu i rady okręgowej
sła Tempkę, sekretarzem p. Małka, ła
gdzie od kilku lat duszpasterzem jest
wnikami pp.
Godka,
Smolińskiego i
brat rodzony ks. Prymasa ks. dr. Hlond.
Jednomyślnie na wniosek komisjiBalwfński i Wencel
wiceprezesi,
Montewskiego.
matki delegaci zatwierdzili zapropono
Wianki w Warszawie się nie udały. Po
Kauczor
sekretarz.
wypełnił drugą część

wiatu

zebrania

-

Święta

.

-

—

—

—

dał
Obejmując przewodnictwo,
p.
poseł Tempka pogląd na obecny stan
stronnictwa.
organizacji
Organizacja
bydgoska jest po twierdzy śląskiej dru
gą liczebnie najsilniejszą w Polsce! Nie
przychylne dla stronnictwa czynniki o
innych programach ideowych usiłowały
twierdzić, że ruch organizacyjny Ch. D
zamiera, względnie, że nawet zaczyna
być wobec obozu sanacyjnego ,,bezpar
tyjnie" nastawdony. Istotnie obóz sana
cyjny liczył z całą pewnością, że skoro
.

wany im skład

Kazimierz

zarządu okręgowego;
Beyer
prezes,

Świ;to

Jan

—

Cywiński

—

skarbnik,

red. Lech Teska, dr.

Morza

w

Soboczyński, Jo

Bydgoszczy.

widowiskach. I obecnie po raz
w wiankach nie wziął.

udziału
z

szerokim

rozmachem

W

niedzielę Warszaw’a dosłownie się

wyludniła. Pociągi, statki,
tramwaje
podmiejskie były przepełnione już od
wczesnych godzin rannych. Piękna, sło
neczna
pogoda po zimnym i deszczo
wym dniu sobotnim trwała przez
cały

ruch

sanacyj

puściły naw’et wiado
mości o porozumieniu Ch. Dem. z sana
cją, o tak zwanej ,,bezpartyjnej" polity
ce
Ch. Demokracji.
nych

w

Natomiast

braknie Stronnictwu Ch. Dem. senatora

to

działu

pierwszy

zorganizowano w stolicy ,,Święto Mo
rza". Uroczystości te wypadły bardzo okazale i stanowiły wielki czynnik pro
pagandowy.

Wojciecha Korfantego, który musiał wy
jechać zagranicę dla poratowania zni
szczonego Brześciem zdrowia,
Niektóre
z
Ćh. D. zmaleje.

goda była deszczowa, a nadto było zim
Zresztą dotychczasowi organizatorzy
Wianków wyczerpali się już w swych
pomysłach i Wianki w Warszawie nie
stanowią już tak wielkiej atrakcji.
Mimo zakończenia żałoby narodowej
Pan Prezydent powstrzymuje się od uno.

dzienników

dzień.

pogłoski są fałszywe. Cha
decja znajduje się na najlepszej drodze
rozwoju, secesje nie zdołały jej osłabić,

