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DZIENNIK BYDGOSKI
^
p h o d ri codziennie'
w^ziennika dołącza się
otwarta od godziny 8-1 2

wyjątkiem niedziel i świąt.
tydzień ..SPORT POMORSKT"
przed południem i od 5~6 po południu
Redąktor naczelny przyjmuje od godziny 11-12 przed południem.
R^kppisow inezamowionych nie zwraca się.
Filfe- wutrL^
i30^3 w BydŁroszczy, ułica Poznańska 29/30.
w Toruniu, ul. Mostowa 17
Hlje. w Bydgoszczy ul. Dworcowa 2
n.

ty*A^i
Redakcja

z

Przedpłata wynosi

co

,

numer

Naczelny

redakłor

48.

agenturach

3.00 zł. miesięcznie,

Administracja 315, Buchaiterja

1374.

Filje: Bydgoszcz 1293, 699,

-

Toruń

309, Grudziądz 294.

BYDGOSZCZ, środa dola 27 lutego 1920 r.

Opozycja przekreśla
sam a

Naro-

Rok XXIII.
tafci

Sojusz polsko-rumuński

siebie.

Otrzymujemy
następujące
uwagi:
Lew'ica sejmowa,
zwana
humory
stycznie ,,Związkiem Obrony Demokra
cji", poparta przez... również Demokrację

Ńarodowę,

316,

i

wypadków, spowodowanych *siłą wyższą, przeszkód w zakładzie,
strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczanie pisma,
a abonenci niemają prawa do odszkodowania.

Grudziądzu, ul. Drobiowa 5.

edakg.a 336,

y

ekspedycji

W razie

-

w

w

9.00 zł. kwartalnie; przez pocztę w dom 3.36 zł. miesięcznie, 10.08 zł. kwartalnie.
Pod opaską: w Polsce 7.00 zł., za granicę 9.50 zł. miesięcznie.

zabezpiecza pokój
Mironescu

konferuje

z

uznania dla
Warszawa, 26. 2.

(teł. wł.)

na

Wschodzie.

marszałkiem Piłsudskim.

przeciwpaństwowe. Narazie siłą tą.
projekt naprawy Konstytucji.
Jest to przestroga dla niepoczytalnych
głów opozycyjnych, wobec których, je
śli potrafią niedopuścić do przeprowa
dzenia i tego projektu, znajdą, się w Pol
sce
inne, żywe siły, które szkodnikom
państwowym wskażą, właściwe miejsce.

jest

Słowa

dyplomacji polskiej.

Minister

nowy

czasie obiadu m inister Zaleski wygłosił
zagranicznych Rumunji Miro przemówienie, w któreui podkreślił, że
nescu był wczoraj
w południe przyjęty
sojusz polsko-rumuński jest jednym z
Wewnętrznych cały fundusz dyspozy
na
marszałka
krótkiej
audjencji
przez
elementów pokoju światowego i posza Z
6
w
cyjny,
wysokości
miljonów złotych.
wielkiej burzy będzie mały
W godzi nowania
w
Belwederze.
istniejących traktatów.
A więc nie 100 złotych, co 'w zwycza Piłsudskiego
deszcz.
nach popołudniowych minister Zaleski
W odpowiedzi
minister Mironescu
jach sejmow'ych wystarczyło jako de odwiedził
2. (tel. wł.)
26.
Warszawa,
Dzisiejsza
p. Mironescu w poselstwie rumonstracja, przeciw ministrowi spraw
przypomniał
wspólne
podpisanie
proto
wiel
posiedzenie
Sejmu
wywołało wielkie za
muńskiem, gdzie odznaczył gościa:
Lecz
fundusz
kółu moskiewskiego, zaznaczając, że do
wewnętrznych.
cały
dy ką wstęgą orderu Polonia Restitu(a.
interesowanie.
Już wczoraj- zamówiono
spozycyjny.
dzieła tak potężnie się
wszystkie bilety na galerję. Na począt
Następnie minister Mironescu został realizacji tego'
Nie trzeba chyba tłumaczyć, że fun
przyczyniła przenikliwość i stanowczość ku posiedzenia rozpatrywany będzie
przyjęty przez Prezydenta Rzplitęj na
dusz dyspozycyjny ministra spraw we zamku.
dyplomacji polskiej, której lojalność wniosek lewicy o pociągnięcia ministra
Podczas
aurljoncji dokonał
wobec
na
Rumunji zamanifestowała się raz Czechowicza do odpowiedzialności kon
wnętrznych przeznaczony jest
wy aktu wręczenia Prezydentowi łańcucha
jeszcze
przy tej sposobności.
datki dyskrecjonalne, związane z akcją,
stytucyjnej za przekroczenia budżetowe.
prderu Karola, najwyższego odznacze
walki z żywiołami przeciwpaństwowemi.
Potem izba podejmie
dalszą dyskusję
nia Rumunji.
Po obiadzie odbył
się raut, który
nad projektem zmiany konstytucji.
Jak sobie to sejmujące towarzystwo
Dzień zakończył się obiadem wyda
oisób.
Na
raut
1.000
zgromadził przeszło
wyobraża walkę, z elementem przeciw- nym przez ministra Zaleskieg'o, w któ ten przybył również marszałek Pił
o
tein
Warszawa, 26. 2. (tel. wf.) Skończyły
W
sudski.
państwowym bez pieniędzy,
rym wzięło udział kilkanaście osób.
się'dwudniowe
kroniki milczą. Należy
obrady rady naczelnej
tedy przypu
P. P. S.
Uchwalono szereg rezolucyj,
szczać, że ich zdaniem elementów tych w
to
ało na
które brzmią
bardzo
bojowo, jakby
Polsce niema. Wszystko jest w porząd
Prasa ru
osłabić
frazesem
26. 2, (te'ł, wł.)
Bukareszt,
rumuń
chcąc
ku. Mamy P.P .S
wskutek
Stron
szumnym
ustęp-'
ziemię
kiej reformy
Wyzwolenie,
W re
Ministrowie maję ustalić zasa liwą taktykę P. P. S. w Sejmie.
nictwo Chłopskie, Stronnictwo Narodo muńska podaje, że minister Mironescu rolnej.
Nadszedł
obecnie
z
w
omówił
Wąrszawie
i dwadzieścia innych partyj poli podczas wizyty
we
dy gospodarczego zbliżenia Rumunji i zolucjach czytamy:
czas rozstrzygający
w
walce o demo
tycznych... Możemy więc być zupełnie min. Zaleskim sprawę odszkodowania Polski.
dla obywateli polskich, którzy stracili
krację.
Wysiłek
cały
powinien
pójść w
fundusz
spokojni, m'ożemy
dyspozy
kierunku
obronie
w
akcji masowej
praw
cyjny M. S. Wewn. skreślić...
ludu.
Doskonalę przygrywką do niesłycha
nego wybryku tego sę ogłoszone ostatnio
w
prasie sowieckiej sprawozdania z uNdwy komendant Warsiawy,
roczystych zebrań poświęconych 1 0 -leWarszawa, 26, 2 (te1. wł.) Komendan
ciu istnienia czerwonej Rosji. Wynika z
tem miasta Warszawy mianowany zo
nich niedwuznacznie, że komunistyczna
stał pułkownik
Bolesław
Wieni'awa
partja Polski rozwija ostatnio w Polsce
Niemcy nie m ali Draw d o Prus Wschodnich,
Długoszewski, pierwszy oficer sztabu
coraz
Intensywniejszą działalność, tak,
(Własna służba telegraf, ,,Bz, Bydg.")
generalnego inspektora armji,
że nawet zasłużyła sobie na
pochwałę
2fi. 2,
Parisisn" za
Kto
nie
,,P8fit
ma!
Paryż,
się
gniewa
racji
moskiewskiego Kominternu.
mieszcza znamienny artykuł b, dyrek
Niemcy chcieli posiciuć
A... ,,Związek Obrony
Btrlta, 26, 2. Prasa berlińska w'pada
Demokracji" tora
francu
departamentu politycznego
z powodu
w parobczą wściekłość
arty landię przeciw Franci! i Belgii,
(P.P.S., Wyzwolenie I Stronnictwo
M. S. Z. Seydons, w którym wy
skiego
kułu
Parisien".
w
Paryż, 26. 2. (AW.) Pisma tutejsze
,,Petit
Seydoux*a
Chłopskie) skreśla fundusz dyspozycyj
bitny dyplomata francuski stwierdza Dzienniki
że
przytaczając
podane przez prasę holen
m
na
celu
działal
zwalczanie
Seytutejsze podkreślają,
ny,
ajęcy
Seydous: twierdzi dons
polskość Pomorza.
do członków 1 twórców ko derską informacje o zawartym rzeko
ności bolszewickiej w Polsce.
należy
dalej, że Niemcy nie mają prawa do m itetu
porozumiewawczego niemiecko- mo układzie militarnym między Belgją
Czy nie należałoby podać w wątpli Prns W schodnich, które były kolonją
A rtykuł
francuskiego (i).
dyplomaty i Francją, równocześnie zaprzeczają
wość poczytalności polityków, którzy w
pruską, ale nie ziem ią pruską. Naród
Także z Londy
nie jest jednak aktem po prawdziwości układu.
francuskiego
zacietrzewieniu opozycyjnem dochodzę
niemiecki musi się nietylko przyzwy
nu
że
donoszą,
wszystkie
poważniejsze
rozumienia, a przyczyni się jedynie do
do przekreślania
najistotniejszych po czaić do istnienia Polski, ale również
koła polityczne uważają całą publikację
stosunków
pogorszenia
międzynarodo
trzeb kraju?
pomyśleć, że Polska będzie rosnąć. W.
pism holenderskich (i niemieckich) za
B.
wych.
takich
mini
w
Dawniej
wypadkach
m istyfikację.
ster, lub nawet cały rzęd podawał się do
dymisji, a opozycja, gładząc się po roz
Anglia traci wpływy
palonych głowach, przechodziła do bu
ma
w Afganistanie?
fetu sejmowego dla tworzenia nowego
słnżba telegraf, ,,Bz. Bydg.,f)
(Własna
gabinetu.
na
Zbyt pewne ręce kieruję dzisiaj
Londyn, 26. 2. Do Peszawaru (Indje)
od
wę państwową, by dla niepoczytalności
(Telefonem
własnego korespondenta).
przybył poseł brytyjski w Afganistanie
ostatni dyplomata z Kabulu.
choćby nawet 127-miu sejmowiczów (tę
jako
Berlin, 26. 2. W berlińskich kołach słowa premjera Helda, że Bawarja ma
Ilość reprezentuje dzisiaj połączona le
Na znak neutralności Anglji zostaną
oburzenie na rząd
dosyć ucisku pruskiego.
wica sejmowa) Polska miała się znowu politycznych panuje
wycofani również pozostali konsulowie
bawarski z powodu wywiądu udzielone
Korespondent zaznacza nawiasem, że brytyjscy w Afganistanie, m. in. z Kanzamienić w obozowisko gadających agi
Helda na wizytówce bawarskiego prezesa mi
tatorów, robiąc nazewnątrz wrażenie go przez bawarskiego premjera
daharu, obecnej siedziby króla Amanberlińskiemu korespondentowi
nistrów znajduje się tytuł:
królewski
amery
Ullacha.
Ti,
,,Sajsonstaatu".
News".
radca dworu.
B.
kańskiej
gazety
,,Chicago
Daily
tajny
Właśnie podobne wystąpienia, które
Pismo chicagowskie powtarza m. in.
stale wbijają się bolesnym klinem w
Nowy powaśny sukces
Polski,
życie państwowe
doprowadziły
narciarza polskiego zagranica
do konieczności zreformowania ustawy,
cy nad Polską, znaleźli najmniej bole sam wróg się chełpi, że polska ekspozy
Jak donoszą z Westerowa (Czechosło
dającej tak rozległe, a szkodliwe przy sne wyjście
reformę samej Konstytu tura jego działa ,,bardzo dobrze", tem
zakończo
w dniu wczorajszym
wacja),
się pod cji. Reforma ta przeprowadzona być czujniej musi działać ramię bezpieczeń ne tam
wileje politykom, kryjącym
narciarskie.
zostały
zawody
musi zawszelką cenę. dla uniknięcia po stwa Polski, jakiem jest Ministerstwo
płaszczykiem mandatu od narodu.
Tytuł mistrza na rok 1929 w kombi
nie
Rzeczowe argumenty
przema ważniejszych wstrząsów, do których sa Spraw Wewnętrznych. A jeśli w podo nacji zdobył Bronisław Czech, osiągając
wiają do twardych glów ludzi, którzy mo życie doprowadzićby musiało, gdyby bnych okolicznościach, gdy wróg rzuca notę 18.768 p., drugie miejsce zajął Mul
przechodzą do nieprzejednanej opozycji nję zostało konstytucyjnie ukrócone sej- mlljony na agitację przeciwpaństwową ler (Niemcy) 16.992, trzecie Purkert,
ilekroć wymaga tego drobny
mowłądztwo w najszkodliwszem tego w Polsce, znajdują się ludzie, ba, przed czwarte Ettrich.
zawsze,
Zwyciężając czołowych
ińtkres kramiku partyjnego.
stawiciele narodu, którzy skreślają cały
Jedynem słowa znaczeniu.
narciarzy
Czechosłowacji, Pukerta i
Polska żyć i rozwijać się rmisi
To
fundusz
wyjściem z sytuacji jest ograniczenie w
bezpieczeństwa publicznego, Ettricłia. uważanych za najwybitniej
tej czy innej drodze zbyt daleko idących pewne. Wobec czyhającego na nią wro stają się wpilnikam i zbrodni stanu. szych zawodników Środkowej Europy,
ga, stać musi w pełnej zbroi, gotowa do Niewątpliwie znajdzie się w Polsce siła,
uprawnień.
Bronisław Czech zdobył niezwykły suk
ludzie
Szukając tych dróg,
czuwają- odpierania podziemnej dywersji. Jeżeli która unieszkodliwić potrafi podobne a- ces dla narciarstwa polskiego.
zwana

,,Stronnictwem

dowem", skreśliła Ministerstwu Spraw

spraw

-

—

Oby

poleg

prawdzie!

.,

Dyplomata francuski stwierdza
polskość Pomorza.
—

'

Bawarja
dosyć
pruskiego.

—

ucisku

.

-
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Przygotowania do przyjęcia premjera
Bartla,

BYDGOSKI*1

środa,

dnia 2?

lutego

'Nr. 43.

1929 roku.

W

,Czas pracuje przeciw IMIemeom, wobec tego
należy iuż teraz atakować Polskę"...
Takie

jest

zdanie burmistrza

m.

hotelu

genewskim

Królewca.

Propaganda antypolska w Niemczech mówił dalej Lohmeier, co ma oczywi
w dalszym
ciągu.
Jej podstawą ście oznaczać, że należy już obecnie ata
wa w związku z przyjazdem
premjera jest powtarzające się twierdzenie, że kować Polskę, by sprawa granic nie
Bartla i ministra komunikacji Kiihńa.
Polska ma zamiar zaatakować Prusy poszła w zapomnienie.
Zarzut ten podniósł ge
Program pobytu gości, którzy przyby W schodnie.
Cała ta akcja niemiecka toczy się w
wają 27 bm. pociągiem specjalnym, nerał Groener, powtórzy! go prezydent,
chwili,
gdy minister Zaleski otwarcie
przedstawia się następująco: Na dwor Reichstagu Loebe, a obecnie, z okazji
zaproponował układ, gwarantujący gra.
cu w Tczewie gości powita szef wydzia
obchodu uroczystości Kopernikowskiej
nica polsko
niemieckie. O tej propozy
łu prasowego dr. Bierowski w imieniu
bur
w
Królewca powiedział to samo
nie wspominają. Tu
cji
Niemcy
jednak
ministra
Strassburgera, na dworcu mistrz tego miasta, p. dr. Lohmeier.
widać całą nieuczciwość
roboty nie
Lohmeier
twierdził
gdańskim
powitają
reprezentantów
Polacy
na szkodzenie inte
mieckiej,
obliczonej
rządu polskiego imieniem senatu trzej nie ukrywają się ze swojemi zamiar-a
resom Polski.
senatorowie, ze strony polskiej szefowie mi zaatakowania Prus Wschodnich,
Ciekawym jest fakt, że burmistrz
wszystkich wydziałów i urzędów pod przyczem nawoływał się na rzekomą
przewodnictwem min.
Strassburgera książkę polską, w której dokonano już Lohmeier, mówiąc o zamiarach zabor
oraz
Gmina Polska.
czych Polski, zabrał dla Niemiec pol
Następnie goście podziału Prus Wschodnich.
senatu
SahCzas
złożą wizytę prezydentowi
skiego Kopernika...
pracuje przeciw Niemcom,
mowi,
wysokiemu komisarzowi Ligi
Narodów van
Hammelowi, prezesowi
Portjer Zaleski: Życzy pan sobie po
Rady Portu de Loesowi, poczem nastąpi
koju?
rewizyta. Zkolei odbędzie się śniada
Rajzender Stresemann: Niemusi być
nie u min.
Strassburgera, popołudniu
Ja się zadowolnię i Korytarzem.
pokój.
projektowane jest zwiedzanie miasta.
Wieczorem
senat
wydaje w ratuszu
obiad na 30 osób, poczem
odbędzie się
ich
sie
W komisarjacie generalnym R. P.
Gdańsku odbyła się konferencja

w

praso

trwa

-

-

-

—

—

-

—

—

Sowieckie łamacze Sodu dla

Niemiec,

raut

w

ponieważ

Artushofie.

pancerniki

wyszczerbiły.

Śmiertelne

prośbą
wypożyczenie
Brrlin, 26. 2. W całych Niemczech Sowietów
pakt Kelloga.
do zwal dwóch łamaczy lodów dla oczyszczenia
się
gorączkowo
przygotowują
za
,,Berliner Tageblatt", starając się
kanału Kilińskiego.
Pisma radykalne
mącić harmonję polsko-gdańską, zajmu czania powodzi.
atakują
fałszywą
ambicję
odnośnych
Szczególnie
poważna
jest
sytuacja
je się w dalszym ciągu rzekomym zapro
tak
długo
szeniem Gdańska przez rząd waszyng nad Łabą (Elbę), gdzie grubość lodu wy władz niemieckich, które
nosi 1.60 m. Również niebezpieczne jest
zwlekały z prośbą., aż pancerniki ni:- j
toński do wzięcia udziału w podpisaniu
paktu Kelloga. Prasa gdańska, powta położenie miejscowości nad Mczelą i w mieckfe, wypłąne do łam ania lodów, nie i
powr cily z wyprawy w stanie m^eno
rzając artykuł tego pisma wzywa senat górnym biegu Dunaju.
B.
Władze
niemieckie
do
nadwyrężonym.
zwróciły się
Wolnego Miasta do energicznego wystą
i
w
pienia
Waszyngtonie
zajęcia zdecy
dowanego stanowiska, wyrażając zdzi
wienie, iż rząd polski ograniczył się tyl
ko do jednego dementi a pozatąm mil
Kilku fygodnj tem u opuścił Niemcy
cie, niebawem zaś wysłane będą jeszcze
czy, co według nacjonalistów niemiec
w drodze do Bialogrodu pociąg towaro
trzy wagony wartości 404 166 marek zło
kich uważać należy za przyznanie ,się do
w
9
wy, zawierający
wagonach 377 tych.
winy.
dzieł
Ogółem Zatem Niemcy zapłacą Jugo
skrzyń
naukowych. Są to książki,
sławii książkami 1311 479 marek w zło
któremł Niemcy spłacają część odszko
Bandu, która Brzemycata
nich
dowania. przyznanego od
prze.” cie. Z książek tych uniwersytet biało
mocarstwa
ludzi zagranicę.
sprzymierzone Jugosławii. grodzki otrzyma dzieł wartości 511 988
Dotychczas
Niemcy wysłały do Biało- marek, reszta zaś podzielona będzie po
Morderstwo na osobie Sachsa
razem
z trąnśuortem
ostatnim
między inne, wyższe uczelnie Jugosłagrodu,
w
Gdańsku, pozostaje niewyjaśnione.
w ji.
marek
zło
wartości
907
313
w
książek
Jak już pokrótce donosiliśmy, odbyła
się w tych dniach w Gdańsku głośna
na
rozprawa przeciw domniemanym mor
dercom znalezionego na statku francu
w Warsiawle.
skim obywatela polskiego Menachema
Z Warszawy donoszą: W gmachu Tow.
osobnik z dymiącym rewolwerem w rę
Sachsa z Kalisza. Przed sądem stanęła
banda przemytników-emigrantów: ma
Higjen. zaszedł w niedzielę niezwykły ku. Z trudem udało się rozbroić zagad
szynista Antoni Bajkiewicz, b. mary wypadek W sali odczytowej odbyło się kowego osobnika. Jak niebawem stwier
narz Kazimierz Grodzicki, robotnik Ko
zgromadzenie b. legionistów. Nagle dał dzono, był to b. legjonista, chorujący
się słyszeć huk szybko po sobie nastę na manję prześladowczą,
w'alski, Jabłoń. Adler i Dąbrowski.
objawiająca
W toku rozpraw'y wyszło na jaw', że
się w tom. że wmówił sobie, iż komu
pujących strzałów.
niści chcą go zgładzić. 2 0 strzałów
od
Wśród zebranych powstał nieopisany
przemytnicy pobierali po 32 dolary od
tum ult. Rzucono się ku drzwiom.
Huk
dał
w sufit i ściany. Znaleziono
celując
się
każdej osoby, przemycającej
zagra
Strzałów, jak się okazało, wychodził z przy nim list. adresowany do komen
nicę. Przemytnictwo odbywało się w ten
danta. Chorym zajęła się policja.
sposób, że szmuglerzy umieszczali swe kąncelarji.
otworzono drzwi ukazał się jakiś
Tak
zna
Gdy
w
ofiary
węglarniach okrętu.
Gdańsk

o

z

a

Spłata długu wojennego książkami.

Strzały

zgromadzeniu legionistów

leziono również Sachsa.

Morderstwa
nie

nikomu

oskarżonych

z

udowdniono, natomiast skazano
na

%ronina

her

bandy przemytników'
miesięcy
więzienia, Grodzickiego n a 1 miesiąc.
Jab'on ia i Adlera po tygodniu.
W jaki sposób został zamordowany
Sachs, pozostaje dotychczas tajemnicą
szta

6

iele^rafMznea.

Warszawa, 26 2, (teł. wł.) Ambasador
Chłapowski przybył tu w sobotę Odbył
on

dwie

już

Zaleskim

zaczadzenie
dwu osób.

(Telefonem od własnego korespondenta).

konferencje z
Pobyt ambasadora

ministrem

związany

jest z kończącemi się rokowaniami o
francuski
traktat
polsko
handlowy
Ambasador Chłapowski podczas swego
pobytu odbędzie szereg konferencyj z

Inowrocław,

dnia 26. 2.

rzeźnicekspedientki
Benedykcińskiego w Inowroc
przy Rynku Barbara Kemoówna,

Dwie

ldego

z

składu

p.

ławiu
łat

18 i Waler'a Kantowska lat 20

gły

zaczadzeniu.

Zawezwany

ule

lekarz

dr.

Mierosławski stwierdził zgon

Kładąc Śię spać nieszczęśliwe mocno
napaliły w piecu i przedwcześnie go
W skutek wadliwości pieca
zamknęły.
za.bó'czy gaz ulatniał się przez szczeli
ny, powodując śmierć obu dziewcząt.

Dwfe m*oc?e fydówki skazene
za a g a c i e komunistyczna.
Kraków, 5. 2. (tel. wł.) W Krakowie
skpńćzyła się rozprawa przeciw 2 1 -łet-

niej szwaczce Pepie Heubergerównie i
19-letniej ućzenicy VII klasy gimna
zjum Amalji Ginziżance. Dziewczyny oskarżone były o udział w ruchu wywro
towym, a w szczególności o wygłasza
nie podburzających przemówień Ulot
ki

znalezione

w

oskarżo

mieszkaniu

nych zawierały hasła wybitnie re
wolucyjne, głoszące między innemi:
zamiast zwrócić swe karabiny przeciw
robotnikom i chłopom związku republik
sowieckich,
skierujemy je w piersi
swych śmiertelnych wręgów, przeciw
burżuazji i obszarnikom. Na parcie do
wojny z sowiecką Rosją odpowie prole
tariat polski wojną domową dla znisz
czenia ustroju nędzy i wyzysku.
Oskarżone do zbrodni akcji wywroto
wej nie przyznały się, nie zaprzeczały
jednak temu, że sympatyzują z komu
nizmem.

Sad na. podstawie dowodów skazał
wody Los chciał, iż zamiast
do wody skoczył na lód, łamiąc
sobie każdą z oskarżonych na 2 łatą ciężkiego
żebra i nogi. Przewieziony do szpitala
więzienia z obostrzeniami.
Wyrok wywołał wielkie poruszenie
walczy ze śmiercią. Przyczyna rozpacz
w krakowskich kołach żydowskich.
liwego kroku niewiadoma.

Wiśle

do

--

.

Trzy wycieczki z Ameryki

zainteresowanemi

ministerstwami

ną

Narodowy Polski w Stanach
temat zagadnień
traktatowych, które
Zjednoczonych organizuje w tym roku trzy
załatwione
ma.^ą
być
przez
delegatów
do
Polski.
zbiorowe wycieczki
rządów polskiego i francuskiego. Amba
Pierwsza wycieczka wyjeżdża dnia 22 go
sador wyjedzie do Paryża w sobotę.
na
..Bed
okręcie ..Pennland" linji
maja
Warszawa, 26. 2. (tel. wł.) Wczoraj
Star'- z New Yorku wprost do Gdyni bez
na zamku odbyło się posiedzenie zarzą
pisiadania się.
Narodowej pod
Druga wycieczka wyjeżdża 12-go czerwca du Związku Kultury
^Megant.is" linji ,,Wbite Star'- z Montrealu przewodnictwem Prezydenta. Na posie
(Kanada), do Southąropton w Anglji, a dzeniu obecni byli: premjer Bartel i mi
stamtąd na okrętach pod polską Hagą do nistrowie Świtalski 1 Czechowicz.
Gdyni.
Ks. Prymas Hlond lekko zaniemógł.
Trzecia wycieczka wyjeżdża 10-go lipea
n a
Z Poznania donoszą: J. E. ks kardy
największym na Rwiecie okręcie ,,Majestic'' linji ..White Star'* z New Yorku do
nał prymas Hlond lekko zaniemógł, i
Southampton. a stamtąd na okrętach pod znajduje się pod opieką lekarską. Stan
polską flagą do Gdyni.
zdrowia nie budzi jednak
żadnych oSpodziewany jest udział około 10 tysięcy baw.
osób. Polacy z Ameryki w drodze do Po
Samobójca skoczył z mostu do Wisły.
znania wstąpią także do Bydgoszczy.
Związek

(tel- wł.) Dziś w
będą komisje: rolna
budżetowa, podkomisje: skarbo'wa, oWarszawa, 26

Sejmie
i

2

.

obradować

światowa i

reformy rolnej.

