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r.

wiwyborcówitemsamemograniczają
swobodę wyborów.
Niemniej uważamy,że stosunkowe
ułatwia stworzenia
prawo wyborczenie
ko*
większości parlam entarnej,
stałej
i konieczne
Naczelne
w
niecznejdozachowania stałości rządów,
Już wczoraj zawiadomiliśmy naszych
wo jakijednolitości ustawodawstwa.
wiązek już obecnie zwrócić uwagę na z zasadamiKościoła
katolickiego,
Do art. 51 stosujemy analogicz
5.
Czytelników, że w żywotnej sprawie no po w aż n e niedomaganie, wynikające z bec próśb katolików
wyborców o
wej konstytucji zabrali głos także nasi obecnego systemu głosowania na wskazówki,
będzie zmuszony odradzać ne uwagi swoje co do art. 30.
listy,
Do art. 64.
6.
cenne
i obejmujące całe państwo i uwzględnia katolikom głosowania na
Ustawy, obowiązują
aręypasterze. Dziś
podajemy
kandydatów
św-iatłe ich uwagi w pełnem brzmieniu, jące listy państwowe.
Dotychczasowe nieodpowiednich, konsekwencją zaś te ce w Polsce, lub uchwalane przez ciała
przeświadczeni, że staną się one sztan doświadczenie wykazało, że listy', ukła go stanowiska być może pomijanie ca ustawodawcze, mogą być sprzeczne z
darem wszystkich posłów i senatorów,
danei zatwierdzane w.ostatniej chwili,łych list, na których wśród kandydatów
konstytucją wobec braku stałego trybu
z
na tuż przed upływem terminu ich zgłasza odpowiednich są kandydaci niewłaści nału, który miałby prawo orzekania, czy,
niobędącycli katolikami tylko
zwiska.
nia, nie dają wyborcom dostatecznej wi.
Episkopat już obecnie prosi o u- i w jakiej mierze ustawa narusza po
sposobności do eliminowania (wyłącze względnienie tej trudności w ordynacji stanowienia konstytucji. Wobec czego
bez
Całokształt konstytucji polskiej, in nia) nieodpowiednich kandydatów
stałego
trybunału
wyborczej i o uchwalenie takiej, która- utworzenie takiego
by dozwalała pominięcie poszczególnych uznajemy za niezbędne (t. zw. trybunał
teresujący w najwyższy sposób każdego zwalczenia całych list stronnictw.
Red.)
obywatela Polski, nastręcza także Epis
Episkopat zwraca uwagę na to, że, kandydatów bez równoczesnego zwal konstytucyjny
7.
Do art. 66.
Pozbawienie Senatu
katolikom
czania całych list i sądzi, że droga ta
W
wyborcom
kopatowi szereg uwag.
niniejszym przedkładając
s iędo
nietyiko obowiązek sumienia brania u- prowadzi do zdrowego rozwoju państwa inicjatywy ustawodawczej nie odpowia
memorjale ograniczamy
spraw
da godności tej izby, wychodzącej także
i artykułów konstytucji, pośrednio ibez działu w głosowaniu, ale i głosowania polskiego.
z
Konsekwentnie
oświadcza
na
da
z
powszechnego głosowania oraz mia
zw
Episkopat
wyłącznie
kandydatów,
którzy
pośrednio
iązanych
życiem
religijnowania Prezydenta
list
Rzeczypospolitej,
nem
w
państwowych,
Polsce,
waćbędągwarancję
zajmowania w pra sięzazniesieniem
(Ciąg dalszy na 2 str.)
cy parlamentarnej stanowiska, zg odnego które jeszcze mniej podlegają wpływo
Uznającżycie religijne za podstawę
pomyślnego rozwoju
Rzeczypospolitej,
uważamy za swój obowiązek i prawo
przedłożyć rządo'wi, Sejmowi, Senatowi
oraz innym zainteresowanym czynnikom
nasze uwagi i propozycje.
Uwzględnie
nie tych postulatów, zgodnych z wieko
Na porządku dziennym tylko sprawa kolei Herby Nowe-Gdynia.
Skneblowana
wą tradycją Polski, zabezpieczy p r a w i
Protest
sali
obrad.
i
dłowe
Kościoła,
współżycie państwa
opozycja.
przez opuszczenie
Projekt ustawy odesłany do
zapewnikatolikom naturalneichprawa
Komisji skarbowej i komunikacyjnej.
dziedzinie życia religijnego ikultural