W

Wszelkie

,,Święta Mo
uroczystości
rza" w stolicy rozpoczęły się solennein
nabożeństwem w katedrze Św. Jana, na
chociaż tu i owdzie odmienne są meto
kt,óre przybył Pan Prezydent w otocze
dy pracy
odstępstwa od zasad nie
niu domu cywilnego i wojskowego, zaj
ma!
mując miejsce przed ołtarzem na fotelu
Dla podniesienia ducha odbywają się
pod baldachimem. Po nabożeństwie wy
na polskim
Fotografował Janusz Czarnecki.
Śląsku t. zw. zjazdy wy
ruszył pochód licznych organizacyj spo
Cały rok myślimy o morzu, o polskiem sażenie techniczne i żeglarskie, utrzymanie
cieczkowe, z których ostatni nazwany
łecznych, wojskowych, sportowych ze
i
na
niem
Pa
wybrzeżu
strażującej
Gdyni.
,,pochodem na Tychy" zgromadził 8808 miętamy o naszych w stosunku do morza itp. Pierwszą nagrodę ,,Lloydu Bydgoskie sztandarami na pi. Marszałka Piłsud
go" zdobyła barka wiślana ,,Barbara" nr.
sympatyków stronnictwa.
Członkowie komitetu wykonaw
obowiązkach, ale najsilniej te obowiązki u- 833, właściciel Józef
Engeihardt z Torunia. skiego.
Prezes okręgu bydgoskiego Ch. D. p, przytomnić nam sobie wypada w dniu do Drugą nagrodę Zarządu Miejskiego otrzy czego ,,Dnia Morza" złożyli wieniec o
rocznego święta morza.
mała barka
,,Opatrzność" nr. 589, właśc. barwach narodowych na grobie Niezna
Beyer oświadczył, że szeregi stronnictwa
Jak kraj cały, tak i Bydgoszcz przygoto Franciszek
Rychlicki ze Świecia, III. nagr. p. nego Żołnierza; w tej samej chwili ode
już oczyszczono z elementów rozkłado wywała się, by w tym roku
piętnastym radcy inż. Tychoniewicza barka
kanałówod odzyskania przez Polskę władztwa nad ka drewniana
wych, natomiast
,,Wanda" nr. 1174, właśc. Kla grano hymn narodowy. Wreszcie uczest
Bałtykiem
godnie zaprezentować swoje ra Kubacka, Bydogszcz. Poza tem przyzna nicy wysłuchali przemówienia Pana
zrozumienie dla spraw morskich. Niestety, na
współpraca z Narodową Partją
będzie nagroda Ligi Morskiej i Kolonjal- Prezydenta, które nadawane było w
przebieg święta nie odpowiedział nadziejom ńej najlepszemu żeglarzowi sportowemu.
Robotniczą
Zamku przez radjo. Następnie wyruszy
i przygotowaniom. Zawiodła Przedewszyst
kiem pogoda. Deszcz nie pozwolił na zrea
na miasto liczne samochody, udekoro
ły
znajduje się na najlepszej drodze. Koła lizowanie z rozmachem zaprojektowanej
wane afiszami propagandowemi. Odby
lokalne Chadecji pracują karnie i
su manifestacji na falach Brdy. Z konieczności
ła się też defilada taboru wodnego na
miennie, opiekując się także młodzieżą program się skurczył i skurczyła się ilość
Wiśle przed Panem Prezydentem. Mia
uczestników
święta.
z
,,Odrodzenia".
Ubytku członków w
Już w piątek nie odbyły się wianki. Pełsto całe
udekorowano
flagami. Przed
żadnem
kole
nie
w
notowa
Bydgoszczy
nięcy rolę gospodarza Klub Wioślarski
miasta
gmachem komendy
pełnili straż
no.
składki
Członków płacących
jest ,,Gryf" odwołał je, a gromadząca się nad
z
wobec
1702. Wykluczono dwóch członków, w rzeką
marynarze
Gdyni, których Warszawa
chwilowego wypogodzenia się
publiczność, oglądała tylko jedyną łódkę’
witała serdecznie,
w godzinach popo
tem red. Pormańskiego.
udekorowaną i statek ,,Wojewodę", z któ
łudniowych’ odbyła się wielka akade
To samo potwierdził sekretarz okrę rego również bez powodzenia chciała przyj
mja propagandowa pod hasłem ,,Budu
rzeć się bydgoskim wiankom wycieczka ofi
gowy p. Kurdelski, wyrażając nadzieję,
cerów sztabowych 3 Dyw. Piech. z Zamo
jemy
okręty na własnej stoczni".
że secesjoniści wnet się opamiętają i po
ścia.
wrócą do ,,starej", wypróbowanej Cha
W sobotę, 29 bm., po nabożeństwach, któ
re na intencję naszego panowania na mo
decji.
redakcji
rzu odprawione zostały we wszystkich
ko
Stan
kasy okręgu przedstawiony ściołach, zaczęli się zbierać przedstawiciele
Jana Cywińskiego władz, niektóre organizacje i publiczność w
przez skarbnika p.
,,.,,y11 an F; Arc’ Grudziądz. Sprawa nie
wykazuje po stronie dochodów 6793 zł, porcie przy śluzie miejskiej. Po wypełnie
naaaje się do omówienia na łamach ,,Dzien
niu się portu wszelkiego rodzaju wodnemi
nika
jako typowo prywatna. Radzimy
po stronie rozchodów 1998 zł. W kasie
s
lerować zażalenie do tow. zaw. ogrodni
pojazdami przemówienie o znaczeniu morza
znajduje się fundusz dość znaczny, bo i o obowiązkach społeczeństwa wobec mo
ków w Bydgoszczy.
rza wygłosił p. dr. Marczyński.
G. K. Bydgoszcz. Ustawa o powszechnej
wynoszący zgórą 4888 złotych.
służbie wojskowej w podobnych wypadkach
Następnie odpłynął cały korowód w dół
Komisja rewizyjna znalazła kasę i
me przewi_duje
Brdy. Na pierwszym statku reprezentacyj
żadnych ulg. Eksmisji naksięgi w wzorowym porządku, przeto nym zasied’li przedstawiciele władz z pp.
szem zdaniem pan się obawiać nie potrze
wniosła o udzielenie skarbnikowi
po starostą Steianickim, gen. Bortnowskim z
buje, gdyż sądy uwzględniają warunki, za
Zamościa, zastępującym k-dta garnizonu p}k.
istniałe na skutek służby woiskowei
kwitowania, co też nastąpiło.
Sz. U. Kruszwica,
Lbiegi o ponowne
Heldut-Tarnasiewiczem i zastępującym pre
Dyskusja nad sprawozdaniami człon zydenta miasta radcą Śpikowskim na czele.
otwarcie kapituły ,,Krzyża Niepodległości"
ków zarządu była dość żywa. Wykaza Drugi statek zajęty był przez delegacje ordotąd nie odniosły skutku. 2) Rozporządzę-,
no
nie, ustalające rozmieszczenie
gimnazjów
dobitnie, że Chadecja cieszy się na ganizacyj społecznych.
Na Rybim Rynku przed władzami nastą
zawodowych itd. jeszcze nie wyszło.
tutejszym terenie dobrą opinją. Nie jest piła defilada wodna. Przy dźwiękach orkie
L. R Domy, wybudowane w roku 1928,
ona stronnictwem ,,lukratywnem",
nie stry przepłynęło kilkanaście łodzi
klubów
nie podlegają ustawie
o ochronie
lokato
rów. Wysokość czynszu zależna jest od li
rozdaje bowiem posad, koncesyj ani od wioślarskich, kajaków, motorówek, żagló
wek i barek. Komisja wyłoniona przez ko
niowy. Jeżeli pan płaci regularnie czynsz,
znaczeń, zato jednoczy ludzi pewnej mitet
wykonawczy święta morza nagrodziła
ostatnio umówiony, skarga gospodarza jest
idei, nie ubiegających się o zaszczyty.
barki za estetykę wyglądu, najlepsze _wypobezprzedmiotowa,
Sobotnie

—

-

—

-
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r

.