Toruń, dnia 26. 2.
Niej. Mieczysław Rozpłochowski, h a n
dlarz

i

owoców

targnął się
Oto skoczył

w

nabiału

Toruniu

on

z

na

mostu

z

Poznania

własne

życie.
żelaznego na

Walka

na kresach.
bandytami
Pcilcfa
niełatwe zadanie.

z

ma

Białystok, 26. 2. (tel. wł.) W lasach ko
ło Ljdy policja stoczyła walkę z band^
przemytników, którzy przeprowadzaj:
konie z Polski
do Rosji
sowieckiej
szpiegowali na rzecz Sowietów. Po kil
kugodzimiej wymianie strzałów, śchwy
tano dwóch członków bandy: Wróblew
Fkiego i Kunigerą. Qkut,o ich w kajda
W dro
ny i więziono do Białegostoku.
dze konwojujący policjanci usnęli. Ban

XIX

uwolnili

dyci

gu
rzucił

się

skoczyli

do

ucieczki.

tor i

na

z

pocią

mimo to

Policjanci

zaczęli

strzelać

wy

Kilka

Ten
za
Wróblewskiego.
padł.
Towarzysza
jego
schwytano następnego dnia podczas óbławy. Wróblewski um arł z wycieńcze

kul

trafiło

chwiał

się

i

nia,

sejmik oświatowy

Poznań, 26. 2. (tel wł.) Przy licznym
udziale delegatów rozpoczął się
wczo
raj w sali bibljoteki uniwersyteckiej w
Poznaniu XIX sejmik oświatowy. M. in.
zjazd zaszczycili swoją obecnością ks.
biskup Radoński i wicewojewoda Olpiński. Z Grudziądza przybyli m.
in.
ks.
prałat Dombek i prezes dr. Both.
Marszałkowa! ks. p rałat Prądzyński,

się i wyskoczyli
zwichnął nogę,

Wróblewski

w

Poznaniu.

wicemarszałkiem

był delegat

ze

Śląska

Kędzior.
Po

wysłaniu depeszy hołdowniczej

do

ks. prymasa przystąpiono do obrad. Re
ferat główny wygłosił ks. dyrektor Lu-

dwiczak, stwierdzając
pracy

oświatowej

Dalszy ciąg

w

znaczny
postęp
ub. roku.

ciągu

obrad dziś.
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byłaby niepowetowana. Księgarnia się Polskiej. Mówcą był p. Henryk Korabjuż opłaca. Gdyby ją teraz zlikwido Kucharski, znany publicysta francusko
w'ano, zmarnowanoby owoce czterech polski. Poruszył on sprawę bardzo wa
(Od własnego korespondenta ,,Dziennika Bydgoskiego*').
lat pracy.
A ponieważ tak czy owak
żną, może w odniesieniu do wychodźtwa
w Paryżu jest potrze
księgarnia
polska
najważniejszą.
Paryż, w lutym.
na
makulaturę skazanych
nych, często
Wychodząc z założenia, że emigracja
Półmiljonowe zgórą wychodźtwo pol ,,poloników" w-yszło z ukrycia i rozeszło bna, musianoby otw'ierać inną. Tylko
że na założenie nowej placówki tego ro
skie we Francji ma rozliczne potrzeby
jest faktem i że zmniejszać się nie bę
się w dużych ilościach po świecie.
Potrzeba dru Przez nawiązywanie kontaktu z insty dzaju trzebaby cztery razy tyle pienię dzie wobec nadwyżki rąk roboczych w
duchowe i materjalne.
ile osiągniętoby z likwidacji starej.
słowa
Polsce, prelegent zastanawiał się nad
kowanego
polskiego jest jedną, z tucjami, szkołami j bibljotekami fran- dzy,
*
pytaniem co jest lepiej: czy walczyć
najważniejszych. Jest faktem, że robot cuskiemi, księgarnia wprowadziła do
nik polski we F'rancji czyta stosunkowo
ich zbiorów liczne wydawnictwa Pol
Pan Stefan Włoszczewski, redaktor o zachowanie
polskości wychodźtwa?
na
dużo.
sce
Jest
wreszcie
Utrzymują, się przecież
wypoświęcone.
księgar wychodzącej w Paryżu ,,Gazety Pol czy może ułatwiać naturalny i niechy
P. Korab-Kuchodźtwie trzy dzienniki polskie, z któ nia źródłem informacyj o naszym kra skiej", wpadł na szczęśliw'ą myśl zorga bny proces asymilacji?
nizowania
wieczorów
rych ,,Narodowiec" (Lens) prosperuje ju dla wielu cudzoziemców.
dyskusyjnych. charski jest zwolennikiem tej drugiej
Słusznie mu jednak odpowie
Otóż krążą po Paryżu pogłoski, ja
doskonale, ,,Wiarus Polski" (Lille) nie
Wieczory te poświęcone będą wyłą polityki.
źle, a ,,Głos Wychodźcy" (Lille) wiąże koby noszono się w Warszawie z myślą cznie sprawom wychodźtwa dotyczą dział p. Hieronimko, że władzom pol
skim niewoino jest obywateli polskich
zlikwidowania tej tak cennej i tak po
koniec z końcem.
Jest tu pozatem parę
cym.
Pierwszy taki wieczór odbył się
opłacających się pism tygodniowych. trzebnej placów'ki kulturalnej. Szkoda onegdaj w sali odczytowej Bibljoteki zachęcać do przyjmowania obcego oby
Dużo też wychodźtwo czyta, książek pol
watelstwa, że ich obowiązkiem jest oby
wateli polskich bronić.
skich.

Zycie polskie

Francji.

we

Walka

pierwszych latach powojennych,
kiedy wychodźtwo polskie we Francji
szybko wzrastać zaczęło, powstało tu
kilka agencyjek zajmujących się sprze
dażą polskich książek przygodnie, sezo
nowo, bez znajomości zawodu i bez żad
nych ambicyj w doborze towaru. Roz
powszechnił się tu kolportaż i zbyt
książek po-polsku drukowanych, któ
rych wydawców i tytułów nasze księ
garstwo wcale nie zna. Te produkty
pokątnych przedsiębiorców, fabrykują
cych swój towar przeważnie poza gra
nicami Polski, są przeważnie ogłupia
jące i szkodliwe.
W

Położyło
ryżu,

błonica.

kres

dzie istale

Skoro już w gmachu Bibljoteki Pol
skiej się znajdujemy, nie wypada nam
tej wdelce szanownej instytucji nie po
święcić choć parę słów. Gmach Bibljóteki przy ,,Quai
d'Orleans" jest, jak
w'iadomo, własnością Polskiej Akademji
Umiejętności w Krakowie. Dwa lata te
mu
rozpoczęto przebudowę gmachu I
jego gruntow'ne odnowienie. Dziś pra

Krawczyńskie

są ukończone

ce

z

Choroba zakaźna ,,diphteritis" pochłaniają
wa skutecznie przez zastrzyki surowicy prz
cjalna fundacja założyła w 44 miastach

wiele ofiar wśród dzieci,

ca

zwalczaną

by

eciwbłoniczej. W Ameryce Północnej spe
stacje lekarskie dla zwalczania błonicy.

tego biednego Carside'a stał mi ciągie komandora Carside'a. Te trzy pióropu
przed oczyma. To, co było wczoraj, sze dymu, to trzy amerykańskie okręty
było okropne, mr. Grady.
wojenne, które towarzyszyć nam będą
Na lądzie w
ojczyźnie, zapomni jako honorowa eskorta ciała zmarłego.
pani szybko o tem.
W tej chwili do rozmawiających pod
Tak, będę się starała zapomnieć o szedł kapitan.
smutnych przejściach tej podróży. Ale
Mr. Grady, wszystko w porządku.
wiele będę się starała zapamiętać.
Powiadomił pan władze portowe?
Cóż takiego naprzykład?
Tak! Przed chwilą'otrzymałem raChociażby pana. Chwila zdemas djotelegram. Wszystko przygotowane,
kowania Dreamera była wprost wspa
AU right, kapitanie.
niała.
Nie zawiódł pan moich nadziei,
Punktualnie o godzinie pierwszej
w
Mac Grady.
wszedł ,,Olimpie" do portu no
południe
Detektyw skłonił się:
wojorskiego.
Postaram się ich nigdy nie zaw'ieść.
Natychmiast na okręt przybyła komi
Wątpię jednak, czy spotkamy się jeszcze
sja prohibieyjna, celna, lekarska i pasz
kiedy'
portowa Prócz tego na pokładzie zjawi
To zależj' od pana. Dla mnie i dla
moich rodziców będzie pan zawsze mi li się elegancko ubrani panowie, który
mi zaopiekował się szczególnie kapitan
łym gościem w Nowym Jorku.
i Mac Grady. Byli to detektywi. Wymie
Nie omieszkam skorzystać z zapro
nili oni
słów z mr. Seattle i Gra—

—

—

-

—

Rozdział IV.

Więc pańskie

—

nie

dały

—

—

Nie

-

starania

mr.

Grady

rezultatów?
miss

dały żadnych,

I tw'ierdzi pan,

że

Irving.

—

Dreamer miał

wspólników na okręcie?
Niewątpliwie ich miał. Morderca
nie miał czasu, by zniszczyć papiery
kto
przypuszczam też, że ten
wydał
mu polecenie uprzątnięcia Carsid'e, wy
dał mu też polecenie doręczenia doku szenia
mentów
Doskonale, mieszkam na Long Iszainteresowanym stronom
dla
Chociażby
przekonania się, że Car land
wymieniła bliższy adres, któ
side wiedział o różnych rzeczach, któ
ry Grady sobie zapisał
ojciec mói ure winny były pozostać tajemnicą. Prze
cieszy się niezmiernie gdy pana pozna.
szukano
wszelkie
Z równą
najskrupulatniej
przyjemnością poznam
miejsca, gdzie Dreamer mógł papiery u- pana Irvinga.
Miss Alicją uśmiechnęła się w odpo
kryć w tak krótkim czasie. Bez rezulta
tów. Niewątpliwie więc oddał te papie wiedzi.
rzekła wskazując
Oto Ameryka
ry wspólnikowi.
Miss Alicja podniosła na
W'idać już
detektywa ręką przed siebie.
posąg
-

—

—

—

-

—

—

—

—

swe
—

w

ielkie

Wydał

niebieskie
pan

Wolności.

oczy:

zapewne

odpowiednie

zarządzenia, by wykryć owych

wspólni

Grady
nią

Co to?

francuska

to

pozw'ala.

piętro,.aJe nie,.pierwszą, gdzie ma być
duża *aia
Na
odczytowa.
parterze są już dwie czytelnie i mała
sala odczytowa; na drugiem piętrze
biura i pracownie dla uczonych.
Wiel
kie zmiany zaszły w charakterze bibljo
teki; ściśle metodycznie zestawiono jej
katalog i uzupełniono jej zbiory. Jest
to dziś naprawdę ,,stacja naukowa" in
formująca wszechsronnie o dobie współ
czesnej przedewszystkiem. Delegatem
Polskiej Akademji Umiejętności i gomomencie rewizji ukazał
pokładzie chłopiec okrętowy, nio
w
sąc
rękach dwie walizki, jedną
mniejszą, drugą większą.
Detektywi zatrzymali go w przejściu:
Czyje to?
zapytał komisarz poli
cji.
To są walizki mr. Mac Grady'ego
odparł zapytany.
Stojący obok Grady skinął potwier
dzająco głową i dobył kluczyków z kie
W

się

pewnym

na

-

—

-

—

szeni.
—

Proszę, panie komisarzu Niech pan

podda

ich zawartość takim

być wyjątkiem
Komisarz

spojrzał

parę

w

wskazanym

przez

kierunku.

Od strony nowojorskiego portu płynę
Grady uśmiechnął się:
ły ku .,Oiimpicowi" trzy pióropusze dy
Być może miss. Jest pani blada i j mu, zbliżające się szybko.
W dziwnych okolicznościach w'pły
wygląda pani źle
Czy przypisać to jj
wa
wrażeniom dnia wczorajszego?
tym razem ,,Olimpie" do portu
ozwał się detektyw.
Skinęła głową:
Kapitan Seattle
i
Noc całą spędziłam bezsennie. Trup * powiadomił drogą
radjową o śmierci
Mac
—

—

—

—

ba

samvm

nie

daniom, jak walizki innych;

chcę

.

skonił

mię Grady'ego było

się kurtuazyjnie.
bardzo

'I

popularnein

od
Stanach* Zjednoczonych
chwiU
wykrycia i udaremnienia zamachu na
Smitha, którego komisarz uważał za
najgenialniejszego prezydenta Unii.
To zbyteczne m r Grady. I tak ma
za
my tyle roboty że z przyjemnością
oszczędzimy parę minut czasu.
Grady nie protestował i zwrócił się do
chłopca:
Odnieś je do przechowalni bagażo
wej w porcie i przynieś mi kwity. Oto
dolar za twe trudy.
Rewizja trwała jeszcze parę godzi”
Detektywi opowiadali sobie potem, że
nigdy się tak nie napracowali, iak owe
go pochmurnego popołudnia.
Wkrótce już był wiadomy wynik re
wizji :
w

dym poczem rozbiegli się, myszkując po
całym okręcie.
Gdy przerzucono pomost na molo. u
pomostu stanęło sześciu rosłych poli
cjantów amerykańskich z gwiazdami na
czapkach.
Wkrótce też przybyło paru
oficerów
amerykańskiej marynarki wojennej.
Wśród pasażerów okrętu rozbiegła się
lotem błyskawicy wieść:
Ścisła rewizja!
Prze
Jakoż była to ścisła rewizja.
trząsano kajutę po kajucie. Rewidowa
no
najdokładniej papiery wszystkich
pasażerów, wreszcie poddawano ich rze
Bez rezultatów.
czy i walizy najskrupulatniejszej rewi
Bez rezultatów
powtórzył
zji.
marszcząc brwi.
Grady
Szukano dokumentów wykradzionych
—

—

—

ków.

-

na

gotowy jest parter i drugie

—

—

ile

.lokatorów

-

—

(Ciąg dalszy.)

o

ochronie

urządzona

-

najbliższej przyszłości.

o

To znaczy

8)

Spojrzeniu.
Powieść

ustaw'a

Szkarłatnem

o

na

-*\

Pierwszy cel, bardzo trudny i prawie
niewdzięczny handlowo, tr\va nieprzer
wanie już cztery lata, na szczęście nie
'Mz wyraźnych wyników.
Rezultaty osiągnięte na terenie propagandowym
są mniej uchwytne i nie dadzą się wy
razić cyframi w bilansie rocznym, ale
są one może od pierwszych donioślejsze.
Okno wystawowe księgarni na jednej z
głównych arteryj Paryża, w centrum
ruchu i życia umysłowego stolicy świa
ta, jest jedynym stałym pokazem obco
języcznej literatury o Polsce. Od chwili
założenia księgami,
wiele zapomnia

Miss

jest

Ale

ną mrzonkami.

postawiła sobie dwa cele: po pierw
sze, wytępić wyżej wzmiankowane pasożytnictwo i wprowadzić na rynek wychoźczy dobrą książkę polską; z drugiej
strony, służyć sprawie propagandy pol
skiej zagranicą.

Romański,

To

ulegał asymilacji,

gdyby Polska mogła zalecić swym
wychodźcom masow'e przyjmowanie obywatełstwa francuskiego, nasuwa się
pytanie: czy Francji byłoby to na rękę?
Raczej nie, bo dzisiejsze wychodźtwo
jest ciałem obcem, zarówno obyczajowo
jak i językowo. Mogą w pewnych gło
w'ach rodzić się pomysły polskich rad
gminnych i polskich merów na północy
Francji, a może i polskich posłów w
parlamencie... Ale pomysły te pozosta

go,

Marek

pe
bę

wet

założenie

Aleksandra

p.

tego

naturalna i nieunikniona.

rzecz

i Wolffa p. f.
Polska".
Księgarnia ta, pozostająca od
założenia
jej
pod energicznem kierow

nictwem

dodać

parę innych
uwrag.
Oczywiście, z biegiem lat
wien procent wychodźtwa polskiego

1925 roku,

ra

do

Można

Pa
w
Gebethne
filji
,,Księgarnia Francusko

temu

marcu

w

z

.

—

-

—

zamordowanemu
Carside'owi.

komandorowi,

Noe

Komisarz

O'Neill otarł pot

z

(Ciąg dalszy nastąpi).

Mac

czoła,

4.

Str.

ścinnym gospodarzem bibljoteki jest p. wy historycznej i od punku widzenia
Pułaski; zaś jej sympatycz politycznego.
Uważam, że jest rzeczą
nym kustoszem p. Stanisław Piotr Ko politycznie wskazaną stać na stanowi
czorowski.
sku, iż Statut jest dowodem państwowe
Kazimierz Smogorzewski.
Pan K. zdaje się
go rozumu polskiego.
żałować, że i w Polsce żydów w średnio
P. S.
W ,,Dzienniku Bydgoskim" z wieczu nie
,,prześladowano, mordowa
dnia 10 bm dowodzi p. K. Krotoski, że
Jest
no, setkami na stosach palono".
,,sprytny żydowin" Artur Szyk ,,wziął faktem, że tego nie czyniono. Jest dru
ńa kawał"
niżej podpisanego. Co za gim faktem, że trzeba jakoś współżyć z
wykwintny sposób wyrażania się! Ale tymi trzema czy czterem i miljon-ami ży
mniejsza o to. Nię mam też zamiaru dów, jacy w Polsce mieszkają i miesz
wszczynać tu z panem K. dyskusji na kać będą. A wreszcie jest błędem od
temat czy Statut Kaliski jest dowodem
pychać od polskości tych żydów, którzy
naszej naiwności, czy państwowego ro kulturą polską są przesiąknięci i którzy
zumu.
K. S.
Sąd o tem zależy i od perspekty sami do nan lgną.

Rzad

Franciszek

—

Jak pułkownicy tworzyli konstytucje
Stanów

Zjednoczonych

chwili

W

gdy sejm

1 0

w

1787 r8

—

nienie,

do

przystępuje

naprawy konstytucji państwa
go niezmiernie na czasie jest

polskie
przypom

że obecnie

W konwencji, układającej kon
stytucję
amerykańską
stawiany był
przed oczyma posłów, aby podobnej anarchji w Ameryce nie wprowadzano.
Pułkownicy zbudowali dopiero ramy dla
bo deklaracja,
Stanów Zjednoczonych,
stwa.

jeszcze obowiązująca
Zjednoczonych z
starsza od naszej
1787 r., a
konstytucji z 3 maja 1791 r. i od kon ułożona przez Jeffersona, Frankłina,
stytucji wielkiej rewolucji francuskiej Adamsów ludzi, niewątpliwie
wybit
z 1793 r., robiona byla przez grupę puł
nych, ale już wiekiem posuniętych i nie
kowników w dziesięć lat po O'głoszeniu zdolnych do wyczucia nowych prądów.
niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jakże mogli w Polsce stworzyć dzieło
Jak dziś w Polsce dokoła osoby Piłsuds konstytucyjne Głąbiński, Trąmpezyński,
ludzie
kiego tak w Stanach Zjednoczonych u- Seyda, Dubanowicz,
Stroński,
.tworzyła się przy zwycięskim wodzu i nietylko starzy, ale niczem nie dorów
naczelniku Washingtonie grupa ludzi,
i
Franklinom?
Jenersonom
nujący
oddanych mu ideowo jak generał Ruk- Amerykańska konstytucja na polskich
doświadczeniach zbudowana przetrwała
ney, pułk. Hamilton, pułk. Madison oraz
inni oficerowie z walk o niepodległość
150 lat. Czyż nie wstyd, że w Polsce tak
jak Raudolph i Monroe, którzy później mało zajmowaliśmy się konstytucją ajeszcze mieli tak wybitną rolę odegrać w merykańską. Powoływaliśmy się zaw
życiu politycznem swego kraju. Madi sze na Pułaskich i Kościuszków, a prze
son
zbadał
konstytucje
wszystkich cież nad łożem Polski Ameryka studjopaństw, które swym ustrojem odpowia wała wszelkie choroby państwowe i
dały związkowi 13 stanów Ameryki, a nauczyła się ich unikać. Mamy naresz
więc Rzeszy niemieckiej i Polski. Uwa cie polskie opracowanie dziejów two
gi swe pomieścił w czasopiśmie The rzenia konstytucji amerykańskiej, któ
FederalisŁ
Niemcy rozbite przedtem re napisał prof. Szelągowski: ,,Stany
Tworzenie pań
przez Starego Fryca i Polsku po pierw Zjednoczone A. Płn.
szym,.rozbiorze służyły jako odstrasza stwa i. konstytucji**. Warszawa 1929 r,
A.P.B.
jący przykład słabości i anarchji pań Księgarnia Hoesicka.
Stanów
więc nieco

konstytucja

donosi

z

interesy

Agencja

Prasowa

W ilna:

katolickie.

gadnienie całkowitej rewindykacji sta
nie się zupełnie rozwiązanem, fakty bo
wiem powyższe
dowodzą, iż wstąpiła
ona na dobrą drogę.

Sprawa rewindykacji (zwrotu) dóbr
kościelnych,
skonfiskowanych przez
Wobec powyższego chcemy zaznaczyć
rząd rosyjski na terenie ziem północno
wschodnich
Rzeczypospolitej, powoli, że bądź co bądż te drobne fakty świad
lecz stałe posuwa się naprzód.
Zwrot
czą o dobrej woli czynników miarodaj
kościoła w Murowańce
vel
Skrzybow- nych; jednak kwestją rewindykacji ko
cach (pow
lidzkR rozpoczął okres ru  ściołów pozostaje dotychczas w całości
szenia tej sprawy z punktu martwego.
nierozwiązaną, a rozwiązać ją trzeba.
mu Obecnie dowiadujemy się, że czynniki
Nowemi faktami staje się sprawa
rów franciszkańskich w Wilnie i zwol
odpowiedzialne w archidiecezji wileń
nienie klasztoru PP Wizytek w Wilnie
skiej zdecydowane są do wyciągnięcia
od kwaterunku wojskowego.
ostatecznych konsekwencji, które w tej
W sprawie murów franciszkańskich
dziedzinie daje obowiązujące
ustawo
z
przyjemnością zanotować
musimy dawstw'o
przygnanie kredytoy* w wysokości pół
Jednocześnie przypominamy, że na re
miljona zł. na nowe pomieszczenie dla w'indykację oczekuje aż 163 objekty z
zo terenu
archiwum, dzięki czemu klasztor
wojew'ództw wileńskiego, biało
stanie uwolniony
od
aktów.
Stronę
stockiego i nowogrodzkiego.
formalno-prawną załatwia już delega
Tyle Katolicka Agencja Prasowa, Potura prokuratorii generalnej w Wilnie.
zatem dow'iadujemy śię, że na odnowie
Ostatnio zaś, iak donosiliśmy, decyzją
nie kościoła Mariackiego
w
Krakowie
Min.W R.iOP.wracadlakultuka
zł. i dal.
100
000
rząd
obecny wyznaczył
tolickiego kościół w Bohiniu (pow. braw
szą
zapomogę
tej
samej
wysokości.
sławski)
Należy więc spodziewać si'ę
Dawniej kompetentne czynniki kościel
że przy dalszem ujmowaniu w ten spo
ne daremnie kołatały o pomoc celem ra
sób kwestji przez czynniki miarodajne
towania czcigodnego zabytku.
za
w imię
konsekwentnej racji stanu,
wszystkich

,,Polonia semper fidelis", którem papieże tak

nów, cywilnych i wojskowych
jest
wymownym d owodem, że w Polsce
dokonywa
się odrodzenie religijne. Katolicyzm nabrał
tempa i siły i jest gotowy do wałki, którą wro

wiązanie do kościoła i wiary Chrystusowej.
nie przestało być chlubą naszą i w przyszłości.
Gdy my, jak i ojcowie nasi, którzy niezliczone

sza

sfer,

akademja.