w
(KI. Nar.) celem złożenia oświadczenia
W arszaw a,23. 4. (PAT) 26-te posie stawie przepisów regulaminu zwrócił się
nego,a,usuwającniebezpieczeństwo tarć
do p. marszałka z prośbą o
iwalk wewnętrznych,
P. mar
uzyskanie w sprawie niezgodności z konstytucją,
stworzy silne pod dzenie Sejmu z dnia 23 bm.
stawy spokojnego, sprawiedliwego i zgo szałek na wstępie odczytał zarządzenie zgody Sejmu na uzupełnienie porządku P. marszałek stwierdził, że regulamin
dnego z głosem sumienia rozwoju życia p. Prezydenta Rzplitej w sprawie zwo dziennego dzisiejszego posiedzenia dwo i tej formy oświadczenia nie przewiduje.
łania Sejmu i oświadczył, że na pod ma sprawozdaniami
komisji admini W tem miejscu na ławach opozycji po
kulturalnego w Polsce.
P.
m
arszałek
do
stawie
zwołano
stracyjnej.
oświadczył, że wstała wrzawa, wśród której też posło
Przechodząc
poszczególnych arty
tego
rozporządzenia
li
z
kułów w
konstytucji, bierzemy jako dzisiejsze posiedzenie
porządkiem brzmienie zarządzenia p. Prezydenta zu wie opozycyjni opuścili salę. Projekt
odesłano
do
stowy
połączonych
komisyj
podstawę rozważań naszych ,,Wniosek dziennym, przewidującym pierwsze czy pełnie wyraźnie ogranicza sesję nadzwy
poczem
Posłów z Klubu
czajną do załatwienia jednego tylko pro skarbowej i komunikacyjnej,
Bezpartyjnego Bloku tanie rządowegoprojektu ustaw y o od
jektu ustawy, wobec tego wniosku po posiedzenie obu komisyj zwołano na go
Współpracy z Rządem w sprawie zmia daniu francusko
polskiemu towarzy
sła wNiedziałkowskiego
postawić pod dzinę 12. Następne posiedzenie plenar
111,
kolejowemu, spółce
akcyjnej
ny Konstytucji" (druk Nr.
Sejm stwu
ne
nie może. Wówczas zwrócił
Sejmu p. marszałek wyznaczył na
z
Nowe
głosowanie
Paryżu
koleiHerby
Gdynia
Rzeczypospolitej Polskiej).
z
o
jutro,
tj. dnia 24 bm. o godz. 4 po poł. z
Siemkowice
głos poseł Róg (Str. Chł.)
Częstochowa się do prośbą
1. Pominięciew projekcie konstytu odnogą
w związku z oświadczeniem p. marszał
porządkiem
dziennym sprawozdanie po
udzielenie
eksploatacjioraz
porękipań
z
cji wstępnej deklaracji konstytucji
ka.
P marszałek zwrócił uwagę, iż tej
łączonych komisyj. Na tem posiedzenie
s tw o w e j.Przed porządkiem dziennym p.
dnia 17 marca 1921 i\:
,,W imię Boga
nie przewiduje.
Na zakończono.
Wszechmogącego itd." nietylko zry w a z m arszałek udzielił głosu posłowi Nie formy regulamin
o
X.
Winiarski
na
działkowskiemu
stępny
prosi
głos
pos.
(PPS.),
który
pod
ale zara
tradycją i przeszłością Polski,
zem
nadaje późniejszym
artykułom
znaczenie, na które katolicy nie m ogli
by się zgodzić. Wychodząc z założenia,
żeBóg jest źródłem ostatecznem wszel
kiej władzy,moglibyśmy po wstępnej
deklaracji, uznającej wszechmoc Boga,
Publiczność pociągnięta zapałem młodych.
WSec, protest i
Policyjne moce
zgodzić się na określenie, umieszczone
Młodzież
chciała
za
art. 2-im o źródle władzy i prawie
w
strzegą poselstwa niemieckiego.
sanacyjna
pruskiego kowala
naczelnem. Bez deklaracji wstępnej o
wieszać austriackiego ślusarza.
B og u projektowany art.
2-gi nabiera
W arszaw a,24.4.(tel. wł.)Warszawia przechodniów, oraz mieszkańców
tych tak że Warszawianie chcąc nie chcąc
znaczenia, nie zgodnego z pojęciami lu
i musieli być jego świadkami. Samocho
witali pochód oklaskami
dzi, wierzących w Boga i przytem na nie byli w wczorajszy czwartek świad ulic, którzy
razem
z
akademikami
i dy a przedewszystkiem tram waje stały
Rotę
i
śpiewali
mimowolnymi uczestnikami
stręcza sposobność głoszenia błęd ny ch kami