.
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,,DZIENNIK BYDGOSKI", wtorek’, dnia 2

Kawiarnia Ziemiańska, która tak

—

wielką

sympatją cieszy ’się we wszystkich sferach,
wprowadziła udogodniającą nowość, specjalne
dania klubowe,
które cieszą się niebywałem
wprost powodzeniem. Każdy obiad lub kolacja,
jarska czy też mięsna może się składać z czte
rech dań w tej samej cenie.
Półporcje zdoby
ły sobie zrozumiałe powodzenie wśród licznych
bywalców tej domowej, prześwietnej jadalni.
Przysłowiowa taniość, oparta na dewizie: duży
obrót
mały zysk, pozwala nawet najskrom
niej uposażonym korzystać z dobrodziejstw
kuchni jarskiej. Dla chorych specjalna kuchnia
Wszelkie
nowości
sezonowe,
dietetyczna.
wspaniałe przetwory z jarzyn, oraz racjonalnie
prowadzona kuchnia mięsna, warszawska, wiel
ki wybór dań, oraz
doborowe
towarzystwo
złożone ze stałych, licznych bywalców, tworzy
miły, kulturalny ośrodek naszego miasta.
—

Kalendarzyk
Zjednoczenia Chrześc.-Spoieczaego.
Dnia 2. bm. o g. 15 zebranie koła BydgoszczPółnoc w lokalu p, Mellerowej, pl. Piastowski.
Dnia 2. bm. o g. 18 zebranie koła BydgośzczMiąsto w lokalu p. Konrada Cisewskiego, u’,.
D!uga 56.
Gtełtfa

iMWo^lwarowa

Fala
Jed];nie

we

Bydgoszczy

Warunki: Handel hurtowy, parytet Bydgoszcz
ładunki wagonowe, dostawa bieżąca, za 100 kg
Notowania

odbywają się we wszystkie
dni powszednie.

Notowania

dnia 28

z

1935

czerwca
cena

r.

cena

transakęyina
orjentacyina
30 ton.................. zł 12,00 12,00- 12,25

Żyto

Usposob, spokojne
Pszenica eksportowa
Pszenica standart.

zł
.zł

.

.

.

.

15,00- 15,25

Usposob. spokojne
Jęczm. brow.
Jęczm. jednolity
,Jęczm. zbiorowy

z}

...

zł
zł

...

.

...

15,00- 15,50
14,00- 14,75

Usposob. spokojne
Owies

.

zł

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

14,50t__ łg,go

Usposob. spokojne
55-70%wł.

w.

M. zyt. razów. 95% wł.
M.żyt. pośl. 7070 wł.

w

.

w.

zł
zł
zł

20,7519,2514,7515,5012,50-

21,25
19,50
15,25
16,00
13,00

27,2525,5024,7523,7522,7521,0020,50-

29,25

Usposob. spokojne
Mąka
Mąka
Mąka
Mąka
Mąka
Mąka
Mąka
Mąka
,Mąka
Mąka
Mąka
Mąka

psz.
psz.
psz.
psz.
psz.
psz.
psz.
psz.
psz.
psz
psz.
psz.

wł.w.zł
wł.w.zł
wł.w.zł
wł.w. zł
wł.w. zł
wł.w.zł
wł.w.zł
wł.w. zł
IIP, wł.w.zł
IIIA. wł.w. zł
III B. wł.w. zł
zł
razowa wł. w
.

Usposob. spokojne
zł
Otręby żytn. stand.
zł
Otręby psz. miałkie
Otręby pszenne średnie zł
Otręby pszenne grube,. zł
.zł
Otręby jęczmienne
Rzepak zim. bez worka zł
zł
Rzepik zimowy
-

.

-

.

-

-

....

Mak niebieski.............. zł
Uorczyca...................... zł
,zł’
Siemię lniane
zł
Groch Wiktorja
zł
Groch Polgera
Lubin niebieski
zł
Lubin żółty....................zł
Ziemniaki jad. pomors. zł
Ziemniaki jad. uadnotec. zł
Płatki ziemniaczane
.zł
Machuch lniany
zł
Makuch rzepakowy
zł
Makuch kokosowy
zł
zł
Wytłoki suszone
zł
Słoma żytnia luzem
Słoma żytnia prasowana zł
zł
Siano naduotec. luzem
Śrut Soja....................... zł
.

.

.

.

-

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

-

-

42 st.

w

cieniu.

Katastrofalna burza nad

-

Zakocha! slf

Hamburgiem.

Po deszczach jakie padały w ciągu ub. so
Gwałtowna burza przeszła w ub. sobotę
boty, cała niemal Polska miała wczorajszej nad Hamburgiem i okolicą, i wyrządziła
niedzieli pogodę słoneczną i ciepłą, jedynie w ne szkody.
O rozmiarze spustoszeń świadczyć
Małopolscc utrzymywało się zachmurzenie może fakt, że ,w samym Hamburgu zaalarmo
wano w ciągu sześciu godzin straż pożarną 350
większe i miejscami przepadywały deszcze.
Temperatura o godz. 14 wynosiła: 14 stopni razy. W wielu dzielnicach zatopione zostały
w Siankach,
16 w Zakopanem, 17 we Lwowie, piwnice, w wielu domach lała się woda ze
18 w Tarnopolu i Kołomyi, 19 w Gdyni i Prze chów na klatki schodowe. Na ulicach i w
myślu, 20 w krakowie i Cieszynie, 21 w su kach widać liczne drzewa wyrwane z korze
wa)kach i Łucku, 22 w Wilnie i Łodzi, 23 w/ niami. W pobliskim lesie Sachsenwald
Warszawie i Pińsku, 24 w Poznaniu i
wał orkan setki starych drzew, które zatara

poważ

stry
par
wyr

Grudzią

Bydgoszczy 26 stopni.
Natomiast we Francji trwa fala upałów, któ
re w Paryżu doszły do 30, w Pęrpignan do 35,
Mars,ylji i Tuluzie do 37, a w Montpełier do 42
stopni C. w cieniu. Z wielu miejscowości sy
gnalizują wypadki porażenia słonecznego. W
Tuluzie powiał ponadto niepamiętny od daw
nych lat gorący wiatr, prz,ypominający sirocco.
dzu,

we

sowały

a w

na

jakiś

czas

ruch

kolejowy

na

własnej
A.A

linji

Także i linja telefoniczna
do Berlina doznała uszkodzeń. W okolicy Stade stoi tysiące hektarów łąk i pastwisk pod
Wodą. Kilka zagród chłopskich spłonęło od
pioruna. Są też ofiary w ludziach.
Fala tropikalnych upałów na razie odpły
nęła. Czy pa długo, niewiadomo.