Tak

liczny

udział

s ta

—

często stwierdzali wierność naszą i

nasze

przy
-

krew swą przelewali
w obronie
wiary
gowie nam narzucają. My nie pozwolimy szar razy
wschodu i nadaj bę
gać n aszy ch świętości. Zd ajemy sobie sp rawę przed barbarzyństwem
dziemy wiernymi synami stolicy ap ostolskiej i
że kulturę i wiarę otrzymaliśmy od Rzymu i to
prawdziwymi
ryc erz ami Chrystusowymi, to i n a
pozwoliło nam prz etrw ać niewolę. Głęboko
narodzie polskim spełni się to, co rzekł Chry
jestem przekonany, że tylko wtedy Ojczyzna
stus Pan do św. Piotra, gdy mu oddawał władzę,
nasza dojdzie do rozkwitu, jeżeli ta wiara na
nad kościołem: ,,że bramy piekielne nie prze
sza nie zostanie naruszona.
Niech Bóg Wsz echmogący wspie
W dowód tego hołdu i tych uczuć dla na mogą go"
ra
św. Piusa XI. w rządach jego, niech
Ojca
za
na
szego widocznego
stępcy Chrystusowego
narodom, skupio
ziemi prosiłbym o wyraż enie zgody
na
wy błogosławi Jemu i wszystkim
nym w tej łodzi, której żadne wichry w odmę
sł anie na st. telegramu:
stracić nie zdołają. Niech/ żyje Ojciec św.
Grudziądz katolicki
zgromadzony na ty
Pius XI.
Zebrani
pochwycili okrzyk a chór
w
uroczystych akademiach, urządzonych
czterech najw'iększych salach równocze męski ,,Echo" wykonał pienia. Na zakończenie
odc zytano hołd owniczy telegram
do Ojca św.
śnie
k u uczczeniu złotego jubileuszu
-

—

—

kapłaństwa Jego Świątobliwości naszego
W Bomu Towarzystw I w Malem Tarprda,.
Ojeą św- Piu sa XI. i dla wyraże nia naszej
Zarówno w ,,Bazarze", jak i w Malem Tarp'n ajwyższej radości, że Wieczne Miasto
s tało
się znowu niepodlegiem państw'em nie zebrało się mnóstwo wiernych, tak, że wie
lu, nie mogąc docisnąć się do wnętrza, stało na
kościelnem a Najwyższy Pasterz kościoła
dworzu.
Sale również pięknie udekorowane a
Wa
katolickiego przestał być więźniem
w pośrodku sceny wystawiono portret Ojca św,
uro cz yście
tykańskim
zap ewnia dziś
w
ponow'nie i wyznaje wierność i przywią w barwach papieskich.
W ,,Domu Towarzystw"
zanie do Stolicy Piotrowej.
akademję zagaił
My katolicy
polscy, wierni synowie Kościoła świętego ks. kuratus Klunder. Na historycznych źró
będziemy zawsze stali jak jede n mąż pod dłach oparty referat wygłosił p. gen. Ładoś.
Mówca wskazał na znaczenie wiary św. rzym
sz tand are m
Na mie stnik a Chrystusowego
zawsze
i złotym łańcuchem miłości do Niego się
sko-katolickiej dla naszego narodu w czasach
salach miasta nie
przykujemy. Nigdy bowiem nie zapom niewoli, da! wyraz radości, że obecnie W atykan
nimy, że Polska od Rzymu i Stolicy Apo doczekał się chwili wyzwolenia i że Ojciec św.,
stolskiej przyjęła.wiarę św., a z nią cywi nie jest już więcej więźniem Watykanu. Bar
czyla polskości i wiązała serca ze stolicą św.
lizację i kuUurę łacińską, chwałę swoją dzo pięknego referatu wysłuchano w skupieniu
W wierze św. naród trwał i, zachowując przy
i potęgę z Niej czerpała, w niej znajdo a okrzyk na cześć Ojca św. podjęto z wielkim
wiązanie i miłość ku kościołowi, zachował te
wała siłę ł żywotność w czasie W'ieko- entu zjazmem. Tow. śpiewu ,,Dzwon" wykonało
same uczucia
względem Ojczyzńy. Mówca za 
ppmnej niewoli, to też i teraz w odro nast. pienia: ,,Na opoce" i ,,Oremus" oraz Tow'.
Troszela. Dla uświetni e
kończył nast. słowy. ,,Uczucia zebranych kry
dzeniu swojem oprzeć się powinna na
,,Moniuszko" Psalm
stalizują się w okrzyku: Papież Pius XI niech
Stolicy Apostolskiej, która z woli Chry n ia u roc zystości panie: H. Lipiń ska (skrzypce)
i Św'ięcicka (fortepian) wykonały piękny duet.
żyje!
który to okrzyk zebrani z entuzjazmem
stusa Pana jest opoką niezmożoną, nie
W Malem Tarpnie w sali ,,Eldorado" zagaił
podchwycili.
spożytą.
Po okolicznościowej deklamacji chór kościel
a kad emję pięknem przemówienie m ks.
ku ratu s
Ks. prałat w serdecznych słowach dziękuje
F ar ze
Bleri cą a przemówienie dłuższe na cześć p a
ny przy
odśpiewał Nowowiejskiego:
za uświetnie nie uroczy st ości.
Zwra
wszystkim
,,l!ymn na cześć papiestwa".
pieża wygłosił prof. Jaworski, zaś kwartet or
ca się mówca do loży i dziękuje p. prezydento
Na scenę wchodzi adw. Szychowski i wy
kiestry smyczkowej seminarjum nauczycielskie
wi miasta p. Włodkowi,
p. sen. Kulerskiemu,
głasza przemówienie ze swadą, wziuszając ze
,,Chór zwycięski" i Glucka
mec.
Łachockiemu,
sądu
prezesowi
p.
p.
Szy go wykonał Handla:
Chór ,,Sw. .Cecilji" z Tarpn a od
branych ładnie opracowanym tematem swego chowskiemu,
,,Modlitwę".
Rachmistruk
s
t
a

owi, p.
p. gen.
referatu. ,,Oczy świata
mówił prelegent
wreszcie: ,,Hymn na cześć papiestwa"
ro ście
Niepokulczy ckiemu, po słowi Red erowi, śpiewał
zwrócone są na stolicę Apostolską i Namiestni
i ,,Kantatę jubileuszową".
oraz
firmie
za
bez
,,Korzeniewski"
dziękuje
ka Chrystusowego, który w roku obecnym ob
Na wszystkich czterech akademjach zebrani
płatne udekorowanie sceny, prasie, mistrzowi
chodzi 7 rocznicę koronacji, złote gody ka
na z akoń czenie odśpiewali : ,,Ciebie Boże chwa
maL p. Lesińskiemu
za
na malowanie
ob ra zu
Rok jubileuszowy trw ać będzie do
płań stwa
Sob.
straży pożarn ej z a utrzymywanie wzoroweg o limy".
końca roku a zs wszystkich stron świata po
i za dekorację świetlną, chórom, or
porządku
dążą pielgrzymki do Starej Romy, która dziś kiestrz e i t. d.
Odśpiewanie m przez zeb rany ch
uro kiem
n ad
wład ztwa dusz
świate m panuje.
Ciebie Boże chwalimy" z akoń czo no tę wspa
PROGRAMY RADIOFONICZNE.
Mówca przechodzi nast. etapy życia Ojca św.,
niałą akad emję.
o
obecn
ŚRODA, 27 LUTEGO.
mówiąc
głębokiej wiedzy
ego papieża
W hotelu ,,Pod Złotym Lwem'*.
o Jego uczuciach względem Polski i o tem, te
W arszaw a, (1285,7). Godz.: 11,56—12,10: Sy
wie-lki umysł i wielkie s er ce ob ecnego Na mie st
Obszerna sala ,,Pod Złotym Lwem" nie m o gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra
nik a Chry stusowego zna cznie wzmocniło a u t o 
gła pomieścić wszystkich. I tu tłoczno, jak kowie, komun. lotn m et. 12,10— 13.00: Program
rytet kościoła katolickiego, bowiem na stolicy w ,,Tivoli",
Scena bardzo ładnie udekorowa dla dzieci wiejskich. 13,00—13,15: Komun.: roln..
Piptrowej zasiadł mąż op atrznościowy, człowiek na, cała tonie w zieleni i barwach papieskich. meteor., oraz transm. z Krakowa not.
giełdy
wielkieg o ser ca rozległej wied zy i przeogromnej Portret Ojca św. w pośrodku w ładnem oświe zboż.
krakowskiej. 14,50 -15,10: Komun.: met.,
Ref
er
ent
zakoń
swe
pracy.
czył
przemówienie tleniu pomysłu p. L. Jankowskiego. Akademję
gospod,, na dp rogra m. 15,35-15,50: Komun, h a r
o krzykie m:
S e rc em
p rzepojonem
gorącą
K o n ce rt
zagaił ks. Mańkowski, mówiąc bardzo ładnie o ce rski,
15,50—16,45:
gramofonow'y,
wdzięcznością wznoszę okrzyk : papież Pius XI niezwykłe( dla świata katolickieg o chwili i po d
37,00-17,25: Odczyt pt ,,Wartości obywatelstwa
nie ch żyje!
nosząc wielk ość ob ecnego Na miestnika Chry stu
w nauczaniu matematyki"
prof. Zbigniew
1 znowu zerwała się burza oklasków i okrzy
sowego, który tyle serca okazywał Polakom i Lep ecki.
17,25—17,50:
,,Skrzy nk a p oc ztowa ".
W dalszym ciągu chór który sam siebie nieraz nazywał biskupem p ol
ków ku czci Ojca św.
17,55—18,50: Kon ce rt popołudniowy.
18,50—
kościelny ,.Lutni" o dśp iewał: ,,Pan chc e kró
skim, bo w Polsce był na biskupa konsekro19,10: Rozmaitości. 19,10—19,35: Odczyt z dz 'alować"
Troszela, a o rkiestra
chór lu
seminarjum WMiy. Po powyższem pfz emówieniu
,.Krajo zn awstwo". 19,35—19 55: ,,Skrzynka
nau czycielsk ego
Ha ndla
,,Chór ,,Rw. Cecylji" wykonał kantatę. Główny rete
wykonała :
pocztowa rolnicza". 19,50 -20 CO: Sygnał czasu.
ra t wygłosił dyr. gimnazjum prof. Puppel.
Brak
zwycięski" i Kląche ,,Uwerturę".
Ko n ce rt solistów.
70,10—21,35:
21,35—22,"0:
Wreszcie wchodzi na scenę ks. p rałat Dcm
miejsca nie p ozwala nam na wydrukowanie Literacki wieczó r a uto rski Zo'ji Niedzialkowbek i c aly promieniejący radością z powodu
świetnego referatu. Referent w źródłowo opra sk'ej Dobaczewskiej (Transm. z Wilna) 22,0 0
tak wsp aniałego przebiegu u roczystości, w z ru cowanym wykład zie wyświetlił znaczenie p a  22 05: Kom. lotn.-m et.
22,05-22,20: Kom. PAT.
radości nabrzmiałym
szony i głosem od łe z
piestwa dla świata k atolickieg o. Dołóżmy st a 22,20—22,30: Kom.: policyjny, sportowy, n ad
daje swym uczuciom wyraz: ,,Głębok o jestem rań
zakończył mówca swój źródłowy referat program. 22,30—23,30: Tr an sm. muzyki lekkiej
przejęty nastrojem, w jakim się odbyła dzisiejaby wielkie i zaszczytne dla nas zdanie: z restauracji ,,Oaza"s

rm

Katolicki

Polslta Katolicka

a

.

lat po oglo szeniu niepodległości.
Rozbiór Polski
Rewizja konstytucji
wpłynął na ograniczenie władzy kongresu, a wzmocnienie władzy prezydenta.
w

,
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,,D ZIENNIK BYDGOSKI'' środa, dnia 27 lutego 1929 roku.
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hołdzie

Grudziądz

Papieżowi.

Polonia sentper fidelis” (Polska
akademie w największych

wierna).

—

.

Cztery
mogły
-

pomieścić wiernych.

był wielką manifestacją kato
lickiego Grudziądza na cześć Ojca św. Piusa XI.
W dniu tym wszystkie serca wierny ch bisy niewysłowionem uniesieniem i serdecznem uczu
ciem w hołdzie Namiestnikowi Chrystusa na zie
mi.
Dwie niezwykle radosne dla świata k ato
lickiego obchodzono chwile:
złoty jubileusz
kapłaństwa Jego Świątobliwości Papieża Piusa
XI. i, po tylu dziesiątkach lat, odrodzenie pań
oraz
o swobodze nie
stwa kościelnego
wię
źnia watykańskiego.
n ajwsp anialej
My Pola cy, n ajserdeczniej,
i najradośniej cieszymy się w dniu dla świata
katolickieg o tak radosnym 1 przełomowym.
Dzień 24. bm.

—

—

—

Akademja

w

,,Tivoli".

Już o godzinie 3 po południu zebrał się nie
przeliczony tłum wiernych. O godz. 4, w mo
mencie otwarcia uroczystości
zabrakło
miej
sca dla wciąż napływających uczestników akademji. Kto nic wszedł do środka, staje po ko
rytarzach, na dworzu.
Jakoż punktualnie o godz. 4 akademję roz
Włodka.
poczęto zagajeniem
p. prezydenta
Scena tonie w powodzi światła i zielem, obra
mowanej barwami papie skie mi i państwowemi,
a w pośrodku ogromny p ortret Ojca św.
W
sali cisza.
Prezydent miasta w pięknych sło
wach określa ważność
dzisiejszego momentu.
że z obec
mówi p. prezydent
Cieszmy się
nym papieżem łączą Polskę ta.k serdeczne wę
zły uczuć. Mówca podkreśla, że Polska była
z awsze
i
,,semper fidelis"
dzisiaj sp ecjalną
wdzięczność czuje dla Namiestnika Chrystuso
wego za to, że kiedy był w Polsce nuncjuszem,
w czasie krytycznych dla Polski dni, gdy nawa
ła bolszewicka waliła na k raj nasz, to ówczesny
nu ncjusz,
Achilles Ratti, a o be cny Ojciec św.
pozostał w Warszawie, nie u ciek ał, wlewając
otuchę i zapał w serca narodowe, który już za
Grudziądz,
czy nał żyć trwogą i zwątpieniem.
któ ry także prze sz edł p rześladowania, cieszy
się w tej uroczystej chwili tembardziej, że prze
—

—

cież

w

tolicki

czasie

były

nabożeństwa

to

—

niewoli wiara św. i kościół k a
bastjony polskości a książka do

jedyną prawie książką,

która

u-

—

.

-

-

.

,

-

—

—

-

—

—
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Znaczenie i

dnia 27

środa,

Sekcja Drobnego Kupiectwa
drobnem kupiectwem, któ
dźwignięcia się na wyższy
poziom rozwojowy.
Wszystkie te sekcje, a jest ich jeszcze
więcej,
podporządkowane są Wydziałowi
Sekcyj Branżowych.

opiekuje się

re

Zamorskiego.
szkolnictwem

ściśle

pieckich prowadzi
dową, która dla lepszego ułatwienia
podzielona jest na sekcje.
A więc przedewszystkiem
Sekcja

Handlu

Zamorskiego

Ku
zawo

Tow.

Związek

działalność

w

pracy

prezes

Związku

Marchlewski,

Tow.

Kupieckich

na

Pomorzu

Referat na powyższy temat wygłosił na
,,Dnia
konferencji
gospodarczej z okazji
Prasy Pomorskiej'1 prezes Związku Tow.
Kupieckich na Pomorzu p. T Marchlewski,
zasłużony organizator handlu pomorskiego
5 działacz społeczny.
W ogólnym naszym
bilansie gospodar
mówił prelegent
czym
pozycja ,,ham
flcl" nie wykazuje niestety tego rozwoju, ja
kiego spodziewaćby się należało z uwagi
a a pojemność naszego rynku wewnętrznego
I nasze położenie geograficzne.
Składa się
na to brak
sprzyjających rozwojowi handlu
w arunków
w
dziesięcio
ciągu pierwszego

inwalidów,

dlu

pomorskiego.

W dzierMnie podatkowej
Związek Tow.
zniesienie wzgl. re
Kupieckich walczy o
formę podatku
przemysłowego (obrotowe
go/. Handel, który z natury rzeczy tylko na
szybkim obrocie spoczywa, podatek ten od
znacznie dotkliwi'ej, niż n p. rolni
czuwa
ctwo. Dziś już i rząd uznał, że handel jest
istotnie przeciążony podatkami i zapowie
dział reformę, wiążąc ją jednak niestety z
reformą podatku gruntowego.

Tytoniowych

lecia,

1)

a

-

mianowice:

niedocenianie

roli handlu

3

przez

rząd

społeczeństwo, oraz
2) wynikające wskutek tego przeciążenie
podatkowe handlu i niedostateczna jego opieka, a w rezultacie brak środków obroto
wych.
Dopiero w ostatnim czasie zaczyna bu
dzić się zrozumienie dla handlu i jego wiel
kich zadań. Powoli zaczyna przenikać prze
świadczenie, że rola handlu nie kończy się
na
samem
pośrednictwie, że handel nietyl
ko zaopatruje miljony obywateli w najpo
trzebniejsze dla nich artykuły, ale od tego
jak ten handel funkcjonuje i jak swoją
funkcję pojmuje, zależy zbyt naszej pro
dukcji krajowej. Kupiectwo w dużej mie
rze
ma
w
ręku rozwiązanie problemu sa
mowystarczalności naszej, a tem samem i
Od umiejęt
aktywizację naszego bilansu.
zależeć będzie
nej propagandy handlowej
bowiem wzrost i
kierunek konsumcji dla
takich czy innych artykułów.
Handel morski
zaś
pragnąłby spełnić
dla kraju swoją misję tak szczytnie i celo
wo, jak spełnia ją na zachodzie handel nie
miecki, francuski, a prźedewszystkiem ame
Do tego potrzeba jednak zrów
rykański.
nania handlu z przemysłem i
rolnictwem,
wzgl. równomiernego popierania handlu z
wymienionemi dziedzinami.
Jak poważnym
czynnikiem w naszem
łyciu gospodarczem jest handel pomorski,
Podczas
świadczą o tem cyfry z r. 1926.
kiedy obrót całego pomorskiego przemysłu
*
nie przekroczy! 200 miljonów,
handel po
morski wykazał przeszło 400 miljonów zl
że t. zw
obrotu, mimo,
wielkiego handlu
W arszta
Pomorzę prawie, że nie posiada.
tów handlowych
na
Pomorzu
jest około
17.000, z czego tylko 2.000 zaliczyć należy do
zakładów średnich i większych.
Ponieważ jednak caly handel pomorski
zjednoczony jest wzorowo w jedynej orga
nizacji zawodowej, Związku Tow. Kupiec
kich na Pomorzu i w ciągu
dziesięciolecia
zdał egzamin ze swej solidarności,
przeto
można mówić, że jest w tym handlu prze
ogromny rezerwoar tężyzny, sily i energji.
które przy sprzyjających warunkach pracy
rychło wypełnią te ewent. braki, jakie nie
z jego winy jeszcze istnieją.
Dowodem tego, że kupiectwo pomorskie
z tych braków zdaje sobie sprawę i pragnie
postawić handel na jak najwyższym pozio
mie
jest choćby dziedzina szkolnictwa
zawodowego. Na Pomorzu istnieje dzisiaj
6 szkół handlowych, przeważnie utrzymy
Tow. Kupieckich
wanych przez Związek
Ilość ucz
wzgl. przez jogo Towarzystwa.
niów wynosiło w r. 1928 okrągłe 700. ilość
sil nauczycielskich 50, ilość rocznych absol
wentów
100.
Największy rozwój wykazuje
Szkoła Handlowa Związku Tow. Kupieckich
-

.

—

nie osłabić interesów han

Sekcja Zbożowców, Kapców Nasiennych
i Młynarzy

.

-

a

pragnie stworzyć w Toruniu targi poranne
na płody rolnicze i uruchomić arbitraż
dla
handlu
całego pomorskiego
ziemiopłodami.
W szeregu innych postulatów tej sekcji jest
również dążenie do zniesienia podatku przy
eksporcie produktów rolnych.
Sekcja

Blawatników.

-

Wspomnieć można jeszcze o skompliko
o
wanej dziedzinie świadczeń socjalnych,
reformę których i równouprawnienie han
del walczy, o zagadnieniach celnych, o p ra
wie traktatu handlowego z Niemcami, któ
remu
handel w interesie produkcji krajo
wej jest przeciwny.
Wszystkie te
łowe problemy,
pracuje usilnie
na

pracuje nad bojkotem fabryk dostarczają
cych towary bezpośrednio konsumentom, a
m.
i. reguluje nieuczciwą konkurencję jar
markową i zwalcza handel domokrążny.

Związek Tow. Kupieckich

Pomorzu.

przyjdą sprzyjające warunki, han
pomorski pójdzie po właściwej linji w
kierunku ugruntowania potęgi gospodarczej
del

Pomorza.

Ameryce.

w

organizacje górali polskich ziały slą
Około

sprawy składają się na czo
nad których rozwiązaniem

Jeżeli

Związek Podhalan
Dwie

Grono

w

jedno

zrzeszenie.

100.000) członków.

,,Dziennik Związkowy", wychodzący

renie

Peowiaków

wraz

Zjednoczonych Związek
Podhalan, liczący około 10*0.000 człon
ków. Celem tego związku jest intensy

zarządem

Związek Peowiaków i w tym celu zwo
łuje do Warszawy zjazd organizacyjny
dzień

na

17

syłać należy

do

Zgłoszenia nad

br.

m arca

zarządu głównego

Wolności, Warszawa, ul.

Hoża 54

P
m.

O.
7.

Zerowali na marznącej
ludności.
Wykrycie wielkiej

afery węglowej

Krakowie.

w

policja wpadła na ślad
węglowych. Okazało
że
worki, które powinny zosię bowiem,
wierać po 50 kg. węgla, ważyły zaledwie
od37do32kg.

W Krakowie

wielkich

oszustw

Ostatnio

właściciele

składów

hurto

wych węgla zażądali podwyżki cen wę
gla jaworznickiego o 30 gr. na 100 kg.
Magistrat miasta po dokładnem zgada
niu kalkulacji cen nie uznał potrzeby
podwyższenia cen węgla, i nie uznał
pretensyj węglarzy, pozostawiając nadal
dotychczasową cenę 4 zł. 30 gr. za 100 kg.
węgla jaworznickiego loco skład.

Ogromna sieć wodociągowa

na Górnym Śląska i w zagłębia
Dąbrowskiem kosztem 18 miljonów zł.

Z wiosną roku bieżącego
rozpocznie
się definitywna budowa wielkich pań

stwowych
Pierwszy
trzech

wodociągów w Maczkach.
budowy potrwa około

okres

lat.

Na ten

cel narazie

uzyska

kredyt 5 milj. zł. Budową kierować
będą państwowe zakłady wodociągowe
w
Katowicach.
Koszty całej sieci wo
dociągowej dla Śląska i Zagłębia Dą
browskiego obliczono na 18 milj. zł.
W ciągu pierwszego okresu przepro
od Maczek do
wadzone będą rurociągi
Dębu pod Katowicami, z odgałęzieniami
do Królewskiej Huty, Świętochłowic i
wieży wodnej w Wirku, jak również
wykonane będzie uięcie wody w Macz
kach i wybudowanie
pierwszej grupy
no

filtrów i odmulników

Stanów

z

głównym likwidującej się Polskiej Or
ganizacji Wolności postanowiło założyć

kolei

nie
koterminowego kredytu wekslowego,
posiada ono żadnego innego źródła kredytu.
Dopiero ostatnio Wojewoda Pomorski przed
stawicielom miejscowego
kupiectwa zrobił
nadzieję, że na zastaw nieruchomości han
dlowych mógłby się znaleźć kredyt długo
terminowy dla celów powiększenia kapita
łów obrotowych kupiectwa.

Gdyni.

nad rozwiązaniem proble
pracuje
mu
do
w rękach
pozostawienia koncesyj
a
tychczasowych właścicieli,
wynagrodze
nia inwalidów w drodze specjalnego dodat
ku do patentu, wzgl. podatku koncesyjnego.
Idzie tu o to, aby zaspokoić słuszne życzę
nia

Związek Peowiaków.

Poruszając
kwestję finarsową
kupiectwa, zaznaczyć trzeba, że oprócz krót

obecnie

Tadeusz

tem

widoki

ą

z

powiększa się liczba zakła
dów handlowych większego typu celem uję
cia w ręce kupiectwa pomorskiego importu
i eksportu gdyńskiego. Import przez Gdy
nię już się rozpoczął, zaś z chwilą nastania
pomyślnych warunków kredytowych liczba
zamor
placówek, handlowych dla handlu
skiego niewątpliwie wzrośnie b. poważnie.
Hurtowników

m

-

Powoli ale stale

Sekcja

Z KRAJU.

konkurencję Gdańska,
omijającą
cła i broni kupców przed nieuczciwą kon
kurencją.

Grudziądzu, z której w przyszłości ma
się utworzyć szkoła przygotowawcza mor
ska do budującej się w Gdyni Szkoły Han
Poza

Win

zwalcza

w

dlu

Str. 5.

1929 roku.

Hnrtowników

Sekcja

potrzeby
handlu pomorskiego.

lutego

oraz

zbiornika

w

Zagórzu.