Bezustannie
wołano
długim sznurem. Akademicy okrzykami
m
hymn
narodowy.
na
anifestacji urządzonej przez
zupełnie zapatrywań
etykę państwo pięknej
z
i
,,niech żyje okazywali Niemcom swoją pogardę dła
hakatą gdańską"
w a lk młodzież
akademicką wszystkich wyż ,,precz
wą, co musiałoby doprowadzić do
ich
Do
zaburzeń
Gdańsk".
niekulturalnego zachowania, po
uczelni
od
polski
żadnych
o
w
stolicy. Rozpoczęło się
podstawę etykiiprawa
państwie. szych
czem
n ie doszło.
odśpiewano Bote i akademicy uwiecu
w sali Muzeum Przemysłu i Rol
Wobec
czego
proponujemy następne
dali
do gmachu politechniki, gdzie
nie
ale
się
wcale,
na
Przedmieściu
nictwa
Krakowskiem
Policja
przeszkodziła
brzmienie art. 2 -go:
,,Bezpośredniem
źródłem władzy Rzeczypospolitej
Pol zorganizowanego przez Naczelny Komi u wylotu ulicy Pięknej stał w pogoto pochód rozwiązano.
wiu silny oddział posterunkowych, p ie
Policja w dalszym ciągu broniła do
skiej jest naród, prawem zaś naczelnem tet Akademicki jako wyraz protestu
do ulicy Pięknej, a nawet
silnie
zkarabinamiimaska
stępu
szychikonnych
dobro państwa w określeniu niniejszej
przeciwko niesłychanym
praktykom
strzegła poselstwa austrjackiego, znaj
władz gdańskich wobec obywateli pol m i gazowemi.Przygotowane były też
konstytucji".
a na
podwórzach sąsiednich dującego się przy ul. Koszykowej. Mia
2.Art.9pomijakwestjęwobec kogo skich na terenie Wolnego Miasta. Stu hydranty
domów
denci
i
studentki
zebrali
tak
zgromadzona
była policja kon nowicie sanacyjny ,,Legjon Młodych",
licznie,
się
Prezydent składa przysięgę swoją, co po
na.
Na
ulicy Pięknej bowiem niedaleko który urządził swój wiec w poniedzia
że nietylko szczelnie wypełnili
wielką
winno być określone w konstytucji.
ale
także
i
sień.
ulicy
Marszałkowskiej
znajduje się po łek, nie mogąc dostać się pod gmach
sale,
3. W art. 14 oświadczamy się za ozalegli schody
selstwo niemieckie. Przed policją usta poselstwa niemieckiego, udał sio do p o 
któ
Przemawiał
umorzenia
mówców,
cały
szereg
,,oraz
puszczeniem wyrazów
gdzieitamztru
rych wysłuchano w skupieniu i rzęsiście wił się poza tem podwójny kordon aka selstwa austrjackiego,
postępowaniaprzed prawomocnem roz
demików, gdyż po linji organizatorów dem tylko dał się powstrzymać od czy
oklaskiwano. W końcu po odśpiewaniu
strzygnięciemsprawy wposzczególnych
należało
unikać
wszel nów, które mogły za sobą pociągnąć
wypadkach"... Pł'awo umarzania skarg, Roty uchwalono odpowiednią rezolucje. manifestacji
kich wybryków. Niemcy gdańscy mogli bardzo przykre skutki, a przedewszyst
Przed
Muzeum
uformował
gmachem
nierozstrzygniętych sądownie, wkracza
sobie brać z tego przykład, jak należy kiemniemiałybyżadnego
sensu,gdyż
naraża
w
prawa osób trzecich,
Prezy się pochód, w którym brało udział około bronić
co ma Austrją wspólnego z Gdańskiem.
Pochód
sze
3000
akademików
obywateli swoich.
przeszedł
denta na zarzuty i podejrzewanie go o
Na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Mar
Wczorajszy pochód miał przebieg ż y 
stronniczość,a osłabiaświadomość, że roką ławą głównefni ulicami Warszawy,
że
Szkoda tylko,
się jeszcze jeden wiołowy ipodniosły.
a mianowicie Nowym Światem, Alejami
szałkowskiej
odbył
wobec
sprawiedliwość
wszystkichwin
nie odbył się podczas pobytu hrabiego
ze względu na ruch
ulicz
wiec,
krótki,
i
Jerozołimskiemi
ulicą Marszałkowską,
na w równej mierze mieć
zastosowanie.
Grawiny w Warszawie.
zrozumiałe
zainteresowanie ny, który został zupełnie zatamowany,
4.
Art. 30. Uważamy za swój
obo I budząc