Berlin-Hamburg.

Sensacyjna pogłoska.
Co

się dzieje

za

kulisami

,,Dzień Pieśni”

pelitycznemi

Bydgoszczy.

w

Nakle

tyyikazał, że mimo kryzysu ekonomicznego,
fatalnie odbił się na stanie liczebnym
opo który
kół śpiewaczych okręgu Kraińskiego, kółka
kilkutygod włościańskie wykazują znaczny dorobek

W kołach Politycznych Bydgoszczy
w,iadają sobie ,,na ucho", że pó
niowych układach i targach odłam N. P. R,

podsta

artystyczny.

na
zawarł kompromis ze sanacją,
Oprócz Wyrzyską ł Miasteczka
wie którego w najbliższym czasie ma byc towane
były na zjciclzie okręgowym dnia
Po dziesięciu latach pożycia małżeńskiego,
dokonany wybór dwóch wiceprezydentów 30 czerwca w Nakle
wszystkie istniejące
miasta i to pp. Kality i Menela. Równocze i
koła śpiewacze. W popisach kon Tadeusz Bo!ski nag’ie zakochał się do szaleństwu
żywotne
śnie podzielono się już mandatami w
Beł
kursowych I nagrpdę przyznano chórowi we w!ażnej żonie, Gdy się z nią ożenił, pani
że
mandat
w ten sposób,
gu bydgoskim
męskiemu ,,Jedność" z Nakla; dyrygentem ską była śliczną, czarującą blondynką o
pierwszy otrzyma p. dr. Marczyński (lekarz był p. Teodor Ciszewski z Bydgoszczy. Dru niejszej, najświeższej cerze, jaką kiedykolwiek
widział. Przez lata pracy w gospodarstwie i wy-,
naczelny UbezPieczalni Społecznej), a drugi gie miejsce zajęło
kcyńskic ,,Moniuszko" chowaniu
dzieci, cera jej zwiędła. Skóra jej stała
p. poseł Faustyniak.
(dyrygent A. Nowak).
się starcza i pomarszczona. Czuła, że traci miłość

reprezen

—

okrę

najjaś

Szczegóły Podamy w jutrzejszem wyda
Pogłoski to notujemy z obowiązku dzien
swego męża i, zrozpaczona, zwierzyła się za
nikarskiego. Nie chce nam się wierzyć, by niu.
swoich kłopotów matce, która poradziła jej spró
;s------dotąd skra,jnie opozycyjna N. P. R,, której
bować w ciągu miesiąca Odżywczego Kremią
imieniem przed kilku dniami poseł Fausty
Toka!on, koloru różowego. Uczyniła to i była
niak przemawiał w Se,jmie, przeciw ordy Ciekawy reportaż z uroczystości
zachwycona, gdy widziała jak z każdym rankiem(
w Grudziądzu
nacji wyborczej, na taki kompromis Poszła.
skęra jej stawała się jaśniejsza, świeższa i bar
Zresztą byłoby to dzielenie skóry niedźwie pt. ,,Pomorze w hołdzie Stanisławowi Mo- dziej dziewczęca. Po 6-u tygodniach wszystkia
dzia jeszcze nie upolowanego.
Z wyprawą mikrofonów spra zmarszczki znikły całkowicie i wyglądała tale
Głos społe niuszce
czeństwa przecież mimo
wszystko też coś wozdawczych radia polskiego do ,,Królew samo młodo i ponętnie jak w dniu ślubu. Jest
znaczy.
skiego grpdu" naszego własnego sprawoz to charakterystyczny przykład doświadczeń ty
dawcy zamieścimy ze względu na nawał sięcy kobiet. Odżywczy Krem Toka!on koloru
różowego, zawiera prawdziwy Biocel, naturalny
mater]ału w numerze jutrzejszym.
składnik każdej skóry, który utrzymuje ją m!odą.
Kancelarie adwokackie
po południu
Gdy skóra traci ten naturalny Biocel, tworzą się
zamknięte. Począwszy od dnia dzisiejszego
zmarszczki; gdy Biocel jest jej przywrócony,
do 1 września br. wszystkie bydgoskie kąhzmarszczki znikają. Zostało to odkryte przez D-ra
celarje adwokackie czynne będą tylko od Katastrofa kolejowa w Terespolu Ka_rl’a Stejskal z Uniwersytetu Wiedeńskiego,
któremu udało się otrzymać tę cenną substancję
godz.. 8-3 po południu bez Przerwy.
Pomorskim
ze
skóry młodych zwierząt. Przez stosowania
Wyłowienie zwłok topielca, Jak pisa Cztery wagony poważnie uszkodzone, 3 osoby Odżywczego Kremu Tokalon, koloru różowego,
co _wieczór, każda kobieta może szybko i z łat
ranne.
liśmy w ub. środę wieczorem utonął w
Brdzie przy Zimnyc.h Wodach 27-letni ślu
wością pozbyć się zmarszczek, odmłodzić starczą,
Świecie,
n, W.
Ną
węzłowej stacji kolejowej zwiędłą skórę, oraz osiągnąć wygląd o 10 do 20
sarz Antoni Wierzchosławski, który niespo
w Terespolu Pomorskim (stacja na której nieste lat
młodszy. Szczęśliwy wynik gwarantowany,
W dwa dni
dziewanie natrafił na głębie.
HBt.3
ty od paru lat już, mimo starań obywatelstwa lub zwrot pieniędzy.
później w ub. piątek Po południu około SO(Ł nie zatrzymują się pociągi pośpieszne) wyda
metrów od miejsca utonięcia, wypłynęły na
rzyła się ostatnio katastrofa, która na szczęście
powierzchnię zwłoki topielca. Karetką prze nie
przybrała groźniejszych rozmiarów i skoń X afegfdfg foiEmggwgwp.
wieziono zwłoki ofiary kąpieli do kostnicy
czyła się na poważńem uszkodzeniu dwóch wa
przy ulicy Szubińskiej.
gonów. towarowych i dwóch osobowych pociągu
Poniedziałek, 1 lipca.
Zebranie
W naszem sprawozdaniu z procesji na mającego odejść do Świec!a, zapchanego pasa Godz. 20,00: Tow. śpiewu ,,Halka".
Szwederowie w numerze
zarządu u drh. Ganasińskiego. W czwartek
świątecznym po żerami. Trzech pasażerów odniosło tylko lek
o
godz. 20 zebranie plenarne w Resursie
minęliśmy doskonały chór kościelny M. B kie zewnętrzne okaleczenie. Są to: Bożena
i Janina Jeszkówny ze Święcia i Szaja Eres’.er
N. P,, który pod batutą
Kupieckiej.
swego dzielnego
dyrygent,a P. Kędzierzyńskiego,
wykonał z Warszawy.
Wtorek, 2 lipca.
przy poszczególnych ołtarzach piękne
pie Katastrofa została spowodowana manewro God 17,00: Koło Śpiewu Piekarzy Polskich. Lek
-------
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-
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Str. 13.
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Mąka żyt. 55°/0 wł, worka zł
Mąka żyt. 65% wł. worka zł