W ten sposób prawdopodobnie j'uż w
Chicago podaje: W granicach Sta
r. 1931 Zagłębie Dąbrowskie uzyska oko
Zjednoczonych mieszka przeszło sto
tysięcy polskiego ludu girskiego, zwa wna praca nad pomocą dla Podhalan ło 37 000 metrów sześciennych wody
Budowa wodociągów będzie
nego stąd góralami,
mającego własne w Ameryce, podtrzymywanie tradycyj dziennie.
piękne tradycje historyczne, własne pohdalańskich oraz udział w rozbudowie miała pierwszorzędne znaczenie dla Za
zwyczaje i obyczaje, własny strój, wła letnisk tatrzańskich.
głębia.
sną gwarę, nawet własną w tej gwarze
poezję, i własne wzory artystyczne w bu
downictwie i zdobnictwie. Wszystkie te
i N. P .U.?
pom
znamienne cechy odrębności nie uwy
Ciekawych opiekunów wybrał^ rada twa Chłopskiego, a więc do skrajnej pra
datniają się wprawdzie wśród góralskiej naczelna
sa wicy i lewicy. Kiuby środka pominię
związków pracowników
masy wychodźczej,
gdyż w Ameryce
to i zlekceważono, a przecież
w
Warszawie.
kluby te
morządowych
Zabiega
wszystko szarzeje, i pod jeden idzie
jąc w Sejmie o ustawę emerytalną dla w Sejmie zawsze szczerze broniły urzęd
strychulec banalnej powszechności, wy
pracowników samorządowych, rada na ników, przedewszystkiem Chadecja l
starczy jednak zagrać na duszy góral czelna w osobach
NPE.
pp. Wł. Popielewskieskiej, a wydobędzie się z niej zaraz to
Ciekawi jesteśmy, jakie
stanowisko
go i St. Otto wręczyła memorjał
panu
piękno, jakie w duszy tej zrodził czar marszałkowi Sejmu i przewodniczącym wobec rady naczelnej w tej
sprawie
gór Tatrzańskich i Podhala."
następujących klubów:
Bezpartyjnego zajmie tutejsze zrzeszenie urzędników,
Otóż ci górale polscy rok temu raz
Bloku współpracy z rządem,
Związku które
jak wiadomo
płaci wielkie
już próbowali zjednoczyć się w odrębną Ludowo-Narodowego,
Polskiej Partji składki na utrzymanie warszawskiej
organizację. Wysiłki uwieńczone zostały Socjalistycznej, Wyzwolenia i Stronnic cenrali.
skutkiem nie zbyt pomyślnym: powsta
ły dwie organizacje góralskie na terenie
Chicago, będącego największem ogni
skiem ruchu polskiego. Stowarzyszenie
Podhalan, z główną kwaterą w dzielni
oraz
Tragedia przeczulonego pucobuta.
cy Wojciechowo,
Polsk;o-Amerykańskie Towarzystwo Tatrzańskie.
(z) Faverio de Biasse był zdecydowa tak działającą na nerwy, że wreszcie Fanym wrogiem brudu.
Zawziętym wro veiio zaczął warjować.
W ciągu roku oba stowarzyszenia roz
na tym
giem
niechlujstwa.
Manjakiem
działalność.
Od
winęły ożywioną
samego
Spróbował matkę posłać do klaszto
punkice.
ru, by tam ją w jakiś
początku jednak zaznaczyła się pewna
sposób umyto.
Foverio naprawiał buty,
sprzedawał Przeor pokręcił jednak nosem, skrzywił
różnica w ich dążności. Stowarzyszenie
pastę i oleje do obuwia i, mimo niepo się i
Podhalan ograniczyło się do wciągania
czemprędzej drzwi zamknął za
zarabiał nawet do
zornego wyglądu,
w swe szeregi rdzennych górali, pocho
sobą...
brze.
Od czasu do czasu m usiano
go
Wreszcie
nie
Faverio
dzących z właściwego Podhala, zwła
wytrzymał.
jednak
zamykać w szpitalu, w osobnej
szcza z powiatu nowotarskiego.
Polsko
m atkę,
misę z
Skrępował
przygotował
celi.
Dostawał bowiem napadów histeAmerykańskie Towarzystwo Tatrzańskie
wodą i chciał się siłą wziąć do oczysz
z
A
to
obłędem.
rji, graniczącej
wszyst czenia staruszki. Ta
poszło dalej, utrzymując, że do rodziny ko z
krzyczała jednak
powodu zbyt wielkiego brudu, któ w
także
ci
zwabił mieszkań
podhalańskiej należą
wszyscy,
niebogłosy
Krzyk
ry panuje na świecie.
ców dzielnicy (rzecz działa się w Buenos
którzy pochodzą z powiatów: Nowy
Faverio miał matkę, staruszkę 72-let
Airesi i
Faverio, wstydząc
Sącz', Limanowa, Żywiec i Maków, oraz nią, która czuła
policję
paniczny wstręt do wo
co było przyczyną jego za
się
ci, którzy objęci zostali państwowością
wyznać,
lat
od
chwili, gdy
dy. Pięć
upłynęło
w

nów

Dlaczego

inięto Chadecję

—

Zawzięty wróg

—

brudu

zwariował.

—

czechosłowacką.

Poza tem starało

się to

miło

warzystwo pozyskać wszystkich
śników Tatr, bez względu na to, z jakiej

części

Polski oni

pochodzą.
tych poglądów utrudnia
ła znacznie pracę. Dlatego nie zaniecha
no planu połączenia obu organizacyj
w
jedno zrzeszenie. Obecnie istnieje na teRozbieżność

umyła górną część kor
Zachorowała jednak wtedy po
pusu.
ważnie.
Odtąd nie myła się więcej Faveric początkowo próbował
matkę na
kłonić żartami do pielęgnowania czy
stości.
Bezskutecznie.
Lato przyszło,
a z nie.tn upały.
Staruszka wydawała z
siebie woń
niezwykłą, nieprzyjemną i

po

raz

ostatni

machu

na

matkę, usiłował

kuchennego

noża

przy pomocy

popełnić

samobój

stwo

Opie
pierw

go znów do
szpitala.
zaś staruszkę po raz
skarbu
szy umyto na koszt
państwa.

W'zięto

rającą się

i

Podobno czuje
chodzi do

sama

się

.ona

teraz

kąpieli...

świetnie

^DZIENNTK
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Wznowienie ruchu

kolejowego.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Po
zawiadamia, że po usunięciu
zasp śnieżnych podejmuje się z dniem
23 bm. ogólny ruch pociągów na odcin
ku
Czarnków Ujście.
Równocześnie
wznawia się naładunek i przyjmowanie
wszelkich przesyłek do stacyj tego od
znaniu

cinka.

Wielkopolski Związek śpiewaczy
Już swoją siedzibę.
W

ub.

sobotę odbyło się

ma

Poznaniu

w

otwarcie

własnej siedziby
Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego
w domu magistrackim przy ul
Głogow
skiej 65, w którym mieścić się będzie
sekretarjat, bibljoteka, redakcja ,,Przeglądu Muzycznego". Po pięknem prze
m ówieniu prezesa związku sędziego Bo
jarskiego i posła dr. L. Surżyńskieoro
poświęcenia lokalu dokonał ks. Skóruroczyste

nicki.

Wystawa gołębi pocztowych.
Z Poznania
rano

gen

donoszą:

ub.

w

Dzierżanowski dokonał

otwar

urzą

ciele

władz

państwowych

przedstawi

i

miękkich
ministra
wojska, w tem delegat
spraw
wojskowych kpt. Kosydarski,
który przywiózł liczne nagrody od mar
szałka
Piłsudskiego, jako główne'ro
protektora Z,-ednoczenia Związku Ho
dowców Rzeczypospolitej.
Na wystawie, mieszczącej się w loka-'
K raszewskiego,
lu Kasperka przy
ul.
poza samemi gołębiami różnego gatun
ku, znaidują się modele odpowiednich
przyrządów, jak np. sprzęt przeoiwgazawy, do chronienia i wypuszczania go
łębi w strefie zakażonej.
Wystawa potrwa do wtorku 26 bm.
oraz

Zjazd Zw. Cechów Fryzjerskich
i Ferukarzy w Poznaniu.
Donoszą z Poznania: Odbył się tu
zjazd fryzjerów. W zjeździe brali udział liczni delegaci z całego wo:ewództwa.
Dawniejszy okręg bydgoski ostatecznie zgłosił przez swego delegata p.
Woźniaka akces do tego związku, który
liczy dotąd 15 cechów.
Obradowano nad zbliżalącem i się wy
borami do Izby
Rzemieślniczej w Po
znaniu, o czem wygłosił referat prezes
związku p. Rutawski. Sprawę świa
dectw handlowych referował p. Rychter
z Ostrowa,
który wykazał kolosalne
krzywdy,
jakie się dzie;ą zawodowi
fryzjerskiemu przez to, że zbyt wyso
kie opłaty świadectw handlowych prze
kreślają prowadzenie artykułów toale
zakładach fry
towych w mniejszych
zjerskich.
Delegaci zatwierdzili uchwalę zarzą
du związku, że czas nauki w tym zawo
dzie
nie
krótszy jak 31/, roku trwać
m usi.
Bardzo szeroko zjazd
omawiał
brudną konkurencję jak i prawo prze
wielu
mysłowe, które w
wypadkach
broni także zawodu fryzjerskiego przed
chałupnictwem i otwienniem zakła-sów
fryzjerskich przez niefachowców. Z okazji PWK uchwalono urządzić kon
kurs i wielki zjazd fryzjerów i w tym
celu wybrano komitet główny, jak i wy
W czasie najbliższym roz
konawczy.
pocznie się kurs damskiego czesania, w
którym będą mogli brać udział samo
dzielni fryzjerzy i ich żony.
Kilkugodzinne obrady były bardzo in
teresujące i stały na wysokim poziomie
.
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Widz:
anonimowych
przyjmujemy.
Orzechowo. W D.: sprawy religijne, spo
nie nadają się do omawiania w gazetach.
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Kuchwale Ojczyzny!

Uroszysta nka'łcmja ku czci Ojca świętego
XI. Z okazji 7-mej rocznicy
ko ro nacji
Ojca św. Piusa XI. odbyła się w niedzielę 17
bm. o godz 8 wieczorem w przepełnionej
po
Walny zjazd delegatów obwodu szubiń przyjęto z aplauzem. Referent oświatowy, brzegi wielkiej sali strz elnicy przy dworcu
skiego Związku Towarzystw Powstańców i p. burmistrz Tomaszewski z Rynarzewa uroczysta akademja ku czci Ojca św. Piusa XL
słowo wstępne wygłosił krasomówczy
Wojaków odbył się dnia 24 lutego br. w mógl się poszczycić poważnemi wynikami Piękne
swej obywatelskiej pracy. W obwodzie od proboszcz chełmiński ks. Bączkowski, witając
Szubinie przy udziale 37 delegatów z wszyst
serdecznie na wstępie, obecnego także na aka
kich ((6) towarzystw. Przewodniczy! obra
byto się 87 wykładów oświatowych, 75 przed
demji, z okazji przybycia na pogrzeb ś. p. rad
stawień teatralnych i zabaw, obchody na
dom zjazdu p. starosta Kutzner
prezes
cy Dąbrowskiego J. E. biskupa łufragana cheł
honorowy obwodu szubińskiemu Tow. P. i rodowe śtp.
mińskiego, ks. Dominika, jak również liczny ch
absołuto
Zarządowi udzielili delegaci
W.
Władze wojskowe zastąpione były w
władz wojskowych i cywilnych.,
nie
rjum, wyrażając życzenie, aby
ustępo przedstawicieli
osobach pp. kapitana Gąsiórka z 61 p. p. i
Bogaty
program: występy chó rów śpiew aczych
wał. Wśród grzmotu oklasków został do
par. Rokickiego, oficera instr. Prasą repre
śliczn e dekla ma cje
,,Moniuszki” i ,,Dzwonu",
red. Nowakowski z ,,Dziennika
tychczasawy zarząd ze sprężystym organi
zentował
uczniów Korpusu Kadetów ąr 2 i innych szkół,
Bydgoskiego", zarząd okręgu bydgoskiego zatorem-prezesom Walkowskim na czele
wspaniały wprost koncert orkiestry 66 p. p,
na nowo wybrany
Umiana nastąpi jedynie
oraz piękny wykład o działalności chwalebnie
Związku P. i W. p. Uciechowski.
w dziale
skarbowośc-i. ,,Tekę'' po p. SynoPo stwierdzeniu legitymacyj delegatów
panującego pam papieża Piusa XI, który wy
radzkim obejmie p. Cerkaskl.
głosił inspektor szkolny p. Wyrembelski, przy
p prezes Wałkowski dał pogląd na pracę
Zjazd delegatów powziął następujące u- czyniły się do miłego spędzenia wieczoru. Na
organizacyjną w obwodzie szubińskim. Li
czba członków poszczególnych towarzystw
1) zjazd obwodow'y latoś odbyć specjalną uwagę zasługuje piękne ,,Tu es Pe
chwały:
wcześniej, w początkach lipca; 2) zorgani trus ", wykonane przez Tow. ,,Mo niuszko" Oraz
wzrasta, szeregi wszędzie się powiększaj**,
śliczny polonez orkiestry 66 p. p., własny
zować Federację Związków b. obrońców Oj
w ubiegłym roku przyjęto 223 nowych człon
utwór kapelmistrza tejże p. kapitana Dołęgow*
na
szubiński
i
uczestni
liczba
3)
ków. Ogólna
powiat
zorganizow'anych w po czyzny
kiego. Całość p o zo sta nie długo w pamięci
wiecie szubińskim powstańców i wojaków
czyć w obchodzie ku czci Józefa Piłsudskie
uczestników, a organ'zatorom akademji nałoży
marca.
19
obecnie
oraz
924
539 młodzieży w
go
wynosi
się serdeczne podziękowanie.
Obrady zjazdu szubińskiego nacechowa
wieku przedpoborowym.
Zdawał również
ne
i
iż
szu
obw'ód
Z życia ,.Sokoła'*.
Roczne walne zebrania
były powagą
wykazały,
raport roczny komendant p. Perl. Nakreślo
biński przoduję w Związku P. i W.
w
czwartek 21 bps.
,,Sokoła"
odbędzie
się
i
Cenne
ny przez niego plan pracy
uwagi
w Strzelnicy, o godz. 8 wieczorem, z nast. po
rządkiem obrad: 1) zagaienie i przywitanie go
ści 2) przeczytanie protokółu z ostatniego mie
sięcznego zebrania i rocznego walnego zebrania,
4) wręczenie świadectw z odbytego kursu jazdy
konnej, 5) wybór marszałka zebrania, 6) spra
wozdania ustępujących członków zarządu,
7)
s prawo zd anie
komisji rewizyjne;, 8| dyskusja i
udzielenie pokwitowania urtępuiącemu zarząW ub. tygodniu odbyło się w Poznaniu przy zakładów leczniczych i pobierania lekarstw ze
Dzieludziale 30 członków doroczne zebran'e Rady
wszystkich aptek. Rozwój lecznictwa winien dcwi, 9) wybór zarządu, 10) komunikaty
i Okręgu, 11) wo lńt glos-y, 12) zakończenie.
n'.ć'y
iść
kierunku
i
w
budowania
szpitali sanatoriów,
Izby L ek a rskiej Poznańsko -P omorskiej.
Pod ając ppwyższe wszystkim członkom do ła 
brak daje się we znaki ubezpieczonym
Na posiedzeniu tera dokonano wyboru z a których
sk awej wiadomości, pr osimy o jak najhcznizjw Kass.ch Chorych obu wojew'ództw.
rządu na trzyletnią kadencję w skład którego
Zarząd.
szy udział w zebraniu.
Wobec tego, że p o stulaty Związku L eka rzv
weszli pp.: proi Gantkowski z Poznania jako
Przesiedlenie.
Rachmistrz
Z.
P.
na
oku
dobro
ukasy skarbowej
mają przedewszystkiem
naczelnik, dr. Krysiewicz z Po zn ania i dr. Ste 'n
born z Torunia jako zastępcy naczelnika, dr.
bezpieczony ch, Rada Izby L ek a rskiej P. P. uw a ń. Romuald Szymanowski został przeniesiony
na
takie same stanowisko do kasy skarbowej
ża Stanowisko Związku Lekarzy Z P. w obec
Wieleóski z Poznania jako pisarz,
dr. M atu
Na jego miejsce p rzydzieliła
szewski z Poznania jako skarbnik, dr. dr, Dy nym zat argu za słuszne i zw'raca się ż apelem w Wejherowie.
r'cir.. izba fcćta. bov/- p. Kowf'Lk'-rfo z grani
do miarod ajnych czynników, by dążyły do zli
miński, Jagielski i Rabski i Poznania oraz
kw'idowania zatargu tego w interesie dobra pu cznej kontroli skarbowej w Tczewie.
Dubiski z Ostrowa jako czło nkowie zarządu.
o w jak najkrótszym ęzasi(s.
bliczneg
Między innemi zajmowała się Radą Izby L e
Po hucznym kar
Nastroje wielkopostne.
Rada Izbv Lekarskiej P. P, potępia postępo
karskiej P. P. sprawą obecnego zatargu między
nawale nastąpiły poważne nastroje wielkopo*
Związkiem L ek arzy Z, P. ą Kasami Chorych na wanie tych nielicznych jednostek z pośród leka stne. Nabożeństwa
wielkopostne odbywają się
terenie Izby Lekarskiej P. P.
dla
rzy, którzy w obecnym zatai gu
korzyści jak następuje: w piątki wielkiego postu droga
ch
od
cin
i
Po wysłucha niu r efe ratu o genezie zatarg u
materialny
p
ają byt swych kolegów
krzyżowa o godą. 6,30 wiecz. W nied ziela
i obecnei jego fazie, Rada Izby Lekarskiej P. P
uchybiają tem samem etyce lekarskiej, która 0 godz. 3 po poł. nabożeństwo postne dla dzie
byla, jest i być musi podstawą życia lekar ci, zaś o godz. 5,30 gorzkie żalę, kazanie pa
powzięła następującą uchwałę:
ku dobru zdrowia publicznego oraz ładu
Rada Izby Lekarskiej P. P. uważa, że pod skiego
syjne i procesja.
i p t rządku w lecznictwie.
stawę racjonalnego lecznictwa stanowi wpiay
Izba Lekarska Poznańsko
wybór lekarza przy systemie gabinetowym
Pomorska,
Zmiana tego sy stemu na system a mbulato ryjny
musiałaby w naszych warunkach z natury rze
czy ograniczyć wolny wybór lekarza i wpłynąć
uje mnie n a poziom lec znictwa przez zme cha
Powstańców S
nizowanie pracy lekarskiej i prżeż usunięcie
szlachetnej konkurencji między lekarzami jako
w SkóraiŁ
nieodzownego warunku postępu nauki lekar
własn ego sprawozdawcy ,,Dziennika Bydgoskiego".)
skiej.
ze
ni
Kasach
Winni
o
z
a
w
Ubezpiec
Chorych
p
oicwała przeszło 500 listów, co świadczy o
(js) Przy licznym udżiale delegatów od
tem mieć możność ko rzy sta nia
ze
wsżyskich był się ubiegłej niedzieli w Skórczu ną Po pracowitości biura. Przy wyborach do Sejr
morzu
doroczny Zjazd obwodowy Powstań mu i Senatu Wojacy wystawili 48 straży
ców i Wojaków. Zgromadzili się w lokalu
oraz zajmowali się zwożeniem chorych. Jak
Lubichowo,
ze
gzwarca przedstawiciele kól:
sprawozdania skarbnika Przybylskiego
Zelgoszcz, Pączęwo, Barłożnó, Rrólówlas. wynika, kasa jest dosyć szczupła, bo jej oMorzeszczyn, Osieczno, Ocype! i Skórcz, aby becny stan wynosi zaledwie 56 zł. Komen
Kierownik
Osobiste,
miejsc, szkoły po zdać
dant obwodowy Wiklendt mial zastrzeże
sprawę z pracy dokonanej w ubiegłym
zawarł związek mał
wszechnej p. Nagórski
roku.
nia co do organizacji strzelań, p. Wardziń
żeński. p. Weroniką Szczodrowską z Jaroszewy.
Zagai! obrady prezes obwodowy Czarnec ski zaś imieniem rewizorów kasy, którymi
Ślub odbył się w kościele parafialnym w Pogódki, witając m. in. wiceprezesa okręgu sta byli oprócz niego panowie NUrnberg i Boro
kach. Nowożeńcom ,,5zćżęść Boże".
rogardzkiego p. Kreffta. Redakcję ,,Dzien wicz, stwierdził należyte prowadzenie ksiąg,
Z życia towarzystw. W lokalu p. St. Chma
nika Bydgoskiego” reprezentował red- Jan
na
podstawie czego ustępującemu zarządo
ry odbyło się walne zebranie Kółka Rolniczego
Szalia. Po wysłuchaniu protokółu przystą wi udzielono
Po krótkiej
pokwitowania.
Do nowego zarżądu wybrano (pod przewodni
piono do referatu, wygłoszonego przez wice dyskusji, w której jednogłośnie chwalono
ctwem p
Chylewskiego) p. Stanisław a Hep
prezesa Dobrzenieckiego, pąuezyciela z L u
wysiłek i pracowitość szczególnie prezesa i
pego na prezesa, p. St. Stusika z St, Sumin na
bichowa. Referent orrtówi! szeroko sprawę
sekretarza, wybrano noWy zarząd. W skład
zastępcę, p. Tomasza Jaśtaka sekretarzem, p
konieczności
Stanisław a Chmarę skarb nikie m, p. Bolesław
przygotowania wójskowego. jego weszli ponownie prawie wszyscy do
Knittera bibliotekarzem.
Wywody jego zostały nagrodzone hucznemi tychczasowi członkowie. A więc prezesem
oklaskami.
jest p. Czarnecki, wiceprezesem p. DobrzaOdbyło się również walqe zebranie Tow. Lu
zdali
Poszczególni
delegaci
następnie
M
ars
załek
zeb
ra
nia
An
niacki, komendantem p. Wiklendt, sekre
dowego.
walnego
p.
sprawę ze swej pracy dokonanej w ub. ro
tarzem p. wójt Grzankowski, zastępcą sekre
toni Kulczyk przeprowadził wybór nowego za
ku (szczególnie sprężyście pracuje Morzesz
tarza p. Przybylski, skarbnikiem p. Karpiń
rz ądu w skład zie na st.: p. Michał Matuszewski
czyn'), pbezem m arszałkiem zjazdu wybra ski, ławnikami pp. Rybiński i Glaża.
prezay, p. Antoni Kulczyk zastępca, p, Szymon
no
Gwiazdowski sekretarz, p. Władysław Kpitter
delegata okręgu p- Kreffta. Sekretarzo
W dalszym ciągu obrad załatwiono spra
skarbnik, poczt sztandarowy tworzą pp.: Paweł wał p. Kuchta, ławnikami byli pp. Boro
wę
zjazdów oraz inne kwestje organizacyj
Pulk
i
Doli
owski
Dranowski, Maciej
Szczepan
wicz, Nurnberg i Glaza.
ne
M. in. zaznaczyć wypada, że zjazd okrę
czyk.
Jako
pierwszy wygłosił sprawozdanie
odbędzie się dnia 10 marca w Staro
gowy
Zmiana własności.
W ostatnich dniach n a prezes Czarnocki. Praca w przygotowaniu
gardzie.
drodze
od
Talaśki
w
był
kupna
p
młyn paro wojskowern przyniosła
pewne ożywienie.
wy wraz z przyległy m gruntem, Za c enę około
Niedzielne obrady nacechowane były po
Obwód liczy 15 placówek z 672 członkami.
90.000 złotych p. Franciszek Słomióskj z Za Obszerne i
zajmujące było również sprawo
wagą i szczerem umiłowaniem sprawy dla
lesia, pow. tucholskieg o.
zdanie sekretarza GrzankowBkiego, wójta i
której Wojacy poświęcają swoje siły we
s ołtysa
skórzeckiego. Korespondencja obej* wspólnej pracy dla dobra Ojczyzny.

Obwodowi szubińskiemu Zw'ązku Powstańców i Wolaków
przybyło 223 nswveh członków.
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cia wystawy gołębi pocztowych,
dzonej staraniem Hodowców z DOK VIT.
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środa, dnia

27

Z TEATRU POMORSKIEGO.

Dnia

26.

bm.

gdz.

o

8

wieczorem

Dnia 27.

p. Meli

bm.

teatr

Grabowskiej

w

raz

roli

ty

chór kościelny
im.
św. Cecylji?
istnieje tu już od kilku lat dobrze,
Wśród Powstańców i Wojaków,
W zwy pod każdym względem, ro zwinięte Tow. śpiewu
kłym lokalu zebrań odbyło się roczne walue ,,Lutnia", którego chór swemi udatnemi wystę
cych Mękę Pańską, ufundowanych ze składek zebranie miejscowego Tow, Powstańców i Wo pami, czy to w uroczystościach kościelnych
Poświęcenia stacji w kościele św. jaków. Obrady zagaił p r ez es p. Andrzejewski. lub też narodowych zdbył sobie szerokie u zn a
parafjan.
Jakoba dokonał ks. dziekan Kozłowski, zaś w Jak z
sprawozdań członków zarządu wynikało, nie licznych słuchac zy, za b raiy się tu swego
kościele Najśw. Marji ks. p r ał at Kirstein Stacje
czasu pewne jednostki do utworzenia drugiego
działalność
Tow. w ciągu ubiegłego roku
była
te wykonał artysta rzeźbiarz p. Zebek z Toru
bard zo owoc ną; liczba członków się powiększy tow. śpiewu w Lubiewie, któ re ze względu na
nia.
ła a co ważniejsze sprawiono sobie i poświęco istniejącą już i dobrze prosperującą ,,Lutnię"
,,Kino Żołnierskie" daje monumentalne dzie no okazały sztandar wojacki. W skład nowego nie miało racji bytu. Temu nowemu T owarzy
dano nazwę ,,Chór Kościelny im. św. Ce
ło historyczne kinematografii francuskiej p. t.
zarządu wybrano pp.: Klemensa Andrzejewskie stwu
do tego nadprogram.
Jednakże dziwnem jest to, że nowo
,.Król IV,'
cylji".
rok
z
rzędu) prezesem,
go ponownie (piąty
,(Pan'" występuje z rewelacyjny m filmem pt. dalszy skład zarządu stanowią: Bolesław Kar utworzony chór, pomimo że już ubiegłego roku
z
Ramon Ńovarro
roli
został założony, nie dal o scbie dotąd znaku
w
Ksiąię-student"
czewski wiceprezes, Bronisław Iwicki sekretarz,
głównej, ponadto nadprogram.
życia.
Jan Iwicki zastępca, Franciszek Nitka skarbnik,
,

nieczynny.

Rekolekcje dla więźniów. Dnia 22 i 23 bm
pdbyly się w kaplicy więzienia toruńskiego r e 
kolekcje dla więżniów-mężczyzn. Naukę Wy
głaszał ks. jezuita Dominik z Krakowa w obec
ności 120 osób.
Wielu z więźniów przystąpiło
do komunii św.
Podobne nauki wygłosił ks.
ojciec Dominik dla więźniów kobiet
Kancelarja paraffalna donosi: Dnia 22. bm.
odbyło się w kościele św. Jakóba oraż N, P
Marji poświęcenie nowych stacyj, wyobrażają

Uroczysta
24. bm.

odbyła się

,

Kradzież.

Zadrużny Ja n zam w Pędzewie,
Toruń, zgłosił kradzież paczki papierosów

pow.

wart. 75 zł

w

Teatrze

.

-

czci

Ojca św.