Biskupi
polscy
czuwają.
zasady
zmiany
projekcie konstytucyjnym.
-

,

—

Błyskawiczne posiedzenie sejmowe.
-

-

—

-

—

-

.

Stołeczna młodzież akademicka
pochód.

-

-

-

.

a
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i
doświadczeniu
członków.

|ak

życiowemu jej

Rząd rewolucyjny w Hiszpanji
ujmuje władzą.

Nr.

r.

Zalecamy kupować mydło tylko

na

w agę,

Pani

Szan.

a

05.

nie

Mamy przed sobą dwa
wątpliwie przekona się, że najtańszym mydłem jest wysuszona
druki wniosku, o którym mówimy.
W
M ad ry t,23. 4. (PAT). Minister spraw
jednym druku czytamy: ,,Dekrety te wewn. udzielił dziennikarzom informamogą dotyczyć", w drugim zaś: ,,Dekre- c y j, iż rząd
republikański i społeczeń
ty te nie mogą dotyczyć"
,,zmiany stwo katąlońskie
uzgodniły
sprawę
konstytucji". Ani na chwilę nie chcemy mianowania
gubernatora
Barcelony
z
Kadyksu, pogłoski, obiegają
przypuścić, żeby wniosek projektował Stanowisko to obejmuje Campanis, któ ski idzie po linji tradycyj monarchicz- macyj
na
temat
i
z
KacewLondynie
rzekomego
nadanie Prezydentowi prawa zmienia ry będzie
usiłuje spętać
powrotem
istotnym przedstawicielem nych
krążowni
załogi hiszpańskiego
nia konstytucji, co też potwierdza dal rządu Madrytu i posiadać
talonję. Czy nic doprowadzi to do za buntu
będzie wszy
ka
i
dwóch
,,Cervantes"
kontrtorpeostrzenia
czas rozstrzygnie).
i przywileje,
prawa
wypływające
szy ciąg tego artykułu, w którym czyta stkie
M adryt,23. 4. (PAT).
Według jnfor- dowców są nieścisłe.
(Madryt republikańmy: ,,Ustawa może
upoważnić Prezy z tego stanowiska.
denta Rzeczypospolitej do
w'ydawania
Do art. 71.

8.