Mąkażyt.

1935

tropikalnych upałów odpłynęła.

Francji

w

w

lipca

2(5.50
25,75
24,75
23,75
22,00
21 .50

19,25- 20/25
15,0014,0012,2516,75-

15,50
15,00
12,75
17,25

—

.

9,2510,259,7510,0010,0000,0000,0035,0034,0045,00-

10,00
11,00
10,25
10,75
10,75
00,00
00,00
37,00
36,00
47,00

nia kościelne.

Piorun

zabił młoda
w

kobietę

waniem pociągu towarowego, z którego dwa
wagony zostały tak silnie odrzucone, że wpadły
na wagon pociągu osobowego stojącego na
siednim torze.
Uszkodzone wagony usunięto
i przerwy w ruchu nie było. Winę ponosi

są
prze

tokowy R, MęrscheŁ

26,00- 28,00

Ogólne usposobienie spokojne
Owa

ku zwłoki
około 6.000

(11671

Po

lekcji próby

o

g. 19.

z r. 1914 19. Koło Bydgoszcz.
plenarne z referatem w dużej sali
Resursy Kupieckiej. Ważne sprawy.
Związek !Niższych Funkcjonariuszów Prac.
Państwowych R. P. Zebranie miesięczne w

R. P.

Zebranie

zebrań, ul. Poznańska 34. Zarząd go
dzinę wcześniej.
Godz. 20,00: 12 k-olo Rodziny’Rezerwisótw. Ze
branie miesięczne w szkole na Bidawkach.
lokalu

Szerokie
Nic
czasie
nać o

horyzonty.

powietrzem żyje człowiek... W
letniego wypoczynku nie należy zapom’i!
go. Podczas gdy mieszkańcy domu zajęci
3,09-3,75
twardych koniecznościach życiowych,
11,25- 11,75 byli pracą na roli, w domu pozostała jedy o
potrzebie zabezpieczenia sobie bytu.
18,50- 19,00 nie siostra wspomnianego rolnika 29-leinia
Posiadanie losu Loterji Państwowej otwiera
13,25- 13,75 Marta Kruger. M!oda kobieta rażona pio szerokie
horyzonty i daje możność zdobycia
15,00- 16,00 runem poniosła śmierć na miejscu.
takich środków, na jakie w innych warunkach
8,00-9,00
W kilku minutach w płomieniach
zna praca i oszczędności całego życia by nie star
3,00-3,50
lazł się cały budynek,
który spłonął do czyły. Zaś 33 Loterja, ze swem dodatkowem
3,25-3,75
szczętnie. Domownicy pośpieszyli z pomocą, bezpłatnem ciągnieniem gwiazdkowem, hory
8,00-9,00
samem

.

z płonącego budyn
zonty te znacznie rozszerza.
Ciągnienie II klasy rozpoczyna się już 16-go
młodej kobiety. Straty wynoszą
złotych.
lipca. Czas więc już odnowić do tej klasy losy.

jednak wydobyli tylko
19,00-19,50

Pod Lwem.

19,00:Związek Weteranów Powstań Naro

dowych

-

powiecie bydgoskim.

(ak) Podczas ostatniej burzy, jaka nawie
21,00- 24 00
dziła w ub. tygodniu Bydgoszcz i okolicę,
9,50-10,50
grom uderzył w budynek mieszkalny rolni
11,75-12,75
ka Leona Krugera w Ciele, pow. bydgoskie
4,75-5,00

cja

Godz.

ŚRODA,

3 LIPCA.

pracowni

Godz. 10,00: Związek emerytowanych
ków nieetatowych i etatowych, wdów, sie
rot oraz inwalidów PKP. Ziem Zachodnich.
Zebranie u p. Mellerowej, pl. Piastowski 17.
Rodzina
Godz. 19,00:
Weteranów, Zebranie
plenarne z referatem odbędzie się z powodu
odmowy sali nie w szkole lecz w lokalu
,,Pod Weteranem", ul. Poznańska 17.
—

Plac. II Zw. Powst. i Woj. O. K. VIII,
Ze
branie miesięczne w lokalu p. Jaśniewskiej
przy ul. Poznańskiej 34.