Pojedynek na noże.
Przy ul. Dworcowej,
restauracji p. R. wywoła! awanturę podpity
rzeźnik, niej. S., który począł wszystko tłuc
a
na st.
z ran ił
nożem niej. Za
wkoło siebie,
wadzkiego. W wyniku dalszej bójki rzeźnik
S. jakoteż i Z. poranili się wzajemnie tak do
tkliwie, że musian o ich odstawić do szpitala.
w

Toruniu.

z

,

-

-

,
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~

,
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Jed nym z największych ludzi naszej epoki
jest Ojciec św. Pius XI. I nietylko. dlatego,
ie jako Papież wziął w siebić cały zbiór łask,
spływających na stołicę Piętrową, J estto sam
z siebie duch ,potężny, umysł wspaniały, serce
miłości pełne.
Ktoś bardziej powołany rze
czowo przedstawi nam I ząpalizuje cechy I czy
W tej chwili chciejmy sobie
ny tego męża.
Hłko przypomnieć, że w czasie klęski roku
z
IWO, gdy na s wszyscy opuścili
wyjątkiem
dalekiej Francji, ks. Achilles 'R atti, nuncjusz
apostolski, trwał na szańcach Polski i chrześci
jaństwa. Trzeba było być wielkim duchem, aby
wierzyć w Polskę wtedy, gdy wielu Polaków
sercach swoich zwiątpiłó W Swoją ojczyznę.
v
A dalej niewątpliwym rysem, świadczącym o
niepospolitej mocy indywidualności, ;aką jest
PiuS XI, jest jego zdolność nawiązywania kon
taktu z wielkimi ludźmi naszych czasów.
I to
nie owego kontaktu właściwego przeciętnej dy
plomacji, kontaktu konwencjonalnego i zdawko
wego, lecz kontaktu, który prowadzi do zupeł
nej kooperacji i jako owoc daje i twarzy rzesze
doniosłe w życiu ludów.
Taki w'aśnie związek
twórczy łączył i łączy Ojca św. Piusa X!. z wodź(iua naszego aąj-odu- J Piłsudskim. Dary,
-

fczew.

Miej

jakie spłynęły na kraj nasz z porozumienia tych
inicjatywy D. O. K. VIIL p. generała dwóch wielkich indywidualn ości c odziennie je
Pasławskiego uroczystą akademia ku uczcze mąmy przed oczyma, łjo codziennie niemi ży
niu piędziesięćiolecia kapłaństwa.
Jego świą jemy, Jestto odbudowa podkopanej przez za
tobliwość Papieża Piusa XI w której udział borców
wspaniałej struktury kościoła w Polsce.
wzięli
przedstawiciele wszystkich urzędów,
W chwili obecnej jesteśmy świadkami bez
Władz pań stwowych ko mun alny ch, sa morządu
poś red nieg o związku duchowego między Ojcem
Wyćh, różnyćh drgaąizaęyi oraz obywątelstwp. św
a
innym wielkim c złowiekiem naszy ch
Wśród obecnych zauważyliśmy m. ip. p. wo je
Musołiczasów, wodzem n ar od u włoskiego
Lameta
z
D.
wraz
wodę
małżonką, dowódcę
airo.
Bez woje nnego pr ze nik nięcia się tych
VITL p. gen, Pasławskiego w otoczeniu
O. E
dwóch wielkich umyą'.ów utworzenie Citta Vasztabu,
starostę ticana
miejscowe duchowieństwo,
byłoby niemożliwe, Przs? lat CO zwy
krajowego p. dr. Wybickiego, prezydenta miasta kłe rozmówki
dyplomatów nawet poruszyć nie
p. Boltą wraz przewodniczącym Rady Miejskiej
mogły
tej
twardej
kwestji.
p. Antczakiem i i i
Musimy zdać sobie sprawę, że maleńka citta
Akademię rozpoczęto hymnem narodowym,
vatićaną jest potężnym wyłomem w doktryner
wykopanym przeż orkiestrę 63 p. p. pod ba skim
pojmowaniu p ań stwa jako emana cji nacjo
tutą kapelmistrza por. Grabowskiego,
poczem
nalizmu.
Piu s XI, skło nił Mussołiniego do udowódca O, K VIII, p. generał Pasławski wy
zrtania czynem, iż są w świecie naszym takie
słowo
powiedział nąst.
wstępne,
wartości, przed któremi rozpaść się musi sza
Oddawanie hołdu publicznego osobom ży blon
p rze ciętneg o rozwoju owyfch różnorodny ch
jącym należy zasadniczo do obyczajów epoki indywidualiz mów społecznych który m wszak
Nasza epoka nie lubuje Się
dawno minionej.
Bóg dął rację istnienia, szukać musimy nie sza
w panegirykach,
To, co chcemy chwalić, mu blonowych i doktrynerskich, ale różnorodnych
simy widzieć w perspektywie historycznej, gdy form współżycia, a gdy z całą dobrą wolą szu
'wszystkie światła i cienie stonowały się, a kać będziemy
znajdziemy.
około działającej postącj. usłały się wiry ęow zamęcie obecnych przełomo
Znajdziemy
dziennoścŁ
wych czasów drogę właściwą i zbawczą tem
Demokratyczny udział mas w życiu publicz- snadniej, im wierniej iść będziemy ślade m wiel
eetn
sprawia, iż we współczesnych naszych kich mężów, którzy, jak słupy ogn ste kroczą
przywódcach i inicjatorach, chcemy widzieć 'co naprzód, przed masą naszych szeregów. 'Wielki
n ąiwyżei ,,primus inter paręs".
Rzadko obrzu
mąż na stolicy Piotrpwej, Ojciec św. Pius XI
camy ich słowami chwalby, raczej ciągłe unie ch naszym duszom długie ła ta prz ewodzi
derzamy w nich niechętną i złośliwą krytyką niech napa żyje
i wstrząsamy piedestałem,
na
który ieh sami
Po przemówieniu p. generała crkiestja ode
dźwignęliśmy,
grała ,,flymn Papieski'' który audytorjum wy
Ale są mężowie, którzy nawet w owej na
słuchało stojąc
Następnie p. profesor A.
szej współcz es nej niwela cji czy nią wyłom. |ią Miinnich wygłosił doskonale opracowany i prze
to ci, w których pierwiastek Boży, właściwy
myślany odczyt, przedstawiając zebranym ży
każdemu człowiekowi, w jakimś nlepespolitem
ciorys świetlanej postaci papieża Piusa XI. zwa
przejawił się natężeniu. Ich siła wewnętrzna nego również papież em Polski. Część drug a
wzniosła wysoko ponad przeciętność.
\V ich tej tak podniosłej akademji, wypełniona została
dziełach przejawia się zawszę miłość wielka,
produkcjami wokalno-muzycznemi, które nie
ob c a
naszemu
egoizmowi, id ea
Obejmująca zmiernie przyczyniły się do uświetnienia u ro
Ich czyny od
wielkie przestrzenie ludzkości.
czystości, Na wstępie Kolo śpiewu ,,Dzwon"
wracają kartę hjstorji i nadają nowy kierunek pod b at prof Moczyńskiego odśpiew ało Psalm
nurtowi dziejów, Ich szyny padają niespodzie XXIII pt. ,,Pasterzem jest Pan'' Kleina, póezem
wany pęd ewolucji
j to najczęściej wbrew dyrektor T eatru Miejskiego p. Rygier, ubrany
w stroju legionisty, zarecytował wyjątek z po
ssąszym zastarzałym poglądom, które porzucić
trwożymy się.
wieści pt. ,,Legjony", ,,Rzym" H. Sienkiewicza.
Tacy ludzie swoją siłą przejawioną w życiu, Następnie p. prał. Wister przy akompaniamen
wykonał solo na
wzniosłością swej wewnętrznej wartości, zmu cie p. prof. NiąkrąszGWej
szają aas, byśmy oddał! im hołd I cześć, I skrzypcach ,,Ąve Maria" Szuberta oraz ,,Arję
abyśmy uczynili to właśnie nie wtedy, kiedy kościelną" z opery Stradella. Pani pro!. Ko
już cofną Się w dziejową perspektywę, ale te złowska przy akompaniamencie p. M, Koczwara z jeszcze,
k iedy własnerai
oczami
może'my rzanki odśpiewała szereg pieśni
widzieć i wielbić w nich owo szczególne n a
Akademję zakończył Polonez A-dur wyko
tężenie boskiego pierwiastka, wielkości.
Aby nany przez orkiestrę 63 p. p.
w
świetle, padającym od ich wzniosłych po
sta ci
tem
ł atwiej przy szło sana ujarzmić to,
co
i niskie, a wyzwolić to, co
w nas harde
wszech ob ejmujące, b oskie.
skim

Rydeilelt komendant, Wojciech Iwicki
zastępca, Apolinary Rompalski referent oświa
towy, M aksymiljan Dymarkowski, Roman Ur

stojących na ul. Piekary.
Kpt. Chojn acki Włod zimierz, ban i Bronisław Niedżwicki p oczt sztand arowy,
zamieszkały przy ulicy Kazimierza Jagielloń c zy komisję rewizyjną: Eołeslaw Liebrecht, Jan Kąka 7, zgłosił kradzież sanek dziecinnych wart.
Iny i Antoni Rompalski, w skład sądu honoro
15 złojych
Dębski Piotr, zam. w Rudaku, wego wchodzą: Fra n cis zek Kiósk a, Euzebjusz
Koniarski i Franciszek Koniarski.
400 zł gotówki.
Jak o ławni
pow. To ruń, zgłosił kr ad zież
ków wybrano: W ince nteg o Kollasa, An astazego
Jędry czka i Apolinarego Iwickiego.
ku
z

sań

Józef

Kradzież e.

akadem ia
W

Dnia

robi

Aczkolwiek

.

po

czwarty arcymelodyjna operetka Kalmana ,,Hra
bina Marića" z gościnnym występem znakomi

tej primadonny
tułowej.

Co

Iialicwo.

ZTorunia,

Nocny dyżur mą do dnia 1 marca w'łącznie
apteka ,,Pod Lwem ", Rynek Nowmiajski,

Str. 1.

1929 roku.

lutego

1GrradzScidza,

Z walnego zebrania Legji Inwalidów,
Od rządu głównego w Warszawie, wyjeżdża dnia
było się tu drugie z rzędu walne zebranie 9 maja br. wyciec zka dó Fran cji, celem złoż enia
członków Legji Inwalidów w lokalu p. Głowiń hołdu poległym bohate ro m armji polskiej we
skiego przy ulicy Strzeleckiej. Z eb ranie za- Francji, jak również zwiedzenia pól bitewnych
z okresu wielkiej
ga:ł przewodniczący p. Maćkowiak, zaś sekre
wojny z nast. marszrutą:
tarz p. Sobociński odczytał protokół z pierwsze
Verdun. Reims, o raz P aryż i Versailles.
Info r
Na
go walnego zebrania.
przewodniczącego macji udziela i zapisy przyjmuje S ek retarjat Za
walnego zebrania wybrano jednogłośnie p. T eo rządu Kompanji w Grudziądzu, ul. Mickiewicza
fila Cywińskiego, nast. zarząd zdawał sprawo nr. 33, tel 29, oraz zarządu
głównego W ars za
zda nia z swej działaln ości.
W skład nowego
wa
Praga ul. Mała nr. 2, tel. 159-10 do dnia
zarządu weszli: p. Władysław Sobociński p rze 1 marca br.
Zarząd,
wodniczący, p, Antoni Malewski sekretarz, p.
Kino ,,Apol!o" wyświetla współczesny d ra
Ignacy Maćkowiak skarbnik, p. Marjan Stań mat
p. t. ,,Arlekinada życia".
ko wski technik
Do komisji rewizyjnej powo
Kino ,,Orzeł" wyświetla potężny film p. t,
łano p. B er n ard a Ronezlśowskiego, p. Te ofila
,,Szpiedzy'*.
Cywińskiego i p. Franciszka Pawlaka.
Kino ,,Nowoś ci" wyświetla dwie ciek awe
Wycieczka do Francji. Zarząd Legji Inwal'dów Wojsk Po'skich im. generała J. Sowiń komedje p. t. ,,Hipek i Mopek wśród ludożer'
skiego, podaje d o wiadomości, iż stara nie m z a ców" oraz ,,F lirt i godziny urzędowe".
-

.

Teatr

grudifądzki

(Wywiad z psU.

Dowmuntem

Grudziądz, 22 lutego
Stało się,
dzki

się stać miało.

co

Zrzeszenie

Teatr

.

na

grudzią

objęło
artystów
polskich
Dotychczasowe kierownictwo nie wytrzymało
piętrzących się trudności. Nie chcemy stawiać
diagnozy, dlaczego tak się stało, boć każdy ma
inne remedium

scen

bolączki teatralne

na

naszem

.

,

takie

mądre!

—

przyjmuje wkłady

-

—

10%

Zespół
Z. A. S.
zumieniu

grudziądzkiego, należący

teatru

P., objął kierownictwo teatru,

dotyohczasowe m

z

W spółpr ac ownik
rozmowy

do

poro

kierownictwem.

Bydg." udał się
wywiadem. Z przeprowadzo
wynika, że dział artystyczny

do p. Dowmunta

nej

w

MDziennśka

z

,

—

,

—

orka!

tylko czeka, ale już dziś tempo na
jest wytężonej dajemy nieraz po
dwa przedstawienia dziennie a przytem przed
południem próba.
Jak przedstawia się sprawa z zespołem,
ezy p o zo stają wszyscy?
Nie tylko, że pozostają do końca sezo
nu.
ale jeszcz e zaangażowaliśmy am a nta liry 
cznego, art. p, Rzęckiego
Czy zamiary ze sp ołu i objęcie te a tr u jest
sta nem prowizory cznym, czy też panowie mają
jakie projekty na przyszły sezon?
Wszystko to będzie zależało od koniun
ktury, nie obca nam jednak jest myśl, że przy
spizyjających warunkach będziemy prowadzić
teatr na takich zasadach także w przyszłym
—

szej

stosunku

--

—

—

sezcnie.

—

każdej wysokości

za

oprocentowaniem

(dziesięć procent)
.-

-

.

281 3 0 .0 0 0

aeltEStiąjHcBa.

oszczędności i wolne kapitały

w naszej Kasie, raa prawo
korzystania na równi z członkami przy uzyskaniu pozyezki na wszelkie potrzeby
gospodarcze jak ulepszenie gospodarstwa, kupno lub dokupno ziemi, budowy i t. p.
swe

do

Wkładcy mają pierwszeństwo
które parceluje Kasa:

dogodnych

przy
dostarcza

pozatem

warunkach

CGtgtj?

I

nabywaniu parcel
swym

wkładcom

z

maj%tków,

i członkom

na

tSySfiw a ISUtiMiCOWSgO*

w Ki'e lilk'eizej Pafceiicp-SsattM wM a l t a
Msij23-go
osmgto'cie
Stycznia

Plac

44441

nr.

21

.

Jak sprawa wyjazdów na
Co po nied ziałek z awsze

prowincję?
mamy

Tczew

zapejjniony, co zaś do wyjazdów w inne okoli^
ęe, będziemy je uwzględniali w miarę możności.
A kwestja gaż aktorskich?
rzucam
pytanie.
Kwestja ta narazie załatwiona. Cały ze
spół tak dalece poszedł na rękę, że zgodził się
na obniżenie gaż.
Była lo przykra konieczność
i mam nadzieję, tylko prowizoryczna.
Człon
kowie Z. A. S. P. pracują na procenty. Jak pan
widzi, panie redaktorze, zakasaliśmy rękawy,
złożyliśmy ofia rę na ołtarzu sztuki z e swoieh
gaż, zadowalając się narazie minimum i przy.
stępujemy do pracy w tem przekonaniu, że do
ba będzie dla nas miała 40 godzin
zakończył
p. dyr. Dowmunt z u czu ciem głębokiej wiary
w powod zenie
akcji,
Wiara, zapał z kamienia nawet wyciśnie
esen cję malinową.
Mniemam owo, że p. Dow
munt, który tyle, wieczorów wycisk a! p ublice
z OCZU dynamitowe wybuchy łez śmiechu, zdo
ła z równą umiejętnością, jako kierownik ze
społu, do spółki z p. Winklerem, ze ska mie nia
łych w stosunku do sztuki serc wycisnąć sok
życzliwości i otworzy p ublice oczy, no i kie 
szeń na sźttikę, na placówkę, słowem, na to,
bez czego kulturalny człowiek żyć nie może,
na
Teatr! Zatem rozpoczynamy! Kurtyna
do
(es).
Jósyl
—

—

za

Wkładca, lokujący

Nie

pracy

—

rocznym' Do 1.000 zł. zwracamy na każde źądąnie, ponad 1.0Q0.
dwutygodnfowem wypowiedzeniem.
Gwarancje Kasy wynoszą obecnie 2 600.000 zł. na podstawie wpłaconych
zł. w postaci nieruchomości i ruchomości, razem więc
udziałów oraz 500.000
w

—

.

Grudziądzu
w

repertua

zagaduję swego interlokutora?
Z komediowego repertua ru na najbliższą
przyszłość
p ad a
odp owiedź
pójdzie:
,,Ptąk” Szaniawskiego, ,,Panna z dobrego do
mu", ,,Dama kameijowa". Z operetkowego przy
gotujemy: ,,F r as cita" ,,Major uła nów", ,,CyrZ klasycznego
kówka ", wznowimy ,,Marycę".
repertuaru, bo i o takim nie zapomnimy
wy
stawimy: Zemstę za mur graniczny", albo ,,P a
na Jowialskiego".
Domyślam się, i e zespół czeka ciężka

ru

—

odpowiedzialnością ograniczoną

w

p, Winkler.
Jak się przedstawia dziedzina

art.

ma

—

z

działem

a

teatru)

dyrektora Dow
administracyjnym kierować
barkach

na

-

w

a całą ta ,,medycyna", zalecana przez
się pod
ogół zainteresowanych, podciąga
wspólny mianownik: Chodźcie do teat ru! Oka
zujcie mu życzliwość. D arz cie go sympatją,
a co ważniejsza matorjalnem poparciem,
a po
tem można, że tale rzeknę ,,psioczyć" na re
pertuar, na kierownictwo, na reżyserję, na ze
spól.
U nas złożyła się sytuacją tak karykatural
że im kto mniej do teatru chodzi,
tem
na,
go więcej obchodzi co się za kulisami teatru
dzieje. Nic się nie dzieje! W p orządku Było
I nikt może
źle, daj Boże, żeby było lepiej.
trafniej nie ujął sytuacji, jak kilka tygodni te
mu, jeden z radnych miejskich, który zawołał
na Radzie miejskiej; ,,Chodźcie częściej do t e a 
tru
to d eficyt będzie mniejszy!".
Takie pro
a

munta,

.

mieście,

ste,

temat losów naszego

spoczywać będzie

.

torach.

nowych

na

Konto czekowe P. K. O. 206.780.

—

.

I
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środa, dnia
W

Oilśwwtorek premJera szam
pańskie i komedji, z ulubieńcami pu
bliczności, w którym jedną z głó
wnych ró odgrywa rozkoszne

dziecko,

,,HEPEK

im:

tCC*

\2 \
*

*

:

i

wte'kich

9

w

aktach

K'*

LOPE

ORAZ

(4577

..FLIRT i GODZINY

URZĘDOWE
15

ęodwoinyprogram;

*

j

oklA

KRONIKA
Bydgoszcz, dnia

26

Aleksandra b

Małgorzaty p.
Jutro: Leandera b. w., Mechtyldy.
Wschód słońca; godz. 6,57.
Zachód słońca: godz. 17,31.

DYŻUR

,

swego

twórcami

śnieg, powiększając

znowu

i tak

już

lach.

Termometr

powłokę śnieżną
wykazuje 6 stopni

na

znaczną

po

zimna.

całego kraju donoszą, że mróz dochodzi
stopni i wywołał nowe trudno
ści komunikacyjne.
W dyrekcji warszaw
skiej i sąsiednich notowano opóźnienia do
chodzące do półtorej godziny.

Przymusowa praktyka młodych leka
rzy. YV związku z wydaniem nowych prze
pisów szpitalnych, Ministerstwo Spraw W e
wnętrznych zamierza przeprowadzić nowe
lizację ustawy o praktyce lekarskiej. Wpro
wadzony będzie w życie przymus praktyki
w
szpitalach dla początkujących lekarzy
przed rozpoczęciem przez nich p raktyki pry
watnej. Przymus ten ma być zastosowany
-

Od

poniedziałku,

niedzieli dnia

3

25

lutego
dyżurują-

br.

marca

do

Apteka pod Koroną, ul Dworcowa 74,
Apteka pod Niedźwiedziem, u l. Niedź wie
dzia 6.

Wypożyczalnia książek ,,Lektor",
141. otwarta codziennie od

Gdańska
8

rano

do 6 wieczór.

Telefon

ulica

godziny

1739.

od roku
-

maturalne

Egzamina

szkolnictwie

w

Dziś po

ostatni

raz

rozpoczną się w r. b. szkolnym
pierwszym terminie w dniu 15 maja. WoWobec niewydania przez Ministerstwo W
B. i O. P przepisów, dotyczących nowego
regulaminu,
egzaminy maturalne odbędą
się według dotychczasowego systemu.
w

w

sezonie

po cenach

zniżonych sztuka Kistemaeckersa ,,Szpieg".
Następne przedstawienia nSzpiega" są
zakupione prze^Związki.
W środę premjera
operetki Nedbala
na
nPeIska Krew",
którą wszystkie bilety
rozchwytano.
W czwartek i piątek przedstawienia za
kupione.
W sobotę i
niedzielę wie czó r ,,Polska
W niedzielę po południu ,,Orłów".
Krew'1.

.

.

sprowadza obuwie zagraniczne?
krajowych fabryk obuwia me
chanicznego zakłada ewidencję importerów
obuwia zagranicznego. Ewidencja ta, pro
-

i

Kto

Zrzeszenie

wadzona

przez

Zrzeszenie

dla

swoich

we

wnętrznych celów, zainteresuje zapewne
władze podatkowe, jako wielkie ułatwienie
potrzebnych im informacyj.

Przekazy pocztowe do Czechosłowacji.
wprowadzona zostanie wymia
na pieniężnych przekazów
pocztowych mię
dzy Polską a Czechosłowacją na ogólnych
warunkach
konwencji międzynarodowej.
Najwyższa norma przekazów wynosić bę
dzie: do Czechosiowaćji 3 tys. koron, z Cze
chosłowacji do Polski 1000 żł.
Zapowiedziany odczyt francuski p an a
Lucien Roąuigny odbędzie się
w niedzielę
dn 3 marca o godz. 5-ej w Klubie Polskim.
redaktor
dziennika
mówca,
Znakomity
,,M.-ssager Poto^-ais". znany wszystkim radjo-słuchaczom, mówić będzie na tem at wy

wyraża Ci hołd

dami

uczuć

swej

We
kim

chwil

leona III

stroju.
My

również

zasyłamy
życzenia

serdeczne

bilatowi
leuszu.

Wafykan
treść

otc

Polska

a

wykładu,

Kulwieć

i

dawniej

—

wyg osi

który

dziś

--

kapitan

p.

gmachu b. dyrekcji kolej'owej przy
w
sobotę dnia 2 marca, o godz.

w

zabiegała

Czechowicza

postawienie

o

ministra

oskarżenia.

Czynione
mu
zarzu
nie były pozbawione pewnych
podstaw rzeczowych. Przekroczył budżet bez
odwołania się do Sejmu. Niema co: zawi
nił, bo tylko Sejm. który budżet uchwala,
może zmiany w nim aprobować łub odrzu
cać. Wnioskodawcy są więc w porządku, a
nie jest w porządku rząd, który postąpił
wbrew
Ale
ną

stan

w

ustawie.
ta

ma

historja jeszcze inną, odwrot

stronę medalu.
Budżet

nie

nasz

zniekształcony.
Czechowiczem
Grabski
binetu

i

raz

Uczynili
-

wielu

Witosa.

stronnictwa

po

pierwszy
to
przed

panem
Kucharski.

ministrowie:

innych,
Czemuż

mianowicie
te

same

nie

został

z

ga

lewicowe

ich

usiłowały
postawić
przed trybunał stanu?
Odpowiedź prosta: bo to byli ich ludzie,
którzy tego przekroczenia dopuścili się, czę
sto na korzyść swoich stronnictw. A rohili
to oni bez jakiegokolwiek upoważnienia i
bez niczyjej aprobaty. Czechowicz zaś zwró
ci! się o to upoważnienie bodaj do Rady
ministrów. A choó aprobata jej nie kasuje
winy pana Czechowicza, to jednak ją łago
dzi przez postawienie się pod kontrolę ko
legów gabinetowych.
1 jeszcze jedna, bardzo ważna okoliczność.

Od 1

marca

-

obraźni poety

gique**.

Tow.

.

wszelkich

,,Le poete

et

su

Czechowicza nie

przy

niosły państwu uszczerbku,
raczej wyszły
Natomiast swawola Ku
rpu na pożytek.
charskich i Grabskich wyrządziła skarbowi
miljardowe, mi-ljar-do-we szkody.
Kto jest legitymistą, niech będzie nim
zawsze, a nie wtedy tylko, gdy chodzi o utrącenie niewygodnego człowieka.
Gdyby
tamci ministrowie poszli byli pod sąd, to
niechby i pan Czechowicz odbył tę kalwary.jską drogę. Ale tak? Rząd miał takty
cznie silną pozycję, stając w obronie mini
stra Czechowicza i solidaryzując się z nim.
Lewica zaś poniosła łatwą do przewidzenia
porażkę. Nie chodziło jej o dobro państwa,
wie chodziło o praworządność, a tylko o
pustą, złośliwą demonstrację.
Kwintesencja: w poczuciu prawnem n a
leży być konsekwentnym. Nie patrzeć, kto
robi, tylko co robi. Partyjność w takim wy
A mściwość
padku równa się mściwości.
a

wiedzie

na

bezdroża.

Epizod zaś caly ma dwa przykre momenta. Najpierw wywołai on jak najgorsze
echo zagranicą, obudził starą, zdaje się że
już przebrzmiałą dewizę: wolno w Polsce
jak kto chce. A drugie, że właściwy sens
całego zatargu jest anomalją naszego życia
państwowego.

e

ma-

dokłada

Przyjaciół Francji

starań, by sympatykom

kultury
i mowy francuskiej dać możność usłyszenia
dobrej francuszczyzny i prosi o liczny udzial w imprezie. Wstęp 1,M zł; dla człon
zł.
ków Tow. i ałodzieży szkolnej 1
-

,

-

Wprowadzenie

niowo nausz*iia

w

10-ciu

wieczorem.