MYDŁO

REGERA,

—

-

dekretów z mocą ustawy w czasie i
kresie przez tę ustawę w'skazanym,
dnakże

z

wyjątkiem

zmiany

za

je
konsty

tucji".
ten
129. Artykuł
proponuje
następującem brzmieniu: ,,R eod stanu rynku
W arszaw a,23.4. (PAT). Na posiedze-1 nanych i pozostałych,
pożyczki wyniosą 9,37% w całokształ
ligja
rzymsko-katolicka
wszystkich
i
kosztowności
niu połączonych
skar
finansowego
kredytu. cie warunki pożyczki dla eksploatacji
komisyj Sejmu
obrządków,będąca rellgją przew ażają
i komunikacyjnej
zabrał pierw Dążeniem rządu jest, aby pożyczkę mo są dla państwa korzystne a tranzakcja
bowej
cej większości narodu,
zajmuje w pań
Trzecia transza w jest zawarta z bardzo ostrożnym i przy
komunik.
Kiihn, żliwie ograniczyć.
szy głos p. minister
stwie naczelne
stanowisko.
Urzędowe
zasadzie ma przyjść
na wiosną r.
1933, jaznym nam kapitałem francuskim, co
który
oświadczył,żekosztorys
budowy
nabożeństwa
się
państwowe
odbywająkolei
stanowi dla nas
lecz
nie
ona
koniecz
dużą reklamą i osła
bezwzględnie
Śląsk—Bałtyk
przewidywał po jest
W kościele katolickim
bienie
nieufności
Codo sprawy
zl. sumie tej
276 miljonów W
kapitałów
innych
ną.
rozrachunkówmię
przednio
Kościół
rzymsko-katolicki
wszystkich
Robo dzy rządem polskim a towarzystwem, państw do nas.
nieprzewidziano zakupu taboru.
obrządków rządzi sięwłasnemi prawa
przewidziany jest t. zw. przedsiębiorca Po
tyjuż wykonane
pochłonęły 133 milj.
m i.
Stosunek
państwa do Kościoła o- zł.
przemówieniu p. ministra komu
sobie
w
roku
ub. zwrócono się do
generalny, który skupi
wszy nikacjizabrałgłoskierownik
Jesienią
kreślaukład
ze
ra
Minister
Stolicą
Apostolską,
ale obowiąza
z
rządu polskiego
propozycją dostar stkiesprawy finansowe,
stwa
Skarbu
Matuszewski,
tyfikowany przez Sejm.
p.
który
za
czenia
dla
i
środków
przyspieszenia ny jest wykonać wszystkie roboty
omówił gospodarczy
skutki
Państwo
moment,
uspra
przyznaje
cywilne rozszerzeniazakresu
pośrednictwem
przedsiębiorców
pol
budowy.
m ałżeństwu,zawartemu
wiedliwiający
zaciągnięcie pożyczki.
według prze
skich.
kanoniczne
fi
Rząd zgodził się na pertraktacje z uMożesięona
pisów
katolickiego prawa
gospodarczo
opłacić,
Wczasietrwania
nansowo zaś może w ytrzy m aćstosunek
budowy
eksploa
sądemdo waginato, że przewlekaniebudowy,
goiuznaje,że właściwym
orzekania w sprawach
takiego węzła prócz strat finansowychwskutek w'ło tację prowadzą Polskie Koleje Państw.,
większego oprocentowania, niż gdzie
żenia dużego kapitału
nie
oprocento towarzystwu zaś zagwarantowane jest
małżeńskiego, jest sąd
duchowny'*
indziej ze względu na strukturę nasze
Wzmianka o wszystkich
obrządkach wanego, spowodowałoby również d u ż e Q% od kapitału akcyjnego jako mini go bilansu płatniczego. Potrzebny nam
malna dywidenda.
Z chwilą rozpoczę
Kościoła katolickiego
hamowanie
wynika z Kon straty
gospodarcze
przez
jest jeszcze przez łat kilkanaście do
eksploatacji
przez
towarzystwo,
kordatu,
obrządki eksportu
węgla.Uznano też za ważne cia
który
wszystkie
pływ kredytów z zewnątrz.
Najlepszą
sposób rozrachunku jest inny. Przewi formą dopływu kapitału jest kredyt
traktuje jako jedną całość Kościoła, ka zbudować odnogę Siemkowice—Często