Bufetowa
i służąca niogą się
sić. Restauracja ,Prima’,
Dworcowa 24.
(6439

Dyplomanta
K-sass -)l
Pokój
stenografja języki
umeblowsny. Cieszkow
sprzedam. Karpacka
na posadę
aplikanta po
8-8.
(6430
skiego
szukuje Szkoła Zawodowa
2
Pokój
1lub2
Oferty zaraz pod ,Stenoi kuchnia.pokoje
(6427
Pokój
Gdańska 80.
męski sprzedam korzy
Bufetowa
próżne pokoje, szuka stardla Pani.Paderewskiego 14/3
graf’ Dziennik Bydgoski,
stnie. Adres Dziennik Byd
zgłoszenia
Kozietulskiego
sze
małżeństwo.
Toruń,
i służąca może się zgło
(11704 30-3.
Oferty
11696
(6414 Dziennik ,Starsze”. 2(11694
goski.
sić. Restauracja ,Prima”,
Nfekrąpujący
Dwotcrwa 24,
Jezuicka 16-4
(6439
(6418
3 pokojowe
Masz:yna
Umeblowany (6419
mieszkanie do wynajęcia.
do szycia 40 zł. Pomor
9/11
pokój. Cieszkowskiego
Słuiąca
Grunwaldzka 57.
1.063
ska 21-13.
11711
(H699
do wszystkiego potrzebna.
Gościniec
Promenada 5/3.
(6428 z ogrodem 5 mórg roli
(6415
Pokój
E!=DI
EE-ra
w kościelnej wiosce w po
LETNISKA Jg wolny. Król. Jadwigi 1/5.
Panienka
wiecie bydgoskim do wy
Tirć.
do obsługi gości potrze dzierżawienia.
Oferty
Znalazcę dowodu osobi
(6425
Sprzedam
Pokój
bna.
re
Grunwaldzka
Dzień.
Panna
73,
(11716
na
agentura
Bydg.
nazwisko Tire
Letnisko.
dom. piekarnię kolonjalkę
(11672 korzystnie. Dworcowa 54/2 stego
do kawiarni i pokojowa stauracja.
(1(707 | Nakło.
(11706
Bernard proszę o zwrot
Umebl.
miasteczko
Od Niemca,
pokój kuchnią.
zaraz.
potrzebne
Zgłosze
za wynagrodzeniem.
,Jac
Wiadomość Dziennik.
okazyjnie 25.000 Nocho- nia z podaniem pensji oraź
Lepszy
(11664
kowskiego 32.
1-2
osób.
wicz, Dworcowa 60. Odpo
umeblowany
mm/
fotografję nadesłać Hotel li
wiedź znaczek.
Przyjmują
Śląska 9-4.
(6440
(6416 Pomorski, Kościerzyna.
letników na lipiec i sier
Przy błąka}/
ą
mała ryża suczka. Odebr.
pień we dworze, położo
Pokój
Dentystyczny
1 |
,,Dziennik Bydgoski” można n i" nym wśród lasów, piękna umebl., małżeństwa. BoKościuszki 22, m. 1 (6412
zakład, jedyny na miejscu
Dziewczyna
okolica, rzeka, elektryczcianowo 22—3.
(6413
Ubezpiecza!nia bardzo docośkolwiek znająca kuch i |
bywać odtąd stale w kioskach ir,a ność, telefon, radjo, dobre
brze zaprowadzony, powód nię i język niemiecki po
.Dowód
4
zł.
Zgłosze
(11714 tożsamości P. K. P, unie
Pokój
Głównym Dworcu w Warszawie. utrzymanie,
choroba, oddam. Of. ,Zaraz" trzebna zaraz.
Bosiaćki, 1 |
nia : Majątek Pólko, p. Laładny, elektryczność, biur
Dz. Bydg. Inowrocław. (11705 Młyńska 3, Okolę.
ważnia się.
(11717
Szymańska
sko wice, Pomorze, (11703 ko.
Świętojańska 16, m. 6. Stanisława.
(6429
konie, wóz cztero,calowy,
26.

zgło W.S .IL

.

.

-

-

Str.

11,

j,DZIENNIK BYDGOSKI", wToreK,

dnia 2

niespodziewanie najdroższego

naszego

ś.

syna

głębi zbolałego

z

wyrazy

serca

ii6so)

i

Narcyzostwo Wejmanowie

dziećmi i rodzina.

z

od

w

wyborze poleca
(10345
korzystnie

wielkim

Pogrzeb odbędzie się we
żałoby, Koronowo, ul. Łokietka

z

wtorek dnia 2
15.

lipca

godz.

o

,,Arozin".
Pokazy odbędą Się

rodzina.
10

z

domu

czasie od 2-13
w lokalu przy

(11684

lipca

szybko

Kąpiele

DRUKARNIA BYDGOSKA S.A.
Bydgoszcz. Poznańska 12.

ua!piękniejsze miej’sce wycieczkowe.
w najczystszej wodzie

(11557)

Ceny przystępne!

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

5S!oje

Wecka
Ząbkowice

Irena
Hortensja
oraz

wszelkie

części zapaso
poleea po najkorzystniej
(1153i
szych cenach
K’. Kreski
we

Bydgoszcz, Gdańska 9.
Tapety

zabawki, papiery,

(11679

Dobrze
interes

ąd

jel.

1667-

go 1.

69,

(11621

(6285
Orogerja
mniejszem mieście na
Pomorzu, bez konkurencji,
do objęcia potrzeba 4.000
zł. Oferty filja ,Drogerja”.

w

Rower
balon tanio. Garbary 17,

dewopodwórzu.

cjonalia najtaniej sprzedaje. Nowy skład, Batore

na

stały sprzeda ,,Pa-

samon11,

g

za

sprze

Promenada

(11681

Slngera
maszyna 50 zł. Pod
kami -63-13.

treściwych,

Zlsmlatisklej

być

Młode kartofle.

Koneert-Radto

określeniem wartości potraw, dla tego też wstąp
a zostaniesz stałym gościem.
(11688

raz

JAPOŃSKI

PROSZEK

piata.

HKOE

Wpodróży

są najlepsze
i dla tego tanie (11661

w

A.Wasielewski

3-5000

wydajności
na godzinę

Dworcowa 41 teł. 1047

nie

zwraca

się-

kupi (h712
Impregnacja

Dla

ogłoszenia
%

drożej jak

w

zwykłym

dziale

ogłoszeń.