7-cj

tygod
dokształcają

cych.
Dyrekcja Szkoły Przemyslowo-Dokształcającej zawiadamia pp. Mistrzów i
Pracodawców," że wskutek rozporządzenia
Ministerstwa W.R.iO.P.

z

dnia10.I.29r.

wprowadza się z dniem 1 m ar
ca br. we wszystkich szkołach okręgu 10 go
dzin (dziesięć; tygodniowo nauczania.
L. dz. 276'29

-

Hallerczycy, którzy

nie

sfotografowali

się jeszcze do pamiątkowego albumu, mogą
zgłosić się*do fotografa W ojuckiego/ulica

Śniadeckich.

wiem

pracy

dla

Towarzystwa.

Piękną uroczystość obchodziło w zeszłym
tygodniu Towarzystwo śpiewu św. Wojcie
cha.
Mianowicie,
uroczystość 25-letniej
rocznicy należenia do towarzystwa członka
honorowegi tegoż towarzystwa p. Alfonsa
Adrjana. W otoczeniu całego grona człon
ków, przemówił do Szanownego Jubilata w
serdecznych słowach prezes towarzystwa p
Krzemkowskł,
który podkreślając zasługi
Jubilata, mówił między innemi:
,,Milo mi
jest, że właśnie w czasie mego urzędowania
przypada nam to zaszczytne zadanie ucz
czenia
tak
ważnej w dziejach naszego
do
chwili, która przejdzie
towarzystwa
Dwadzieścia pięć
historji towarzystwa.
lat
sza
pracy
naszego
powszechnie
druha, to jedno pasmo pra
nowanego
cy
ofiarnej dla naszego towarzystwa i
W uznaniu tych wielkich
zasług, przyjmij kochany nasz Jubilacie ży

ispołeczeństwo

ks.

prob. Skoniecznego p. Ł;
,,Akcja Katolicka",
2) sprawozdania roczne:
a) sekretarza,
b) skarbnika,
3) wybór nowego zarządu.
O jak najliczniejszy udział tak członków
jak i gości uprasza zarząd.

Kulwieć

kpt.

.

dochód

pracownikach

po

zapewnie
,,Biały

Tydzień"

lutego

towarów

ul.

Gdańskiej

dą

do

38.

16 marca,

,,Błałe
tak

Wobec

dniem

Z

tania

Tadeusz

przy

trwać

bę

jest oka

dana

i

27

sprzedaż

Ferber,

Tygodnie"
tani

w

dobry

towar.

or'oszenie.

na

uwagę

Kradzież

Fcrbera.

każdemu

że

się

zaopatrzenia

Zwracamy

firmie

w

W

100

45

wynosi

metrów.

Wartość

1.

drutu

Poznaniu

W

zmarł

roku

1863

b

Sędziwy

też

społeczeństwa
jego

zgon

budzi

Jednocześnie
Wierzchucina

najstarszy
rów

w

Królestwa

Nazwiska
Dzieci

i

zm

wnuki

wieść
Zmarł

ś.

p

Prusakom,

bój

arłych

.

z

Andrzej

a

później,

partyzantów

do

Moskałami.
do

historji.

czcią

najgłęb

przeszły

wymawiają je

z

tu

kosynie

naszych

setkami

z

krwawy

na

żałobna

weteranów,

przeciw

pośpieszy!

r.

to

żaL

prowadził

1848

r.

1863

sympatją szero

i

nadeszła

który

Karola

cieszył

wielkopolskiego,

szczery

żyjących

z

Fonrobert,

im.

powiecie bydgoskim.

w

Oskar

.

Powsan'a

profesor

szacunkiem

się powszechnym
sfer

lutego ś.p

Uczestników

profesor gimnazjum

Marcinkowskiego
kich

dnia 23

T-wa

prezes

wypadków

z

wy

rozporządzeń Ga

lekceważeniem

razie

uchodzenia

w

gazu

którejkol

ubikacji, należy:
natychmiast przewietrzyć,
i

drzwi

zl.

Zgosi dwóch nafsłarzych
powstańców z 1863 r.
Callier,

ostatnio

zowni, uprasza się konsumentów gazu, w
celu uniknięcia podolnych wypadków na
terenie naszego miasta, o ścisłe przestrze

wiek

przestrzeni

i

uwagą

jacyś nieznani sprawcy skradli drut tele
foniczny z trasy przy ulicy Lenartowicza i Ugo
na

zaszłych

Bydgoszczy.

m.

ganie następujących przepisów:
Dnia

telefonicznego.

bm..

ry.

Miejska

buchów gazu w Poznaniu, Berlinie. Pradze
i Solingen, spowodowanych karygdną nie

25

—

drutu

Gazownia

słuchaczy.

grono
u

i

ścią

kolejowych,

się niezwykle

rozpocznie

białych

Ostrzeżenie
dla konsumentów gazu.

bo

przeznacza

wykładu na rzecz Bydgo
Niesienia Pomocy Wdowom
z

liczne

—

zją

prelegenta, nad
aktualny temat, jakoteż cel

i

Komitetu

Sie-rotom

gnie

p

--

cały

skiego

otwierając

okna, kurki zaś gazowe

poza

mykać;
2. bezwzględnie
unikać
wchodzenia do
tych ubikacyj ze światłem, zapałkami,
palącą się świecą lub papierosem;
3. wstrzymać się z
wyszukiwaniem nie
szczelności,
przewodów gazowych za
pomocą ognia, jako to: zapałek, świe
cyit.p.;
4. natychmiast zawiadomić o powyższem
Gazownię (tel. 630 lub 631) lub
Sklep
Gazowni'łjtel. 784).
W razie zauważenia
wydobywania się
gazu na ulicach lub w
piwnicach tych do
mów, które nie posiadają nawet instalacji
gazowych, a do których mimo to gaz może
się dostać przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych i przy pęknięciu gazocią
gu ulicznego,
uprasza się również o bezwłoczne zawiadomienie Gazowni.

szą.

Propaganda budowy dróg wodnych
T-wo

Propagandy budowy dróg

wodnych
wienia i

w

Polsce

oraz

wykorzystania

calą Polskę. Wprawdzie

ich

pracą
w

i budowli

uprzemysło

swoją objęło

poczet członków

zwią
insty
cztery

swoich zalicza dwieście kilkadziesiąt
zków komunalnych, sto kilkadziesiąt

tucyj finansowych i gospodarczych,
sta zgórą
firm
przemysłowych i handłowych, tysiąc kilkaset osób wszelkich sta
nów

W uznaniu zasłus
25-letnicj ofiarnej

referat

Osoba zacnego

ciekawy

szlacheny

w

obrad:

porządku

godzin

szkołach

.

Przekroczenia pana

lantem

Katolicka.

zebranie

Dworcowej,

zwyczaj

z

Czasy NapoWsłęp wolny.

Wilczaku, ul. Miedza 2.

na

1)

-

Lewica

Wolf:

Ligi Katolickiej parafji
Trójcy odbędzie się w czwartek, dnia
bm. o godz. 8 wieczorem w Domu Katoli
Na

jubi

złotego

św

ckim

Ju

Szanownemu

prof

Um
Walne

28

pieśni, spędzając kilka pięknych
miłym i
serdecznym na

20

sprawa Polski.

a

Słowac

Mickiewicza i

poetów:

kiego
2) O godz

nader

w

Katolic

Domu

w

przy Farze
O godz 19

dwóch

Jubi

cześć

na

26 hm.

wtorek

wygłoszą:
1)
prof. Białecki^: Idee wyZwolenia ojczyzny u Słowackiego. Pre
walkę
duchową
legent
przedstawi

dziękował ser

drużyny

aktów.

1 3

Gaumonta.

Robotniczy.

ludzką pracę umie,

decznie; poczem odśpiewano
lata kilk a

iw.

łmieeti!

Razem

Narodowy Uniwersytet

strofami:

Cześć pracy i zasłudze!... Cześć pieśni!..*'
Szanowny Jubilat wzruszóńy temi dowo

ul.

1930.

średniem

TEATR MIEJSKI.

Loogana

Wysiłek ludzki mało kto rozumie.
Ci, którzy wiedzą co wysiłek znaczy
Sądzą inaczej.
1 my choć skromni tylko śpiewacy
Umiemy cenić plony Twojej pracy.
Cenią ją kościół, społeczność, ojczyzna,
Bo byla wielka, wytężna a żyzna.
Kto przed narodem kultury śpiewaczej
(niesie kaganiec,
I mężnie swe, nieustraszenie, głosi ideały,
Ten wart największej miłości i chwały.

tych anomalij
którzy je zwalczają pod ką
partyjnictwa.

Dziś pada

która

skromnemi

Mało kto cenić

do minus 13

br.

Jaekle

następczyni

twej drużyny,

wdzięczność

Z

NOCNY W APTEKACH.
dnia

czenia
i

właśnie ci,

-

dziecko

BsragiHf

Nadprogram!
Gagołapie rłodalelgroteskaw2akt
Piotrek
8zo(orera groteska rvsua-

publiczności

IAMCfl.mVmmMSB

prawa.
A właściwymi
tem

Ulubieniec

gftównyehs

rozkoszne

Bo anomalją nazwać trzeba, jeżeli rząd
przekracza budżet bez wiedzy i woli Sejmu.
Anomalją jest, by w Sejmie nie znalazła się
większość dla ochrony tak zasadniczych
praw. Anomalją wreszcie jest, by rząd iden
tyfikował się z tym, który nie respektowa!

KALENDARZYK.
Dziś:

rolach

p. t.

są

1929 roku.

lutego

REOIMAinIKS8SWWW

1929 roku.

lutego

27

ale wobec ogromu zadania

-

porusze

nia sprawy gospodarki wodnej z martwego
punktu i potrzeby ujęcia jej w ramy
nej organizacji o charakterze

spraw
samowystar

czalności

i

Państwa

i

ogólnokrajowej, pożytecznej dla
społeczeństwa, ilość ta jest do
tąd jeszcze niewystarczająca, a sprawa wy
świetlenia, jak przystąpić do tego dzielą od
budowy Ojczyzny wielkiej i potężnej, jak
ongiś za czasów Piastów, Jagiellonów i Wa
zów, jest dotąd jeszcze otwartą.
Chociaż T-wo rozporządza bardzo skrom
nemi środkami, jednakże, spełniając swoje
szczytne zadania i chcąc tę sprawę jak naj
więcej spopularyzować i każdemu dać moż
ność bliższego zapoznania się z nią, wydało
następujące prace z cyklu ,,Drogi Wodne w
Polsce*': Złota Księga Budowy Polskich Ka
nałów

Żeglugi

II.

Droga

-

tom

1, Wisła Pomorska

Wodna W

okres

czasu

od

wreszcie

sprawozdanie
kowy okres: od 1 m aja
a

nia

1928

Polsce.

w

13,TX 1923

do 30/1V1928

r.

za

1928

r.

r.

rachun

ostatni

31

po

grud

r.

Dzisiaj

-

uzyskawszy

na

szechnej 'Wystawy Krajowej
oddziale

terenie PowPoznaniu w

w

Robót Publicznych
sprzedaży i rozpowszechniania
T -wo, po wyczerpuswych wydawnictw
jącem a treściwem przemówieniu inż. Ra
fała Mierzyńskiego na zjeździe Syndykatu
Dziennikarzy Pomorskich i na skutek tego
osiągniętej uchwale Zjazdu, przystępuje do
ponownpgo
wydania pamiątkowej Złotej
Księgi Budowy Polskich Kanałów Żeglugi,
poświęconej, jak dotąd, idei rozbudzenia co
raz to większego
zainteresowania dla wiel
kiego problemu zużytkowania przebogatej z
natury sieci wodnej Polski oraz Powszech
nej Wystawie Krajowej, która
według
słów Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
powinna clać podnietę do rozwoju sily twór
a ta bez
stworzenia
czej całego Narodu.
powyżej wspomnianej organizacji, obejmu
jącej całokształt zużytkowania sił. wodnych
i potężych roboczych Polski nie da się urze
czywistnić.
stoisko

Ministerstwa

dla

—

—

—

-

--

arszawa-Baltyk
tom IV, Problem Drogi Wodnej z Górnego
tom
V, Rozwój Żeglugi Śródlą
Śląska
i nasze zadania w tej
dowej w Niemczech
dziedzinie, gospodarki narodowej ,,Zadania
i działalność T-wa Propagand."
tom VI,
referat i sprawozdanie rachunkowo-kasowe
tom

za

-

YePSZ

pije

każdy

smakosz

tylko

—

---

—

piwo j(oilak"

BROWARU BYDGOSKIEGO
Bydgoszcz;

Ustronie 6, tel.

1693 i

1603,

(io97

Nr. 48.

,,DZIENNIK BYDGOSKr* środą, dnia

-Zebranie ku czci Ojca św.
Piusa XI.
W

jęcie

sowi XI.

wą

niedzielę ubiegłą

Robotników

Po

zagajeniu przez prezesa p. Pollaka i
odczytaniu protokulu z poprzedniego zebra
nia, wygłosił piękne w swej treści przemó
wienie patron T-wa ks. prob. Skonieczny.
Mówił o uroczystościach watykańskich 2
okazji siódmej rocznicy panow'ania na sto
licy Piotrowej Piusa XI i 50-lecia kapłań
stwa Ojca św'.
Okoliczności te wyw'ołały
w śród
wiet nych całego św'iata katolickiego
nieopisanie radosny nastrój, który spotęgo
w'ał go jeszcze fakt zawarcia ugody między
Kwirynałem a W atykanem. O znaczeniu tego
wydarzenia historycznego ks. patron wyja
śnił szeroko zebranym, podkreślając wielką
doniosłość tego kroku

dla Kościoła katolic

kiego.
Po

przemówieniu

ks.

patrona

deklamo

wały bardzo ładnie: Pollakówna ,,Hymn pa
pieski" a Janinka Ńering ,,W najwyższym
hołdzie"
za co je rzęsiście
oklaskiwano
—

Po

wyborze na podchorążego p. Olkia
odczytaniu szeregu kandydatów na
członków, przystąpiono do wolnych głosów,
i odpow'iadał
w których udzielał wyjaśnień
wieepatron ks. Thiel i p. Woźny. Poczem
zebranie
zakończono
odśpiewaniem ,,My
chcemy Boga".
wdcza i

Artykuły Szabeskurlera Do
wodem- btierpelacii w Selmie
,,Echa Porafjalne", wychodzące
nie.

,

P rz ejęcie ,,Młynów

odbyło katolickie
parafji Sw. Trójcy zebra
nie, poświęcone w połowie Ojcu św. P iu
Tow.

w

przedrukowując
artykuły
Szabeskurjera, oczywiście z podaniem źród
ła spowodowały koło żydowskie do.wniesie
nia interpelacji do Sejmu. Redaktorem od
powiedzialnym Ech Parafialnych w Lublinie, jest ksiądz Stanisław Mysakowski.
To też poseł Gninbaum żąda w wspom
nianej interpelacji pociągnięcia do ,,odpo
ks. Mysakowskiego,
wiedzialności"
jak
również i redaktora Szabeskurjera Michała
Kulika.
?

Abonować Szabeskurjera można
c,\Kpocztę. :Atlreą red, i adm.: Bydgoszcz,,

..t-

nr.

14.

W łam anie

przez
ul. Po

.

do

składu.

Nocy dzisiejszej

wydu

włamali sie nieznani sprawcy za pomocą
szenia szyby w drzwiach, do składu kolonialne
go
nr.
cze

tych

dniach

odbyło się

ostateczne

wo

ob

Przemysło

przez Państwowe Zakłady
Zbożowe objektu państwowego,

pod naz

,,Młyny Bydgoskie".
Jednocześnie władze

wojskowe przejęły
objektu bydgoskiego spich
rze. dokąd
kierowane są już obecnie trans
porty zboża, celem magazynowania, Obję
cie nMlynów Bydgoskich" poprzedził szereg
praq przygotowawczych,
zmierzających do
i
całkowitego wykorzystania
spichrzów
młynów
pod
względem
gospodarczym.

2

największe

z

i929 roku.

lutego

'Str.

Bydgoskich".

Czyje
Znana

bydgoskim bruku para złodziei,
Stanisław i Anna Krupowie, którzy przed nie
dawnym czasem okradli w Bydgoszczy p, inży
niera Ziętaka, do którego Krupowa zaanga
a następnie przy po
żowała się jako służąca,
mocy swego małżonka skradła p. Z. 8 tysięcy
złotych, para ta została ponownie przytrzymana
w

aa

jak: stołowiznę srebrną z monogramami
,:R, E. R.", ,,R. R." i ,,B, M."; pieczątki z napi

czy,

na
3 tygodnie więzienia,
jego na loO zł kary. Sąd okręgowy
odwoławczy, na skutek odwołania się oskarżonego rozpatrywał sprawę ponownie
i wyrok sądu grodzkiego w całości zatwier

a

żona

dził.
Może'

wyrok ten ochłodzi trochę zbyt
p. gospodarza.

rącego

,,Redakcja 1 Administracja Głosu Legio
z
pieczątki
napisem ,,Kiłimniarnia,
Mozdyuiewiczowa"; pieczątki z napi
sem ,,Henryk Kawecki,
lekarz-dentysta" oraz
różną bieliznę i garderobę.
Poszkodowani winni zgłosić się do wydzia
łu policji śled czej w ŁodzL

szefowej.

Samowola

gospodarza.

Przed wydziałem karnym
sądu odwo
ławczego, toczyła się ciekawa rozprawa
przeciw właścicielowi realności Andrzejowi
Piaseckiemu i jego żonie Rozalji, oskarżo
nym o dopuszczenie się samowoli wobec lo
katora.
Piasecki, chcąc pozbyć się loka
torki Majerowiez, zajmującej mieszkanie w'
jego domu, wtargnął wraz z żoną i dwoma
parobkami do mieszkania i pousuwńwszy
jej meble, wniósł przy pomocy siły swoje
własne; żona jego zaś, położywszy -się za
raz do wniesionego łóżka, uczyniła się cho
rą. Dopiero interw encja policji zmusiła go
spodarza do opuszczenia gwałtem zajętego
mieszkania i wprowadziła % powrotem p.
Majerowiez.
Za ten czyn Piasecki został skazany w

*

letni

Stanisław

Czyżewski,
letni

Zakrzewski,

19-letni M

Franciszek

Leon

19-letni

aksymiijan

Reis

w

składzie.

W obranie

własnej postrzelił trzy osoby
1

ra

.

runkow'emu 33-letniemu

Stanisławowi
o

Gór

zabój

usiłow'ane

stwo.

KINACH.

ODRODZENIE, ul. Miedza 2.

Dziś

we

w to



rek po raz ostatni nieprawdopodobnie arcyzabawny iilm z królem komików i ulubieńcem
publicz ności H arold Lloydem, p. t ,,Męczennik
sportu". Nadprogram 2-aktowa komedja p. t.
,,\V deszczowe dni nie wychodź z domu". P o
czątek seansów o godz. 6 i 8.
KRISTAL. Wychodząc z założenia, że na
troski I zimno najlepszem ukojeniem jest hu
.

Między małżonkami Górniakami, zamie
szkałymi w domu Stepków przy ulicy Grun
waldzkiej 66, a rodziną Stepków zapano
wały niesnaski, wynikłe na tle mieszkaniowem,
gdyż zięć Stepków reflektował na
mieszkanie

Górniaków.

Często

dochodziło

tego powodu do W'zajemnych obelg
dzy rodzinami, a nawet i do urazów
z

mię

ciele

snych.

października ubiegłego roku dłu
mor.
program w ,,KristaIu" w całości składa
go wzbierany wrzód pękł i niesnaski do
się z obrazów o wesołej treści. 1) Olbrzymia
prowadziły do nieszczęścia. Górniak przy
komedja ^Nieznany ojciec" z Reginaldem Den
bywszy dnia tego o godzinie 18 ze służby,
nym, tym miłym nad wyraz artystą, w humorze
się dó łóżka, aby nieco wypocząć,
osiągnęła najwyższy szczyt beztroskiej radości, położył
czekała
go wieczór nowa służba; żona
pominąwszy wiele przygód, jakie przechodzi gdyż
boh ate r tego filmu. Dalej 2-aktowa farsa ,,Gogo jego tymczasem udała się do miasta. W pa
łapie złodziei", śmieszna niezmiernie i kresk o rę godzin potem, gdy Górniakowa powra
cała z miasta, spotkała się w sieni domu
wa groteska w 1 akcie ,,Pietrek szoferem" oraz
ze
Stępkową; od słów przyszło między obu
tygodnik.
kobietami
do bójki, podczas której
z
jak
NOWOŚCI wyświetla
powodzeniem farsę
świadkowie zeznają
Górniakowa wzy
O większym zakroju, doskonale charakteryzu
w'ała pomocy męża. słowami: ,,Stachu, Sta
jąca dzisiejsze warunki życiowo-orotyczne
Sześć dziewcząt w poszukiwaniu nocle
jy t
chu, ratuj mnie!”. ,Takl był przebieg dal
gu", pełną humoru i ciętego dowcipu, z udzia szych wypadków, nie wiadomo, gdyż odby
łem girls
berlińskiego Burgteatru na czele wały się one bez świadków, a strony zain
z Jenny
Jugo i Ernesta Verebesa, świetnego teresowane zeznawały różnią
Ponieważ
amanta komicznego.
Inscenizacja i naświetla
jednak stwierdzonem dowodami zostało, że
nie pierwszorzędne.
tragedja rozegrała się w mieszkaniu Gór
MARYSIEŃKA ćtziś po r az ostatni wyświe
niaków, prawdziwem przeto należało uwa
tła sympatyczny film p. t. ,,Awantura arabska"
żać zeznanie obojga małżonków Górniaków,
Przytem nadprogram.
że rodzina Stepków. złożona z ojca, matki
dziś po r az
CORSO
pierw szy wyświetla i syna, po pobiciu Górniakowej, wtargnęła
wielki, podwójny program p. t. 1) ,,Hipek i Lo- do mieszkania Górniaka i
rzuciwszy się na
pek" (wśród ludożerców) tryskająca humorem
dokonać na nim samo
niego,
próbowała
W rolach głównych najznakomitsi
komedja.
sądu.
komicy amerykańscy; 2) ,,Flirt i godziny urzęGórniak, słysząc krzyk swej żony, bła
dt we" (Gdy młody sz ef rządzi.,.), szamp ańska
farsa Śmiech! Zabawa! Humor! Razem 15 ak
gającej go o ratunek, a następnie widząc
Dnia 13

-

—

-

.

odbędzie się w środę, 27 bm. wiecz.
godz. 7,30 w Resursie Kupieckiej. Uprasza się

o

punktualne przybycie.
Tow. śpiewu ,,Lira'*.
Lekcja śpiewu dziś
o
we wtorek
godz. 8, w sali p. Kołodzieja.
Uprasza się o komplet z powodu wszechsłowiańskiego zjazdu śpiewaków 'w Poznaniu.

oskarżonych trzej pierwsi odpowiadali
kilku wypadkach różnych
w
kradzieży, jak; na szkodę Jakóba Krzepiclciego w Bydgoszczy, gdzie skradli różne
rzeczy wartości 300Ó zł; na szkodę Stanisła
dokonanie

Bydgoszczy, któremu
skradli większą ilość garderoby; na szkodę
Marji Liskowskiej w Bydgoszczy; na szko
dę jubilera Antoniego Kłosowskiego w Byd
goszczy, u którego sk radli większą ilość bi
Pałaazewskiego

żuterii

na

w

szkodę 4.500 zl;

Tow.

na

szkodę Leona

Kucińskiego, któremu skradli większą ilość
garderoby i 210 zł gotówki;; na szkodę Inocentego Niewiteckiego w Jaksicach, gdzie
skradli papierosy, cygara, krawaty, papie

więzienia.

dżiny

przed

Ślepków.

sadem

p.

M.

S.

P, ,,Promyk". Zebranie urozmaicone
w środę o godz. 7 w salce

oddziału starszego

parafjalnej.
Wydział
zebranie

Tow.

Bielawskich

lokalu

Zap owiedziane

,

Ferenca

odbędzie się
szkole, ulica P o niatowskiego
Dziś lekcja śpiewu o godz. 8 -ej
,,Lutnia".
wiecz. Uprasza, się o lic zne p rzybycie
K. S. ,,Astoija".
Wdniach26,27i28bm,
cd
godz. 19 u p. Kalinowskieg o, od będzie się
turniej w grach domowych: szach, damka i
m ły nek. Wpisowe przyjmuje kol, Mrowiński,
w

p.

w

.

.

Giełda warszawska
dnia 23

lutego'
i obligacj'e
O(K',00 000,09 111,50

Państwowe

Papiery

^-pioe. poż. inwest.
5-pioc. ooż. preinj.

--

-

doi.

5 proc. poż. kon.
10-proc. poź. kol.
5 próc. poi. kbi. kónw.

000,00 104,50 105 00
000,00 UOU.tO 007,00
001,0u U(,CO 102.50
ICO,00 059,00

-

-

.

.

Akcje

..

.

.,

,

złotych:

w

Bank Polski
Bank Dyskontowy
*
Bank Handlowy
Bank Zw, Sp. Z a rób

......

Spiess

.....

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

........

.

...

...

..

.

...

...

..

........

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

.........

-

..........

Sąd uwolnił

go od

176,90-170,50
OOG,00 -188,00
0 0 9 ,00-120,00
85 ,00- 00,00
000,00 -259,00
140,00 -141,00
43,00- 43,50
.038,00-087,00
104,00-108.00
34,25- 8335
00.0 0
15,00
.

......

Siła i Światło.
W. T F Cukru
W T. Węgla
Ostrowieckie Z a k ła d y
Starachowice
Zawiercie

.

wto

we

Kalinowskiego, ogól
dyrygenta i jazz-bandu

u

pożądana,

rośnice, znaczki pocztowe oraz 15 franków
francuskich, 6 guldenów gdańskich, 6 sre

brnych łyżeczek i pierścionek złoty.
Czwarty oskarżony Franciszek Gedroch
był opiekunem całej szajki i finansował ją.
Sąd po przeprowadzonej rozprawie wy
dął wyrok, mocą którego skazani, zostali:
Stanisław Zakrzewski i Leon Czyżewski,
każdy na karę więzienia, przez dwa lata;
Maksymiijan Reis na jeden rok i sześć mie
sięcy, Franciszek Gedroch zaś na 3 lata

7 wiecz.