chowa,jakizasłuszne,ażebycałako dzianajest mianowicie premja gestyj-długoterminowy,który1)nie może on
tolickiegoi zabezpiecza
przed błędami
przeszłości,traktującej w Polsce nie lej jako samodzielna jednostka rozpo na, którajest zagwarantowana zyskami
byćza drogi,2)musi być właściwie
od
także
tabo
się
różne
Kościoła
ka
zu żyty.W
towarzystwa.
Premje
wahają
rządzała
obrządki
swym
własnym
jednakowe
porównaniu z obecnie ofia
do
4i pół
franków
rem
półtora
miljona
Ustalono, iżkoszta
wyniosą 350
tolickiego.
rowanym kredytem francuskim, kredyt
Nie wspominamy o naczelnem stano m ilj. z ł,czyli około 1 miljard franków. m iłj. fr.,z czego po potrąceniu podatku
krajowy jest droższy, zaś kredyt fran
'wisku
,,wśród
rónouprawnionych wy- To było podstawą pertraktacyj z grupą dochodowego, doF rancji pójdzie8AStj. cuski tańszy.
1.700.000
franków
jako
zna,ń", aby nie mieszać Religji katolic finansistów francuskich. Wynikiem ich od 603.000 do
Inwestycja, zużyta specjalnie na ob
maksimum. Poza tą wypłatą akcjonar
kiej z innemi wyznaniami.
jest obecny projekt umowy.
na
skróce
iusze mogą osiągnąć
udział w jekt kolejowy,nastawiony
o
małżeństwa
pewien
Sprawa
katolickiego
Linja Herby Nowe-Gdynia będzie
n ie przebiegu naszego eksportu wytrzy
czystych zyskach, któreby się okazały
golnie wprawdzie jest uwzględniona w właśniepierwszą racjonalnie zbudowa
art.
1-m Konkordatu.
Stwierdzenie je
po
opłaceniu wszelkich kosztów. Co muje oprocentowanie znacznie w yższe,
nasze
źródła
ną
łączącą
koleją polską,
niż normalne.
Fakt dojścia do skutku
dnak ponow nepraw katolickiego mał
siętyczy wykonania robót, zastrzeżono
surowców
zBałtykiem odpołudnia ku całkowicie
dla p rz eurnowyjestdowodem zaufaniacłokra
wszelką
dostawę
żeństwa w konstytucji stanowić będzie
północy, gdy dotychczas nasza sieć jest m
i do jego
P
m inister
przyszłości.
i
ysłu polskiego.Zamówienia zagrani ju
podstawędla prawa
małżeńskiego
trzech
sieci
zlepkiem
dzielnicowych,
zkolei
doniesienia
odpiera nieścisłe
cą będzie
uchroni Polsko przed ciężką
w alkąna
towarzystwo
mogło
czynić
i ma konfigurację
bardzo
niedogodną
ito prasy opozycyjnej, dotyczące pożyczki,
tem tle, która musiałaby powstać, gdy
tylko wwyjątkowych
wypadkach
pod względem gospodarczym dla Polski. za
przyczem Wskazuje, żc proroctwa pesy
ministra
zezwoleniem
upr/.edniem
by społeczeństwu katolickiemu chcia Rząd pragnął, zachować jaknajwiększy
co
do warunków
pożyczki
no
komunikacji. T rw a n iekoncesji przewi mistyczne
narzucićprawo małżeńskie, niezgowpływ
władz
państwa
polskiego.
nie spełniły się.
Jeśli opozycja
jednak
do
r.
na
1975
się
,więc
duje
niespełna
d n e z powyższą zasadą.
Wprawdzie w radzie nadzorczej i w za
zechce nadal
kończy p. m inister
10. Do art. 130. Proponujemy
nastę rządzie mieszanej spółki polsko-francu 45 lat,termin zaś um orzeniapożyczki
takiemi
walczyć
kiepskiemi,
szukająla
t
z
obligacji wynosi
40.Jednym
naj cemi
pujące brzmienie tego artykułu: ,,Ko skiejestnieznaczna
stro
przewaga po
dziury w calem
argumentami,
m
ważniejszych
punktów
umowy
jest
ściołyiwyznania
niejszości
religij
nie
francuskiej,alejeślichodzi obu całkowita swobodaP.K.P.w
któremi walczyła w prasie, trudno bę