1

bez kuchni, Szubińska 71.

Potrzebna

m

toolioliij!li!

dworcowych itp.

prosimy żądać

Bydgoski!

posady

ogłoszenia przyjmuje się

Umeblowany
słoneczny, osobne wejście.
(11685
Garbary 30/7.

2O’/e

do

an!tki.

godziny

9.

Pokój

całodzienne
utrzymanie,
dla solidnego pana. Petersona 8—2
(11708
.

wynajmę.

Pokój

Podwale

(11674
14/i.

Pokój

na 1-2 osoby. Plac
Poznański 7-2.
(11677

ładny

Sw.

w

IJF

wszyst

Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia
nie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia
ogłoszenia, ani do zwrotu pieniędzy.

.

POSADY7’OT
wSuNZ

o

w

Dziennik

poszukujących

Drobne

Kucharka
lub kucharz i dziewczyna
Hotel
potrzebni zaraz.

)l

Bydgoszcz.

go, m2 90 gr. Wiadomo
ści Chołoniewskiego 43 a. PamM

hotelach,

kich uzdrowiskach

polskich, księgarniach

litrów

(6138
Lengning.
Udzielam
lekcji gry na fortepianie,
Obsługaczka
prędką metodą do naucze
nia się, przygotowuję do może się zgłosić zaraz.
(6417
kónserwatorjum. Miesię Dworęowa 40-4
cznie 8 zł, dwie godziny
Służąca
tygodniowo; łącznie z ćwi
czeniem 10 zł, (l godzina do kuchni potrzebna. Re
dziennie) fortepian wolny stauracja, Marszałka Fo
do ćwiczeń, godz. 30 gr. cha 20.
(6434
Przychodzę także w dom.
Bufetowa
Cena
Przygotowuję przez rok
tej rubryce 1 wiersz 50 gr
do konserwatorjum. Dla obsługi gości potrzebna.
(6426
1 pokojowe:
dorosłych kurs trzymieGdańska 184.
sięczny. Hetmańska nr. 5,
kuchnia odremontowane,
wejście na prawo, miesz
Służąca
światło elektryczne. Ks.
kanie 5,
(21186 potrzebna. Śniadeckich 57, Skorupki 11.
(6424
restauracja.

Blan
(6432

9.

ul. Poznańska 4.

Powstałe koszta

OWADY
ROBACTWO

OSAKA

1C016

(Reperacja wózków).

Większe ogłoszenia wśród drobnych 50

zaraz
na
2.000
daż.
Cieszkowskiego 6,
II prawo.
(6420

Dwie
kuchnie gazowe, motor

.

Drobne

,

—

Cena nie może

potrzebny. Zgło
szenia piśmienne lub oso
biste z podaniem wysoko
ści wynagrodzenia. (11693
Parcele
(6143
przy Sokolej i Ujejskie
Bydgoszcz

Ceny przystępne!

=

zaprowadzony

Stale mleko zsiadłe

telefon 1223.

w

zaraz

WIEC

Napisowe

K POLECENIA

ko!acy)

1935

ral-r

JCetmsfio

i

m-a
tanio i

Kawiarni

do

(11709

ulicy Mostowej

wykonuje

obiadów,

(11713

obfitych, smacznych potraw jarskioh, diete
tycznych, zdrowych, tanich a ma małe dochody

dywanów i
wszelkich tkanin zdumie
wającym środkiem

dziećmi i

Ogród

godziny 3-ciej

bez przerwy.

śniadań,

r.

garderoby,

przeżywszy lat 32.
W ciężkim smutku pogrążeni

Mąż

południu

1935

Pomorska 5

ul. Gdańska 12

prati!ytineBO tiysonla

Wojtynowskich

z

do

godziny 8-męj

ten niech

po

kazy

Nowacka

Władysława

będą w czasie
1 września

domowej jadalni mięsnej, jarskiej

Szanowne
Panie domu, Krawcowe i
Panów Krawców na

.

lipca

C?ul)a

KilW

spieszy

IJwssga.
Zapraszamy

cierpieniach, opatrzona Sa
najdroższa mamusia, córka,

do

po

I

Dnia 28 czerwca, zmarła po ciężkich
kramentami św., moja ukochana żona, nasza
siostra, synowa, szwagierka i ciocią ś. p

1

tylko od

Dywany
Dywaniki

podziękowania

Bydgoszczy

zgodnie z uchwałą Rady Adwokac
kiej w Poznaniu

że

czynne

Chodniki

płynące

w

m

wszystkie kancelarje adwoftatkie

Ceraty

p,

szczerej wdzięczności

Koło Adwokatów
zawiadamia,

Linoleum

Jter
składają

Nr,

r.

Tapety

Czcigodnemu Duchowieństwu, Panu Prezydentowi Miasta, Zrzeszeniu Sędziów
Prokuratorów, Panu Kierownikowi i Sędziom Sądu Grodzkiego, Kołu Adwokatów,
Urzędnikom sądowym, Zakładom naukowym, Radzie Miejscowej i Stowarzyszeniu Pań
Miłosierdzia, Delegacjom Stowarzyszeń i Klubów, Wszystkim, którzy okazali nam tyle
serca i szczerego współczucia w ciężkim
krzyżu, jakim Bóg nas nawiedził, zabierając
i

tak

1935

lipca

dla

Największy
wybór majętnych, zdecy
dowanych pań-panów po
Pokój
leca jedynie Biuro matry
(11673 monialne
Trójcy 29/4.
,Echo’ Poznań,
Św. Marciń 68. Prospekty
(11666 darmo.
Pokój
(10309
panów. Kujawska 34.

Pokój
lepszy, słoneczny,
wejście. Podwale

(11668

osobne
11/4.