ćwiczenia. Obecność

ne

Dziś

,,BandoDia".

m uz yczne

godz.

o

winy

kary.

trybunałem karnym Sądu Okrę
gowego I. instancji, sekcja a), pod przewod
nictw'em wiceprezydenta sądu p
Radłowskiego, toczyła się rozprawa przeciw poste
Przed

niakowi, oskarżonemu
W

.

zebranie

rek

Z

za

Górniak

Posterunkowy

bm. około

PROGUAM

.

........

Dnia 25

godziny 15, nieznany sprawca skradł
z otwartego sklepu firmy ,,Składnica włókien
nicza" przy ulicy Podwale 2, wał chodnika ba
wełnianego, długości 39 metrów, wartości 100
zł.
Sprawca pytał się w składzie o jakiegoś
swego znajomego pomocnika kupieckiego i w
tym czasie dokonał kradzieży.

godz. 7,30 w sali H otelu Lengninga, ul. Długa.
Dziś we wto
Drużyna żeńskiego ,,S okoła"
r ek dnia 26 bm. wieczorem o godz, 8 ćwiczenia
w sekretarjacie przy u.1. Dworcowej 2.
O licz
ne
i punktualne przybycie prosi naczelniczka.
Bydgoskie Tow. Wioślarskie Roczne walne

.

wartości 75 zł.
chodnika

Zarząd podaje do

o

i 40-

Gedroch.

-

Kradzież

Klub Wiośiarek.

wiadomości wszystkim członkiniom, iż roczne
walne zebranie odbędzie się w sobotę, 2 marca

o

wydziałem karnym pierwszej in
stancji, sekcja a), rozpatrywaną była spra
wa szajki
złodziejskiej, którą tworzyli: 23-

wa

Zsali

go

Przed

sem

nistów ;
Natalia

Z. Z

delegatów

I p. tel. 850.

wane.

.*

skó
rze

Zebranie

ŻYCIATOWARZYSTW.

Łodzi.

Znaleziono przy nich walizę bronzową
rzaną, zawierającą mnóstwo skradzionych

Z.!

zboża

sądzie grodzkim

rzeczy?

Z.

Ch.

Baczność,

9

Ch. Z. Z. odbędzie się dziś
w*
wojskowego zapełnią na- filji stolarzy
wtorek .0 godz. 7 wiecz. w lokalu p. Blocha
razie większą część magazynów, równocze
fnapizeciw sądu),
śnie zaś zostaną uruchomione młyny, prze
mielające zboże wojskowe.
Z
nastaniem
sezonu
budowlanego Z
Państw Zakł. Przem.- Z bożowe
przystąpią
Koło Absolwentów Szkół Handlowych, Dzi
do remontu spichrzów i zainstalowania a*
siaj Schadzka koleżeńska w Strzelnicy o godz.
rządzeń mechanicznych, umożliwiających
20-ej. Ta mże i u kol. Nowakowskiego lub Kło
spraw'niejsze załadowywanie, wyładowyw'a dzińskiego są do nabycia bilety zniżkowe do
nie i .konserw'ację magazynow'anego zboża.
teatru na sztukę ,,Szpieg", graną w czwartek.
Projekty i
kosztorys zostały już opraco Sek reta riat znajduje się przy ul. Dworcowej 69

Transporty

Marji Masojadowej przy ulicy Św. Jańskiej
4, gdzie skradli rozmaite artykuły spożyw

—

Kalendarzyk zebrań Ch.

Bydgoski

z

...

znańska

W

Lubli

niektóre

W

przeważającą siłę po stronie Stepków, któ
rzy go napadli w mieszkaniu, w obronie żo
za rewolwer
i dał
ny i własnej chwycił
strzał, skutki którego były bardzo nieszczę
Kula bowiem przeszyła rękę ojcu,
śliwe.
przeszła przez płuca syna i ugrzęzła w oboj
czyku matki Stępkowej.,
czynie tym Górniak pobiegł po star
szego posterunkowego Andrzejewskiego/aby
przybył przeprowadzić dochodzenia.
Po

W

toku

dochodzeń

stwierdzonem

rewolweru,
wystrzeloną łuskę
pantofel, które to rzeczy należały
do Stepków.
Dalej, zeznaniami świadków
stwierdzonem zostało, że Górniakowie byli
stale bez żadnego powodu zaczepiani i prze
śladowani przez Stepków, a zwłaszcza Górnia.kowa, która jednego razu trzymając się
obiema rękami za głowę, jakby po pobiciu,
uciekając krzyczała ,,teraz mnie już za
biją" i t. p.
sznur

z

i

Podczas rozprawy Bernard Stępka, syn,
był kilka razy strofowany przez przewod
niczącego za swe zachowanie się w sądziemiędzy innemi odezwaniami się, powie
dział: ,,Ja jestem rzeźnikiem i mam siłę, ta
kiego Górniaka wsadzę do kieszeni".
Po

przeprowadzonej rozprawie, sąd, jak
stwierdził przewodniczący, jednogłośnie uznał oskarżonego niewinnym i uwolnił go
od kary. (Zasiadało dwóch sędziów zawo
dowych i pięciu niezawodowych).
prokurator Januszewski, bro
aplikant sądowy p. Hrubyk.

Oskarżał p.
nił

POZNAŃ,
5%
B%

umotywowaniu wyroku p. wiceprezy
zaznaczył, że oskarżony
działał w koniecznej obronie własnej i żony
a
taka obrona znajduje swe uzasadnienie

dnia 25

roku.

1929

lutego
Pożyczka konwersyjna
Pozn.
doiarowe listy

00,00-65,00
Zienist.

Krea.

00.00 -92,00

S%

Ziem. Kred.

listy żytniePozn.

Bank Zw. Spółek Zar. I
Dr. Roman May I em.

em.

27,75-00,00
00,00- 85,00

.

-

-

.

0 9 0,00-110,u()

Tendencja: Spokoj'na.

zosta

ło, że tragedja rozegrała się w mieszkaniu
Górniaków, gdzie prócz śladów krwi, zna
leziono

urzędowa giełdy pie
niężnej w Poznaniu.

Ceduła

Bank Polski

płacił dnia 26 lutego

dolary amerykańskie
funty szterlingów
franki szwajcarskie

.8,85

marki niemieckie

guldeny gdańskie
szylingi austrjackie
liry włoskie
korony czeskie

w

8.84

43,11
170,84
34,70
210,85
172,37

franki francuskie

flotowania Giełdy

za:
-

124.82

40,54
26,33

Zbożowej i Towarowej

Poznaniu.

POZNAN, dnia 25. 2. 1929 roku.

płacono

Żyto

nowe

Pszenica

100

za

nowa

w

ie

s

w

zl.
3 3,65-34,15

43,75-44 ,75
32.25-.33,25
33,50—85,50
30,25 —31,25
00,00-48,25
.61,50 -65 ,50
00,00-00,00
26,25-25 25
25,50-26,50
nu,oo-ou,00

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

Jęczmień przemiałowy
Jęczmień browarowy
O

kg.

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

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

.

....

Mąka żytnia 70 proc.
Mąka pszenna 65proe.
Mąka żytnia 65 proc.

Otręby żytnie
Otręby pszenne
Rzepak
Groch polny
Groch Y ik to i'ja
Groch Kolgera

.....

.....

......

....

......

-

...

..

...

..

...

...

...

.

........

..........

.........

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

...

........

.

.

.44 ,1:11-47,00

02,00- 67,00
63,00 -58,00

W

dent

w

Radłowski

ustawie.
Dodać

należy, że Stepkowie szczęściem
wyleczyli się z zadanych im ran.

wody w Wiśle dnia 26 lutego
114, Toruń 1.28, Fordon 58,
Chełmno 1.19, G rudziądz 1.17, Korzeńiewo 40, Piekło 0,6, Tczew 27, Einlage 84,
Schiovenhorst 2.08, Lód gruby 61 cm.
Stan

rano:

Płock

Str.

10

WDZIENNIK

BYDGOSKI*

środa, dnia

27

Nr. 48.

1929 ro'ku.

lutego

niedzielę, dnia 24. II 1923 o godz. 3V2
poł. zmarł po krótkich-i ciężkich cier
pieniach mój najdroższy nigdy niezapo
mniany mąż, nasz ukochany syn, brat,
szwagier i wuj śp.
W

.

po

Dnia

23-go lutego b. r.
św. po długich

430 rano
zasnął
ciężkich cierpieniach

godzinie

o

Sakramentami

a

Włodzimiera
43 roku

życiu,

sąpóino,

o

dnia 25

donoszą

czem

lutego

1929

z

smutku

w

Bogu

ksp

o

rta

kim

pogrążeni

dniu swoich urodzin

23 bm.

rozstał

się

z

tym

światem

po

Józef Poszwo
dawniejszy

prezes

i zacny

Cześć Jego

o g rod ów

kolega, który

Krośniewicach

nam

był

wzorem.

pamięci.

Tow. zawód.
Pogrzeb odbył się

w

dnia 25 bm.

na

Ogrodników
cmentarz

w

na

Bydgoszcz

ICrośniewi cach.

i

86 zł.

cięż

w

*

28

okolicę.
(4609

o
godz. 3
Bydgoszczy.

1

W

arszawa.

5009 slehler
do

Mawograńztes

Poznańska 6.

nadesłaniem

budowlana

sprzedaż.

skierow ać

szę

do

na

pro

Zapytanie

Dzień,

4596”.

Bydg. pod ,N r,

nie

świadectw'

znany i
środek do odśw'ieżania
i wydelikacenia cery.

tłuszczone,

jako konieczny doda
tek do kremu tejże na

pla

zwy usuw'a piegi i
my na tw-arzy i ną cie
le.
Cena kremu 2. zł,
(10885
mydło 1,50 zł.

Mag.

Jan łtenze!.
skład

Główny

aptek.

iwytwórnia

Apteka pad
ErudzigeSs. Rynek

23

J

| K ..??.KOiE1 3

maszy-

,B.T.”do

4553

III

1-244 ;

ptr.

pra

wszelką

się

dwóch

cło

wynajęcia,

.

Pokój

Uczennica (F2250

potrzebna.

interesu

rzeżnickiego
Gdańska 38.

się na cele
Śniadeckich

.....

nadający

biurowe.

21,

wysoki
(F2419

parter prawo,
-

dobrze umebl., słoneęzpy,
solidnemu panu
oddam.
Sienkiewicza nr.
1la, II

4608

Sanki

sprzedaż.

prze

mydło

Poszukuje
niepokoi
umebłowanych z prawem
cą domową, jak i szyciem,
używania luchni. Zgłosz.
robótkami i prasowaniem
do M ajętności Unisław
od
15.
3.
L
Grepożądana
Pomorze.
(F2120
growiez. ul. Libelta 10, II.

na

na

.

z

i

z

do

wyjazdowe

4

Pokój
potrzebną umeblowany dla dwóch
odpisem spokojnych panów' do w'y-podaniem najęcia. Cieszkowskiego33,.

Zgłosz.

pretensji pod
Dz. Bydg.

Dobrze

Sominerfeld, Śniadec
kich 56, fabryka pianiu,

Gdańsk

fjsśaapiia
wypróbow'any

4.

na

,Adlera”

zaraz.

utrzymane
B.

za

4126

Piegi

F2435

pianino tanio
sprzedaż z gwarancją.

zł

-

,

Danzig, Trojacsg.

biuralistka

obeznana

W Orłowie

5

sztukę
W. WokSsk,

iUhedziem

Pokojówka

par cela

z

ogłoszenia.

pisząca biegle

(4559

drzewa

rąbania

najlepszej niemieckiej sta
li wysyła za poprzedniem

Młodsza

SgSy
do maszyn, szycia,
oiej
baterje, karbid poleca

*

4201

Drobne
j^jj^ POLECENIAJ )||

5. \

Aleje Marcinkowskiego

v

KHŹOEM MIEŚCIE PQŁSKt

,,PK0?AGANIBI"

Poznań

Kroraczyński,

bm.

w

poszukujemy przedstawicieli z prawem wy
łączności do
nowopowstałego,
poważnego
i jedynego fachowego miesięcznika w Polsce
niezbędnego dla każdego kupca detąlisty hur
townika, przemysłowca i ich współpracow
ników, agentów, wojażerów, przedsiębiorstw
oświetleniowych, elektrotechników, dekorato
rów, wystaw sklepowych, architektów i t. p.
SZUKAMY: wyłącznie panów z dobrą prezen
tacją, inteligentnych, energicznych i praco
witych.
Zyski przy pracy gwarantowane.
PRACA DOTYCZY: zjednania prenumerato
rów,kolportażu, działu ogłoszeń wraz zinkasem
WYMAGAMY: gwarancję w
postaci małego
depozytu pieniężnego w jakimkolwiek banku
lub osób dobrze zuanych.
(4593
ZDOLNYM: po miesięcznej próbie otw'orzymy
oddziały na województwa.
Wyczerpujące oferty prosimy skierow'ać na
tychmiast pod adresem:

lat 55

Dyrektor

'płata

w

Rodzina.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek,
poł. z kostnicy na nowy cmentarz

4579)

długich

po

18zł.'
pierw'sza

Ślesin, Nakło, Bydgoszcz.

Dembowo,

i rodzeństwo.

donosi

lat, o czem
pogrążona

smutku

W

W

28

przeżywszy

cja

cierpieniach, przeżywszy

\

rolnik

zwłok odbędzie się w Bydgoszczy z kliniki' Dr. Staemmlera, Aleje
Mickiewicza 11 dnia 26-go bm. do kościoła parafjalnego pod wezwaniem św. Wincentego
h Paulo ma Bielawbach, poczem dnia 27-go bm. o godzinie 10-iej rano po nabożeństwie
żałobnem odbędzie się pogrzeb na nowy cmentarz w Bydgoszczy.
(4548
E

miesięcznie

Bronisław Wnuk

Sąpólna

2ona, dzieci, rodzice

r.

opatrzony

Arfymowski

adwokat i notariusz

w

w

Ekspedientka

(F2414

ptr. praw-o.

kolonjaluej i
poszukuje po
Pokój
sady zaraz lub później z umebl. dla 1- 2 panów
Urządzenie
wolnem utrzymaniem.
wynajmę. Pomorska 22-23,
fryzjerskie na dwie obsłu Zgł. do Dz. Bydg. pod 1
F2432
ptr. lewo.
z
gi
powodu likwidacji ^Ekspedjentka”.
(4572
na
Cena
350
zł.
sprzedaż.
PokSj
na dwie.
Gdzie ? wskaże
Tczew, Lipowa 4, Glisz
4595
Dz.
B.
Fi487
czyński.
filja
DZIERŻAWY
Toruńska

"

184.

F2433

z

branży

delikatesów

-

gorszej stali zrobione noże
mieć
mogą
śliczny wygląd, o ile są
im
V
em
Przed
czyszczone
umyciem
należy wytrzeć noże wilgotnym galgankiem
posypanym małą ilością Vim \i,—wszelkie
plamy i chropowatości znikną natych
miast.
N astępnie spłukać, doprowadzić
do glansu czystym galgankiem, a noże
Vira sprzedawany jest w
będą śliczne.
praktycznych
puszkach,
ułatwiających
Każda puszka VinTu
oszczędne użycie.
ma
blaszane dno, które jest zabezpie
czeniem jej od wilgoci.

NAWET

z

.

Drzewo

m

brzo-

Skład

zowe,

grabow'e,
dąb,
lipa,

klon,

brzóst,

świerka

miej-

3
pusty,
przyległem
pokojow'em mieszkaniem
w- centrum
zaraz
do na
bycia. Gdzie w-skaże filja
Dz. Bydg
(F-2443

jak

tarte

w

szych i większych partjach, oddaje Teodor Gór
ski

4598

Chełmża,

z

Ekspedientka
do

składu

marca

wędlin

potrzebna.

świadectwami,
nr.

lub

ul.

od

ł

Zgł. z
Długa

16.

panią

pracę

Mieszkanie
3 pokojowe do oddania.
Adres w- Dz. Bydg.
(4599.

46o6

(F2440i

do

lanie

reklamy,

domową

na

poszuku

Rysownik

3pok.

,z

kuchną

za

C-bladów

poznańskich
poszukuję.
Of. do filji Dzień. Bydg.
(F23 i9
pod ,Obiady”.
iibełgą

Mieszkania

1,2,

Rysownika

czyn

rocznym
1 pokuj z kuchnią
meblami
i większe
mieszkania wskaże rOstoJja” Dw-orcowa 59, telefo n
1105.
(460u
szem,

z

n i
p. Andrzeja
Serafina z
Rojewa i p.
Stanisława
Samojednepr.
z
Plonkówka
odw-oluję ;

rzuconą

przepraszam.
Płonków-ko.

Jankowski,
(45i)9

Zgubicna

sl'23 '6

sobotę wieczorem przy
ul. Śniadeckich lub
Po
Zie morskiej torebkę damską
w-

biegły może się
Mieszkanie
zgłosić. Zgł. do filji do wynajęcia zaraz.
Dz.
Dworcowa
2
Bydg.
mianin, Dworcow-a 69 part.
F2434
pod ,Rysownik”.
2444
młody
zaraz

z

kluczami od mieszkania.

Znalazcę

uprasza

się

o

zwrócenie

Służąca
pracowita z

(4556

dobremi
świadectwami od 1 marca
potrzebna. We niany
nek 5, II ptr. prawo.

Ry

Służąca

do

wszelkich prac domo
Dw-oico-

wych potrzebna.
wa

31a, parter prawo.
4613

kluczy do filji
Dz, Bydg. za nagrodą.

Mieszkania
2-6
.

pokojowe
,RoIpoI'', Gamma 2.

w

V.P .rj—m

.

MIESZKANIA

jemy. Oferty pod ,Zaraz'
do Dz. Bydg.
4597

WIMfl

Possąku ę
2 pokoi
nieum ebl. ew-tl.
umebl.
bez
kuchni, od
1. III
29.
Zgł. do filji
Dz.
Bydg. Dworcowa 2
pod sMieszkanie 2”.

IF6S2.uku ą
miasta 3

centrum

odda
F2136

w-zgl.

4 pokojow-ego
próżnego
mieszkania. Warunki w-eOf.
dłuą umowy.
złożyć
do
filji Dz. Bydg. pod
F-2438
,M.B.".

2r,ąlez:ono
odebrać
można
łyżwy,
ul. Sienkiewicza 17, II'ptr.

(F2-1

prawo.

Pantą
z

dwoma

proszę

się
Dz.

o

chłopczykami,

skomunikowa'nie
.Dyskretny” do

pod
Bydg.

(4570

Nr.

43.

SCPOLECEKIEa

dam

do Komunji św., spodnie
do pracy sprzedaje tanio
Jan Wilczewski,
goszcz, Św. T rójcy 22 a,
telefon 1188.
3918

Byd

Jedyne
fachowe
Bydgoazc/y
wBiaro porad w sprawach
wojskowych" udziela po
rady we wszystkich spra
w

wach
w
związku ze sto
sunkiem
do stiiżby
skow ej.
Bydgoszcz Zduny
21. Godziny 9--16
(F 1650

woj

.

sprze
zapro

dobrze
skiad cukierków

zaraz

wadzony
wraz

cukiernią

z

i
mieszkaniem

pracownią

oraz

kapeluszy damskich i męskicis. Bydgoszcz, P om or
(16081

Najpowabniejsza
Dóbr Polonia poleca
bardzo dogodnych wa

Ag.

runkach,majątki ziemskie,
młyny, fadomy do
rentujące, nule,

fospodarstwa,
ryki, tartaki,

brze się
interesa handl we i przeWestfalewski
inyśiowe.
Bydgoszcz, Dworcowa 17.
Telef. 698.
F2427

z

większem

w

Dom
2 składy, cen
trum
handlowe, dochód
Gena 65000.
roczny 9600.
Biuro
,,Prawo”, Dworco
wa 82.
F2447
2

piętrowy,

Okazyjnie

spożyw

oddam zaraz skład
czy z mieszkaniem. Zcłosz.
do Dz. Bydg. pod ,K R. S.*"
.

(4B57

Sprzedam

skład.

Gdańska 43.

F24S0

Skład

próżny z mieszkaniem, na
dający się dla fryzjera lub
inny interes, oddam lub

a

składzie

w

Zakład*.

(F2383

żelaza, Gdańska 42.
Skład

P2393

Dom

piętrowy z wielkim
ogrodem i oficyną mieszk.
3-4 pokoj. dochód rocz
II

7000

ny

zł,

70 tys.,

cena

Dom
wpłaty 45 tys. zł
II piętrowy ze sklepem,
mieszk.
3
4
pokojowe,
cena 52
tys., wpłaty 40 tys.
zł.
Dom
z
ogrodem i
-

mieszkaniem
3
pokojówem, cęńa 25 tyś.
zł, Dom piętrowy z Wołnem
mieszkaniem i
18.000 zł
na
dem, ceha

bławatów i towarów krót
kich z 3 poir. mieszkaniem
i urządzeniem
za 21U0 zł
Pomorzu.
sprzedam na
Of. do filji Dzień. Bydg.
pod ,Ch 100”.
(Fj378
.

Warzywo
większej i mn:e.;szei ilości
na
sprzeda z. Fordońska 9.
w

14564

wolnem

ogro

Byd

Małek,

sprzedaż.

36, tel.

goszcz Dworcowa
nr.
837.

4085

Na
dom

sprzedał
Kcyni ze składem
dc* objęcia, cena 85

w

zaraz

tys. zł.

Kcynia,

Świnie.
do, chowu
Gąjowa 33.
Morris

Cowlay typ 1927,
kryły, w bardzo dobrym
stanież ważnychpowodów
natychmiast sprzedam ko
rzystnie. Of. pod ,Z 50”
do Dz. Bydg.
4379

ItOOy

da Sokołowski,
kich 40.

Pianino

Śniadec krzyżowe
F2401

ski.

nowoczesny, cen
mieszkania
5-cio
trum,
pokojowe i 4 ro
we.
Cena 60000.
Biuro
,Prawo”, Dworcowa 82.
F2448

Baczność!
W eentrum miasta
goszczy nieruchomość
chodowa ze składami,

sprzeda

raty

Pomorska

piętr.

pokojo

doskonały

dźwięk, korzystnie
na

Dom

3

10a, ii ptr. pr.

mor

sprze

zł

,

(4573
POSADY
WOLNE

Peszukujemy
każdej
miejscowości
domo
odsprżedawców,
w

kupuje.

Szczegóły podaje

firmą ^Hcrmes”,
rSkrz. poczt. 392

Ooidnlec
Pokój
Dziewczę
Podręczny
z
kolon- umeblowany
wynajmę
pierwszorzędnego które pracowało w pliso- pierwszorzędny
bez
urzędnikowi
konkurencji, wyższemu
Scheffs. jalką
potrzebny. Adres wni potrzebne.
lub
duża
wieś
kościelna 15
wojskowemu, od l
4568
filja Dz, B. Pw'or Batorego 5, li ptr.
F2441
piórg pszenno buraczanej III 29. Adres wskaże filja
F"cS77
ziemi oddam w dzierżawę Dz. Bydg.
Potrzebna
od zaraz, potrzeba 6000 zł
samodzielna służąca. Ulica
2 uczni
Elegancka
drugi gościniec
może się zgłosić
do fir Długa 46, skład rzeżnicki. rpwnież
4000 zł i za 2UOOzł. Biuro urnebŁ pokój dla 2 lep
(4560
St.
skład
my
Niewezyk,
szych panów od 1. 3. 29rPogoń”, Dworcowa 80.
i pracow'nia instr. muzy
do wynajęcia.
Sw'. Trój
Służąca
Gdań
cznych, Bydgoszcz,
F2385
Skład
cy 22ą, I ptr.
ska 117,
F2395 z dobremi świadectwami
z
całkowite,m
potrzebna od 1. 3. 29. Bo kolonjalny
1
mieszka
Pokój
rowska, Gdańska36, skład urządzeniem
Ucznia
niem
na
przedmieście umeblowany ewent. dwa,
towarów krótkich.
4575
także
krawieckiego
przyjmie
Bydgoszczy zaraz do wy używanie kuehąi,
dzierżaw'ienia.
Adres z ealótjz. utrzymaąiem lub
Rybka, Hetmańska 35.
F2411
w'skaże Dzień. Bydgoski. bez,
wynajmę.
Trzeciego
4439
Maja 21, drugi dom, U! p.

(4578

Ekspedientka

65.

także

Majew
F2328

Ł ó d

c.

II ptr.
F2338
Służąca
wszystkiego z gotowa
zaraz.
niem, potrzebna
KeładzieJ
Zgł. z podaniem warun Ilerm. Frankego 1, I ptr. z m-zwem, wbisnemi narzę
ków i dołączeniem odpiF^35S
dobrem'
śwadziami,
bu świadectw uprasza się
deetwami. poszukuje posady
nadesłać do adm. Dzień'.
S łużąca
od 1. 4. na majątek lub
Bydg. pod nr. ..45". 74545 do wszeikich prac od 1. 3. dzierżawę. Zgiosz. do 19,
poirzebna. Le'śńictwo Trzci Bydg. p od jKółoozięj". (4578
nice. poczta Cieie, powiat
Jgeątżw(ki)
Zakład arty Bydgoszcz.
poszukuje
(456l
Krawcowa
szuka pracy po domac'h
stycznych portretów" BydGdańska 83.
F2404
goszez, Długa 29, I piętro.
Stuiąca
Stała prowizja
do 50 zł z
gotowaniem potrzebna
dziennie.
Zamiejscowych zaraz.
Zgł. Jadłodajnia
Ogrodnik
Się ó załączenie ul. 'Warszawska 4. (F2422 Króięwianin, z dobrą
prosi
znaczka na odpowiedź.
praktyką, znający także
4583
Służąca
pszczelarstwo i szaferstwo
Gdań poszukuje
potrzebna zaraz.
odpow'iedniej
ska 40, I ptr prawo.
posady zaraz lub później,
Kenlera
4583
najchętniej na majątku.
mechanika Samochodowe
Zgł do Dzień. Bydg. pod
z
dobrą
go.
starszego
Królewianiu”.
Postugaczką
(45Si
praktyką* i dobremi póle- na cały dzień, która go
eeniami
przyjmiemy od tować umie,
poszukuje
Stołowy
5wzgl.t4marcab.r.na
lub
Gorzelany, Grunwaldzka poszukuje
posady
stałą posadę. Zgł. Z odpi nr. 143.
(4567 przyjmie bufet na własny
sem
świadectw skierować
rachunek. Of. pod ^Stodo
,,Auto War",
firmy
Dziewczyna
łow'y* do Dz. Bydg. (4586
inż. Knop i Ska, Tczew,
do pracy domowej na ca
Sambora 2-3
4494
ły dzień potrzebna. Ryb
Biegła
z
ka, Hetm ańska 36.'(F2412 ekspedjentka
branży
Pomocnik
bielizny i towarów krćt?
fryzjerski potrzebny, ul.
kich poszukuje zaraz poUczciwa
Grunwaldzka 143.
4611
słnżąca umiejąca dobrze go saiiy Zgł db Dz. Bydg.
tow'ać, m oże się zgtosie. pod Biegła”.
(4584
Mtaószcgo
Adres wskaże filja Dz. Bydg.
pomocnika fryzjerskiego,
Pianista
(?4l3
dobrej gily, poszukuje się
rutynowany,
poszukuje
zaraz.
Posada stała. Zgł.
posady zaraz. Wiadomość
Dziewczyna
do Dz Bydg. pod
,Fry- uczciwa j pracow'ita do Orła 12 u gospodarza.
(4551 wszystkiego potrzebna za?
ajer”.

lewo.

1. 3 ptr.
4602

Dworcow'a

Potrzebny
zaraz pomocnik piekarski
i uczeń. Bydgoszcz, Nowo
15.

14552

CgrccfnSk

(4498

tnłody pornocnik potrżebny żaraz.
Zgł, pod
,L. M.” do Dz. Bydg.
Pomocnik

potrzebny.

fryzjerski

Kessin,

waldzka 7.

Grun
(4580

kwiatów w nocnym
Zgł. Sienkiewicza

ptr. prawo.

! ptr.
F2370

83a,

prawo.

do lat
17, potrzebna' do
wszel kich prac domowych.
M. Klinger, Bydgoszcz 5,
Brdyujście, Witebska 12.
F2381

Kłodę
do
lekkich

dziew'czę
ci

i

dw'ójga dzie
prac donno?

Jasie
wych potrzebna.
wicz, Śniadeckich nr. 9,
II

F2375

ptr.

Ogrodnik
Samotny, potrzebny zaraz.
Zgłoszenia M ajętność Wielki
Żółw in, poczta Bydgoszcz V.

przy stacji kolejowej kupi
w
głównej ulicy
Makowski,
Byugoszczy, dobrze pro Klasztorna 10. Wejherowo,
4550
sperujące, zpowoduśmier(4558
ci
zaraz
na
korzystnie
Wyaesąne
włosy
sprzedaż.
Oferty
pod
Poszukuję (F2431
Król.
Dcmitter,
biura kupuje
,,Rzeźnictwo” do
przeszywacza i szteperki
5.
4046
Jadwigi
ogłoszeń 1RO RydgoSzcz.
Fabryka obuwia ,Szewro-

przy

,

-

młoda
panna,
umie.jąea
szyć, haftow'ać poszukuje
do
może
ddc-ci,
posady
pomagać w' biurze. Naj?
chętniej na wieś. Wyma?
(6f. do
gania Ekrompe.
Dz. Bydg. pod ,Wyjazd”.
4501

Kobieta

F2391

potrzebna do mycia na
czyń. Kawiarnia Zacisze"
Śniadeckich 2.
(4589

.chrom”.

Skład

kolonialny

z

'

urządzeniem,

i

przyległem
mieszkaniem zpowodu dhp
roby żaraz na sprzedaż.
Adres wskaże Dz. Bydg.
towarem

4568

3

miału

ctr.

120

ptr.,

prze

Okolica

bezkonkurencyjna. C'ena
85000, wpłaty 45U00. Biu
ro

.

Prawo",

Tel.

Dworcowa 82

1399.

F2449

młodszą siłę biurową, oraz

Polonia” Byd
agenta.
handlowy
goszcz, Dworcowa 17.Tel.
5 miesięczny na Prakt
nr.
F-2426
698.
kursach Handlowych ul
Chrobrego nr. 7 rozpo
Krawcowe
się na początku do sukien damskich poszu
czyna
marca r. b
Zapisy przyj kuje ,,Model". Em. War
muje codziennie w go mińskiego nr. 10.
1240,1
dzinach
12—1 i 7-8 w.
,

Kurs

(F

Dyrekcja.

1861

Nauczycielka
rutynowana

z

wykształ

ceniein konserwat udziela

Obaria

składy, gospodarstwa po
stoją”, Dworcowa

leca

hr. 59.

4601

Dw'orcowa 34/36.

Poszukują

LEKCJE

.

Młyn
motorowy

lekcje

muzyki
(fortep.)
i dorosłym.
Zamojskiego 20,

dzieciom
Wiadom.

III ptr.

Stasiew'ski,

skiego

8

a.

1-3

.

-

(4487

2000

tacji

mórg

5 Mk.

Marcinkow mińskiem,
(F2384

Dziewczyna
z dobremiświa

potrzebna,

dectwami i poczciwa. Zgł.
Pomorska 48, biuro
we.
F2a76

węglo

Służąca
do kuchni restauracyjnej
jest potrzebna od t,8 .br.
w
^GastroRestauracji

nomia** ul. Dworcowa 87.
F2421

na

10

Gdańskiej sprzedam. Oferty
pod Słoneczne L." do fnji
Dziennika Bydg.
|f241p

z

morgi,

z

żywym

zabudowania, cena 55tys.zł.
poleca Mśiek, Bydgotfzei.
Dworcowa 36. ,Telafon 837.
(4084
'

Dzierżawy

Dziewczę
gościńca lub składu kolon
tylko uozciwe, pracowite, ialnego z mieszkaniem
dzieci
z raz
kochające
na
w'iększej wsi poszu
przyjmę. Koperska, Mar- kuje J. Muras, Podobowice pow'. Znin.
cinisow'skiego 10, 3 ptr.
(4549

wynaję

do
Adres w'skaże filja
Bydg. Dworcow'a 2.
F24O0

M ały
pokój samotnej pani.
tejki 8, parter, 3 -4

Ma

.

F2418

całem
ny od

z

go

Pokój

utrzymaniem wol

Cieszkowskie

3.

15,1ptr.

F2423

prawo.

Umebl.

pokój

dla solidnego pana, od t.
3. br. do wyna'ęeia.
Po
morska 40, dom frontowy
II ptr. pr.
4605

t*ok6j
umebl. z uży
waniem kuchni dla mał
żeństwa
Św,
wynajmę.
Trójcy 22a, 4 ptr. prawo,
4508

Poszumu q
2500-3009 zł. Of. do Dz.

Bydg.

Pokój
umebl. z używaniem ku
chni wynajmę.
Kościpszki 48, II ptr. prawp.
F2389

Pokój

za

,Pewien

pod

staw".

4543

Zgubioną

i kartę
Feliks

ks/ążecż tę wojskową
niob.

na

nazwisuo

Leszczyński, Lmpwiec.
ta kotomietz, pow'iat
goszcz, unieważniam

.

pocz
Byd
(4486

z utrzymaniem dla
solidnego pana lub mał
Książką
żeństw'a.
11,
Kołłątaja
wojskow'ą na nazwisko
II
F2428

umebl,

ptr. prawo.

Pokój

umebl.
dla
małżeństwa.
Gamma 7, II ptr. lew'o.
F2394

do

Pokój
wynajęcia. Kujawska
II

127,

nr.

przy

ptr.

Rynku.

osobnem

prawo
4554

wejściem do
Sienkiewicza

najęcia.
II pr.

uniewa

Józef Brzeziński,
żniam.

wy
33

(45H2

Za

tony ńiej

diugl
Anny

domu

Przybyl

Skradzioną
książeczkę wojskową

na

nazwisko F'ranciszek Wo
źniak, uniew'ażniam. (4382

Pokój

do wynajęcia. Gó
rzyński, WReńska nr. 6,
II ptr.
F2407

14,355

Franz, za
skiej
mieszkałej wZielońezynia,
poczta Strzelewo, pow-iat
Bydgoski nie
odpow'ia
dam. Makary Przybylski,
(437Ó
Bydgoszcz.
z

Zgubione

umebl

i inwa
nazwisko Wacław
unieważniam (4574

papiery wojskow'e
lidzkie

Grupka

Starsze

na

Za

małżeństwo poszukuje od
i.3. próżnego pokoju zkuch
nią łub ewtl. pokoju ume

koszta

utrzymania mojej zaginio
nej żony Marji Kędzier
nie odpowiadan, a
blowanego z używaniem skiej
kuchni.
Oferty do tilji Dz winnych przetrzymyw'ania
do
od
Bvdg, Dworcowa 2 pod żony pociągnę
,,H. W ."
(4o63 powiedzialności sądowej.
'W 'o jci ech Kędzierski,

Pokój

Sienkiew'icza 26.

umebl. do

inw'entarzem.
Dzier
żawa
resztówiii
180 mórg
zinw ent.żywym i martwym,
do objęcia potrzeba 20 tys.
zf.. 1000 mórg na sprzedaż
cena
350 tys. zł., wpłaty
150 tys.
Młyn woduy, do
tego 40 rfióżg żiemij żywy
i 'martwy inwentarz oraz

umebl.

panienki

elegancko

boni

wym

Pokój

Pokój

Chełi niart-

w

dla
cia.
Dz.

umebl, ido wynajęcia. Sw.
Trójcy l2a. Brunk. (4685

yj

lat,

prawo.

pokoje

kuchnią oraz sypialkę
ufząSzcn e kuęhunne przy

dla pana lub pani do
Łokiet
najęcia od 1. 3.
ka 4a,
4547

Dzierżawa
zaraz

i

z

~

-

4616

2
z

Pokój

Inteligentna

,

Teren

o
składane ofert
na
mieszkania! pod
rNowy
dom” do flji Dz. Bydg.
Dworcowa 2.
(F2382

posady, do
wszelkich napraw w dzie
dżinie mechanietwa.
Zgł.
pod ,Mechanik" do filji
Dzień. Bydg.
F2390

do kina lub kaw'iarni.
Adres ws aża Dz. Bydg.

1. 8.
I p.
F2405

się

Mechanik

4590

brykami
powodu wy dom w centrum
miasta
na
jazdu
natychmiast
Przyjmią
do 65 tys. zł.
sprzedaż 130000 zł wpłaty Bydgoszczy
tokarza na metal
do
35 tys. według dobrego
7QOOO dochód miesięczny wpłaty
i 2 polerowaczki do drze
Pośrednictwo
Kobieta
umowy.
wy
dó
2000
zł.
Zgłoszenia
wa.
Fabryka Ternionów do czyszczenia biura
kluczone. Zgłosz do Dzień.
spieszne ^Pogoń”, Dwor
19.
(F-2333
Byd. pod .Dom S. M.* (4364 3*go Maja
cowa
80.
potrzebna.
Zgł. od
Rzeinictwo

zamiar
budować
wbież.rokńdomo5do
7 pok.
mieszk., uprasza

Majać

Chłopiec
lokalu.
Rutynowany
potrzebny do kuchni do
Ii
13,
czyszczenia nozy jeżdże skrzypek
objigac sta
(F2398 nia wózkiem. Kawiarnia z repertuarem poszukuje
aZacisze"
Śniadeckich 2. posady zaraz lub później

F2424

komfor

Mieszkania!

poszukuje

Dziewczyna

z

Zgło

.

raz.

Kuplo

z

pokojow'e

wprost od gospodarza
płacę czynsz ewentualnie
z góry, szuka dawniejszy
reemigrant Berlina.
szenia do filji Dżien, pod
rBerlina”.
(4537

,

fryzjerski potrzebny. Ka
miński Św\ Trójcy 14.

do
fa

4-5
tem

.

Pomocnik

Byd

Mieszkanie

,

..

utr?yńianiem od
wynajmę. Matejki 8,

z

do

.

przystojną, wymowną po
elegancka ko szukuję db Sprzedaży
na
snrze-

rzystnie
daż. Kordeckiego

(4565

Pokój

MIESZKANIA

-

potrze

Panienko

zaraz

gosposia,

ź, jąca hodowlę trzody, chów'
(44S3 drobiu i umiejąca goto

leniem rządoweńi,
bna od
1. 3. tlo dwojga
dzieci 8 i 5 lat na wieś.

Sypialnia
mahoniowa

kucharka

-

branży kolonjalnej.
jaca zdolność do wszelkich
innych zajęć,
poszukuje,
jakiejkolw'iek posady. Łask
oferty pipszę skierować do
zna filji Dz Bydg. pod,,Uczciwa'"
ma

Z

wać.
Krawcowa
Zgł. do Dz. Bydg.
Nauczycielka
(4534 poszukuje
pod .Gosposia”.
posady jako
nodręczna. Dw'orcowa 31a,
wychowawczyni z pozwo

tanio.

4587

mieszkanie, 2
za

gimnaz'um

(muzy

dworska

Rsdjo
Nakielska

roli

F2386

3lampkowe sprzeda

Dom

gi

sprzedaż,

na

Samochód

Gunia Stanisław,
ui. Krzywa 4.
F2415

wolne

do

pomocy w języku
i
łacinie
Adres wskaże D'z.

11.

do
krawca
wskaże
eowa 2.

Uczeń
krążców, w łaścicieli skle
Dwupiętrowy dom
może się zgłosić Inż. Bruskładami, wolne miesz pów oraz ludzi, pószuku
kanie, dochód 8000 zł przy jących zajęcia ubocznego knrzew'jcż, Elektro i Ra50,000 zł wpłaty sprzed'a do sprzedaży sensacyjnego djotechnlka. Toruńska 181.
4619
Sokołowski, Śniadeckimi patentowanego artykułu.
nr.
40.
(F2402 Osiągnięcie dużych zys
ków
kto
widzi,
Potrzebna
pewne,

na
mieszkanie.
Wiadomość: i strowski.
Grunwaldzka 88.
(4555

mórg

Wiadomości

Nauczycielka
przygotuje

powiatowom mieście przy udzieli
Rynku. Zgłosz. do Dzień. frano.
Bydg. pod .Wyrobiony”, kalna).
(f 3i)
Bydg.

i młyn wodny
Zakład
nadkompletny
cena 75, wpłata 50,000
zł, fryzjerski na 3 obsługi z 4
sprzeda Sokołowski, Śnia pokojowem mieszkaniem,
deckich 40.
F2403 istniejący od przeszło 20
lat, z pow, du
choroby
zaraz
lub później korzy
Nieruchomości
Chodkiewicza 4 i Gdań stnie na sprzedaż.
Łask.
ska ^8, są na
sprzedaż. of. do filji Dz. Bydg. pod

pszenna ro
inwentarz

gry na fortepjanie.
Cena nit ka.
Kordeckie
4546
go 3, parter lewo.

przyległem

zamienię
140

lekcji

z

Fasonewanie

ska 22/23.

Udzielam

Z powodu
wyjazdu zagranicę

Ubranka

na

Str.

^DZIĘNNTK BYPGOSltl** środą, dnia 27 lutego 1929 roku.

w'y

Pokój

siewicz,
II ptr.

Pokój
tylko dla pani do
W'ynajęcia, Cieszkowskie
17,

(46tQ

dnia

25 bm
około godz.
7-roej wieczorem w drodze
z ul.
Poznańskiej do kina
Kristal lub w kinie Kristal

wynajęcia. Ja
Śniadeckich 9, inałą paczkę, zawierającą
F2374 jedwabne pończochy ko
loru bezow'ege. Uczc. zna

umebl.
go

Zgubiono

(F'2379

1 ptr. pr.

F2429

Pokój

uaaobl. ełektr światło* ła
zienka dla inteligentnego
paha od 1. 8. do
cia, Chrobrego 13, I ptr.
II wejście.
F2386

wynaję

Pokój

lazca zechce oddać takowe
za
Jo
wynagrodzeniem
Dz. Bydg
ul Poznańskg,

EssS
Pani

zapozna sympatycznego in
żyniera, praw-a'ka lub
nrzędn ka powyżej
szego
trzydziestki. Oferty de Dz.
(457ł
Bydg. pod ,1215 ”.

wyż

umeblowany od l.S. dla
jednego lub dwuch le
Mistrz
pszych panów, clo wyna
jęcia. Śniadeckich 27 1ptr. fryzjerski. 34 lat, kawa
F,iH5 ler, pragnie naw'iązać ko
prawo.
F2406
respondencję w celu ma(F2417 trymonjalnym
śokój
z
Skiad
panią,
Ekspedientka
umebl.
od
1 marca do która
z
posiada odpow'iedni
do interesu rzeźnickiego
mieszkaniem, w którem
Służąca
Sienkiewicza
wynajęcia.
lub
majątek
pierwszorzę
potrzebna od 1. 3. Leon uczciwa, porządna, um ie się znajdował 6 lat interes nr. 46, li ptr. prawo.
zakład
dny
fryzjerski.
Słomiański, ul. Dworco jąca gotować do wszel obuwia z pracownią, od
z
Oferty
podaniem bliż
wa 7.
F2445 kich
prac
domow'ych z 1 kwietn'a do wynajęcia.
dobremi
świadectwami Egzystencja zapewniona.
szych
szczegółów'
jak
Poszukują
pot.rze.bna. Banaszak ow'a, Zgłoszenia u Józefa Każ- panienki na wspólny po wiek i t.. p. prosi się na
Sfużąta
Śniadeckich 33. II desłać do Dz, Bydg. pod
zaraz potrzebna. Drogerja
Cieszkowskiego 2 1 ptr. mierczaka w Kcyni, Poznań kój.
ska 35.
JF2437 .A.B.”
4581
(4544
(4376 wprost.
F2442
Sienkiewicza 48.
—

BYDGOSKI"

WDZIENNIK

środa, dnia

27

Nr. 48.

1929 roku

lutego

PRZECHOWAĆ!

WWCIĄĆf

Rewolucyjnyprzewrót
'

wywołał wszędzie

Baczność!
W

każdej

Jednorazowo!
do

proszku

paczce

się

niedzielę

na

tem

lspiia

i

przy ulicyJagiellońskiej 71.
Publiczność
Szan.
Prosimy
ialfnajuprzejmiej o liczna przybycie
i o przyniesienie brudnej bielizny, która zostanie przed
oczami Szanownej Publiczności a mianowicie norm alnie brudna

,,Ognisto”

w3iii

Gdzie?

i rai

Sensacyjna nowość przewyższa
metody prania.

dowiesz

Plsrie baz

bez

mydlą*

bez

wszelkie

dotychczasowe

gotowania,

bez

tarcia,

szczotek, jak również bez innych ostrych środków, które
bieliznę niszczą, lecz tylko p ow ietrz e m ssącem.
Więc wszelkie Panie, które pragną pozbyć się uciemiężenia

miejscu.

samem

wynalazek

Opatentow'any aparat ,,Cud4t do prania będzie praktycznie
publicznie przedstawiony i dem onstrowany codziennie,
prócz soboty i niedzieli, o yodzinie 3 i 5 pop. w lokalu p. Fiolki,

prania

ciieśwelrs

w

senzaoyjny

-

WYŻYMACZ ,,BŁYSKAWICA"

S

,,POLAR”
Gratis!

lit

11

gospodarstwie damomem

w

czysto polski

-

praniu bielizny,

przy

niechaj

do

pospieszą

Fiolki

p,

na

,,Cud*\
oryginalny
wykład pralnika,,Błyskapodziwiać

Rów'nocześnie
wica44 tak samo w

Przetarg

W

W środę, dnia 27 lutego 1929r. o godz. 15-tej
sprzedawać się będzie w Rzeźni Miejskiej wmiejscu,
najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatą:'

6

świń

ubitych

Bydgoszcz,

dnia 25

l*S

P.

1929

lutego

z

Codziennie fiaSti i

Chemiczna

do

serdeczną

br.

próbne

(F 2408

Regi wieprzow a

,,Cud" 1

kaposł%

z

.

pralniaifarblarnia

Kpt. CZERMAK KAZIMIERZ, adjutant
Toruń, koszary Gen. Hallera.

BT

ulica Grunwaldzka

Behring

DGOSZCZ,

ul.Śniadeckich

Skład

poszukuje sieprzedstawiciela

po wykładzie Eksploatacja wynalazku
(4580
Błyskawica'1

ulica

50

poleca

tiya mii iinn
i

Najstaranniejsze

63pp.

Najniższe

A

G

ilość

T.

z o. o.

Telefon

807.

Najlepsza sdirena miesz
przed włamywaczami

obuwia

14

630, 631

Telefon

784

wybofze:

Z

Na
za

i

czjrstość, wygoda

to

nie

życzenie wydajemy piece
opłatą od 3 zł. miesięcznie.

oszczędność

w'ytwarza dymu, kurzu, popiołu

i

sadzy G

iA Z

fabryka

kania

Aparat ten wydaje przeraża
jący huk, płosząc złodzieja,
równocześnie alar
domowników.

budząc
we

wszystkich

składach

dla nrndto
'

dziecięce

handlu

m00

i

,

I BANKLUDOWY"
Spdz.

|

prywatna wy-

Telefon

s

j

927

klitze kreskowe itiatkowe

1

dlailusłr. dziełicenników

Drukarnia
Wydawnictwo

T

Do

1

Bydgoska
Bydgoskiego"

,,Stzlennlka

Mis

bqrio

Jako przykład kilka
70

cm.

cm.

szer.

'

szer.

-

.......

w idzew sk ie

Madapolam

80

cm.

Prześcieradłowe

80

szer.

cm.

140cm.

szer

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

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

szer.

-

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

-

wszystkich innych

Magazyn

1.25 i 0 .9 5

.

.

.O95zł
-S.25zł

....

1.95i159

-

.

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

oddziałach

znaczna

zł

.

zł

11

E

34536)

H

załatwia wszelkie sprawy bankowe

dla

drobnych oszczędności,
na

dogodnyfli

waniiiM.

| |

|

Czeczowiczka

Nansuk 1200
Szyrtlng lii 71
Szyrting III 80

Krośniak

SS.SSzł

zniżka cen, również

BławatówTAPEUSZ

Stary Rynek

wypożycza bezpłatnie skarbonki

Andrychów,

Prześcieradło we
.*

1895r.

w

od27lutegodo16marca

Żyrardowskie,

cen:

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

Zal.

ta

Bgdlgosxcz:ęy fcnM Kslsisiclm

w

I938

~

ydzień

sprzedaży wyłożon e będą towary

odp.

H

~

Bydgoszcz, ui. Poznańska 29/31!

Biały

n.

płacąc najwyższy procent,

Specjalno*!:

1928

z

przyjmujewkłady w z loty chi dolarach

g

cenach.

—

BYDGOSZCZ
Oósuiiket7 9 fal 1457

z.

Bydgoszczy

w

|

przemysłu.

bonujemy szybko, gusłownie i po przystępnych

JEóżMsm dziecięce
bardzo 'wielkim wyborze.
Spłaty w ratach
dozwolon e.
Prosimy zażądać cenników
w

Ozyfajcie ,,Dziennik Bydgoski*!

tren;,
4592

1

DRUKI
wszelkiego rodzaju

We

38/43 Tel.

salfpokoiibiur,

po cenach umiarkowanych.
gazowe również w dzierżawę

S538

ceny.

żelaza, rowerów i 1. p.

Ludowe

wielkim

w

doogrzewania

O AZ

hM

70

Jagiellońska
Jagiellońska

piece i radiatory gazowe

prędkie wykonanie.

mująco

Płótn o

ulica

r*

i

Surówka

wieczorem.,

Lokal ogrzany.

pakowania

kupuje każdą

%tfózM

godz.

się pierw'sze

uprasza

SKLEP GAZOWNI

141

nr.

Dużeskrzynie
Albert

pranie

o

BYDGOSKA GAZOWNIA MIEJSKA

.

do

odbędzie
6

Zarazem

Zgłosz.

wyżymacz

wtorek, dnia 26 lutego

Wstęp wolny.

Z.itesnorowslfi

P oficerów i szeregowych, którzy służyli
w
1919*1920 r w 83 p. p o nadesłanie posiadanych
przez nich dokumentów, jak: rozkazy, dzienniki 'bo
jowe itp. dotyczące przeżyć bojowych tak z okresu
powstania jak i pobytu na froncie oraz o nadesłanie
fotografji z życia pułku, z tych okresów do będącej
w
opracowaniu ,,Jednodniówki", która ukaże się
w dnśu
8 maja w 10-tą rocznicę powstania pułku.
Komitet redakcyjny ,,Jednodniówki" zwróci po
(4607
wykorzystaniu nadesłane materjały.
Adres:

lutego

we

tam

egzekucyjny.

Gile. 63 p. p.
Korpus
prośbą
wszystkich

.

dnia 27

Dziś

świeże kiszki

cielą.

r.

oddział

*a^jlsshrOTd,

Dowódca i
zwracają się

i1ubite

Ed. B eidatsch

Restauracja
środę,

przymusowy.

można

użytku.

na

cen

prima

Szeiblera 90
cm.

szer.

cm.

szer.

Szeiblera 71

Widzewskie i Inne.

140
cm.

?
cm.
szer.

szer.
-

-

.

*

-i.aszi

.........

szer.

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

Ręcznikowe od 6 9 groszy.
now ości wiosen ne, których wielki transport

FERIlER

zł

1.09Zł

.........

cm.

2?.*SS

2.95zł

.

1

.

1 5

zł

nadszedł.

SŚttŚtfcsLTel'nr'619'

25 pi. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szeiokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 6U ur., w tekście na drugiej i trzeciei sŁrome 1,U0 zł.,
Cany or.oszeń
Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20o;0 znizki.
(,a'szych stronacn 85 gr. za milim. i łam., szer. 67 mm.
Większe ogłoszenia, zamieszczone wśiód drobnych lOO% drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym.
Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rabatu.
Przy Konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają.
Ogłoszenia zagraniczne 25% dopłaty.
Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżenie n miejsca o 20 V,. drożej.
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada.
Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowycn, Bank Ludowy,
Miejsce płatności: Bydgoszcz.
Bank M. Stadthagen.
Konto czekowe: P. K. O. 203713 Poznań.
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