31

R

Cichego
do lukratyw
(11670 wspólnika
nego w pełnym
biegu
przedsiębiorstwa, z kapi

Pokój

Grodzka 8—13.

służąca, umiejąca gotować,

2, 3 1 4 pokojowe:
Pokój
tałem od 5-15 tys. po
Restauracja Patzeurzęd. Jagiellońska 28/29.
umeblowany. Wileńska 6, szukuję. Bliższe wyjaś
Pomocnik
ra.
(11701
Fortepian
m. 8.
(11669 nienia :
damski z wo
Cieszkowskiego 6,
(skrzydło) wyrób świato fryzjerski,
Lokale:
lub
Kucharka
II. piętro na prawo. (11695
fry
wej sławy firmy Bliithner, dną ondulacją
Pokój
-handl.
zaraz
J
siła
przem.
Jagielloń
potrzebni.
pierwszorzędna potrzeska 7/5.
utrzymany w stanie bar zjerka
Gdańska 27/9.
(6386
dzo dobrym sprzedam ta Wojciechowski, Jastarnia bna. Kawiarnia Ziemiańska,
Unieważniam
nr. 27, pow. Morski.
(11537
Pomorska 5.
nio. Zbożowy Rynek 12,
(11689
Pokój
wykaz kolejowy nr. 475.494
4 pokoje
mieszk. 1.
(11698
zgubiony. Bronisława SkuPlac Poznański 1.
Mechanik (11700
(11676 słoneczny niekrępujący.
Ekspedientka
(6437 cińska.
Sowińskiego 3-5.
(11567
bławatdoskonale
wykwalifikowana
znający
napra
Psa
(6433
uczennica
mo
nica,
bsanży
pa
wę
Rehpinscher sprzedam. że maszyn biurowych
się zgłosić z podaniem pierniczej i praktykantka
Gdańska 130/3, godz. 10-13
WŁAMANIE.
wynagrodzenia i odpisy do księgowości potrze
świadectw, pod ,0.0 21”. bna. Batorego l, Żak. (11680
Sprzedam (11702
Pokój
wózek dziecięcy skrzyn
Panienka (11686
(11682
Służąca
Śniadeckich
umeblowany.
mało
Pu
do
filmo
zaraz.
Leśnic
kowy,
używany.
sprzedaży zdjęć
potrzebna
nr. 33/3.
6411
21
m.
Bielawki.
7,
two Bielice, p. Bydgoszcz. wych, zabezpieczenie go
łaskiego
tówką 100 zł, potrzebna.
Pokój
Adres wskaże Dziennik. osobne
Tanio
Fryzjerka
wejście. Pi. Pia
Grunwaldzka
stół dębowy okrągły, 6 potrzebna,
stowski 17/7.
(6431
krzeseł. Garbary 17, po nr. 38.
(11683
dwórze.
(11692
Pokój
zaraz.

.

Wózki dziedące
łóżka metalowe
w

wielkim

wyborze, po cenach
konkuiencyjnych poleca

/%. Hensel
Dworcowa 4. Tel. 3193.
Sierpiński J. Kasprzak

Właśc.W

.

.

-

ADRIA:
,Noce Wiedeń
skie11.
APOLLO:
w
ciemności°i nadprogram
p.t ,Nadobna orkiestra”.

,Światło

.

Premjera.
BAŁTYK: ,,Wołga, Wołga1!
KRISTAL: ,Kobieta szu
ka miłości11
(Claueette

Colbert). Premjera.
MARYSIEŃKA: ,Skandal
i ,Jej
w Budapeszcie11
Wysokość całuje”.
REWIA: ,,Dziewczęzgór1!
Na sonie nowa rewja p.t.
,Wesoły warjat11.

Potrzebna
uczennica do szycia. Gru
dziądzka 7/9.
(11675

dwa umeblowane.
ska 22-11

Gdań

(6435
Poszukują
dzierżawy do 10 mórg
Pokój
Dziewczyna
dobrej roli z zabudowa Dworcowa 3.
(6436
z dobrem gotowaniem za niami.
10"
Plany
Oferty,,K.
filja
wielkości 3—6kupięzaraz. raz potrzebna. Weyssen Dziennika.
6410
(6421
Pokój
(6409
Zgł. Stary Rynek 21, Rehoffa 2, m. 4.
1-2
osób,
utrzyma
(11678
stauracja.
niem bez. Chrobrego 16.1
^LETNISKaJ^I
Młody
czeladnik piekarski po
Pokój
Kupie
Nakieldomek nowy z składem i trzebny zaraz.
osobny od^am. Zgłosz.
ska 177.
(11697
Zgłoszenia filja ,Gospo
ogrodem warzywnym, mo
Restauracja
że
(6423
leśna Smukała przyjmuje darzowi11.
być niedokończony.
Potrzebna (11701 letników z całodziennem
Płacę gotówką. Jan Ma
Trzemeszno, służąca umiejąca gotować utrzymaniem. Ceny przyciejewski,
(11691
Pokój
Michała 34.
(11687 zaraz restauracja Patzera. stęone.
(11665 panienki. Na Wzgórzu 3.

K kupwa""^S

.

.

—

Pst!

Pakują

Nie

ten

cioci Zosi.

przeszkadzaj im, oni właśnie
obrzydliwy podarek ślubny od

Ceny ogłoszeń t 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 1,20 zł,
dalszych stronach 1,00 zł. za milim. 1 łam,, szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 2O°/o zniżki.
Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych, 50 % drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym.
Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rabata
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają.
Ogłoszenia zagraniczne 25°/0 dopłaty.
Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20°/n drożej.
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada.
Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Ludowy.
Miejsce płatności: Bydgoszcz.
na

—

—

—

—

Konto czekowe: P. K. O. 203713 Poznań.

Wydawca,

nakładem i czcionkami: Drukarnia

Bydgoska Sp. Akc.

w

Bydgoszczy.

—

Za

redakcję odpowiedzialny:

Stanisław Nowakowski

w

Bydgoszczy;

za

dział

gdyński: Mieczysław

Mis ta t

w

Gdyni,