decydo
n y ch
zarejestrowane przez Państwo
dowę i eksploatację zgodnie z potrzeba
dzie z nią dyskutować.
o ta ryfiena tej kolei.
waniu
Rozwiąza
rządzą sięwłasnemi ustawami,
których mi gospodarczemi Polski, to zastrzegli
nie
może
towa
umowy
nastąpić, kiedy
zatwierdzenie podlega Państwu.
śmy sobie prawa wyłącznego głosu de
Nie zarejestrowanym
dotąd
wyzna cydującego. C ały personeldyrekcji ko rzystwo nie dokona wpłaty kapitału, Połączone komisje sejmowe za pro*
niom Państwo nie
odmówizarejestro lejowej musi być polski. Możliwe są zaś drugim sposobem rozwiązania umo
Śląsk Bałtyk.
jektem ustawy
wyjest wykup po 20 latach i później,
wania i zatwierdzenia
ustaw, o ile ich w
yjątk iza zgodą ministra komuni wreszcie trzeci
sposób rozwiązania na
urzą-dzenia, nauka i ustrój nie są prze
W
arszaw a,24.4.(Tel. wł.).
Połączone
kacji.
stąpić może po 40 łatach, gdy obligacje
ciwne
porządkowi
publicznemu i oby
komisje sejmowe: skarbowa i komuni
rozbito
na
częściw będąjużzamortyzowane.
Pożyczkę
trzy
czajności publicznej.
kacyjna po wysłuchaniu w dalszym
tym celu, aby nie odrazu
wprowadzać
Stosunek Państw a do tych kościołów
Personel
dużo kapitału, któryby
należało opro
eksploatacyjny
korzystać ciągu sprawozdawcy posła Stefana Sta
i wyznań będzie
ustalony w drodze centować.
Na obecny
P.
rzyńskiego (BBWR.), jak i po odpowie
rokwystarczy będziezpraw personelu P.K Prze
ustawodawczej po porozumieniu się z około 100
chodząc do ogólnej kalk ulacji pożyczki, dzi min. Kuhna na szereg zapytań po
miljonów.Na
roboty
przy
ich prawnemi reprezentacjami".
szłoroczneprzewiduje się również około p. minister podkreślił, że pierwsza tran selskich przyjęła projekt ustawy' o od
Do art. 135 uważamy za konieczne do
tran
100
emisji opiera się na następujących daniu kolei Śląsk—Bałtyk do eksploa
milj. zł.
Wysokość
ostatniej sza
dać drugi ustęp tej treści:
Każdy oby
warunkach:
6 i pół proc. knrs 94, pro tacji francusko-polskiemu towarzystwu.,
nie
ustalona.
Zależeć
szy
jestjeszcze
i
watel maprawo kształcić
wychowy
zaś
koszta spółce akcyjnej.
ona będzie od kosztów
robót już wyko wizja 6 i P'i%, ostateczne
w a ć
swoje dzieci w szkole powszech
co
nejprzeznauczycieli
tego
samego
dzieci wyznania.Wyjątkikonieczne ze
względu na zbyt małą liczbę dzieci da
nego wyznania lub na brak odpowiedni
sił nauczycielskich
określi osobna li

9. Art.
w
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Zasadniczo

obecnie,
io

na

stoimy, jak
stanowisku

zawsz.e

tak

i

w

szcza

obrad

0 wotum nieufności dia marszałka Sejmu.
Czasami i w niosek demonstracyjny bywa potrzebnym.
wyzna
dopu
Warszawa, 24.4.(teł.wł.)Wnioskio- pierwszym planie dzisiejszego posiedze stowanego. Charakterystyczne są wywo
(niewłaścijyośćj, pozycji, które wczoraj nie zostały przy nia Izby, zapowiedzianego
godzinę dy ,,Gazety Warszawskiej", która mię
-

szkoły

szkolnictwa

ej. Obecny typ
taką
anomalję
że w tej samej
szkole
podczas jednej
lekcji uczy sięreligji, a podczas dru
giej zw alcza sięzasady religijne, gło
sząc
np.
materjalistyczny
światopo
gląd. Szkoła wyznaniowa odpowiada
rzeczyw'istym potrzebom i pragnieniom
społeczeństwa katolickiego i zgodnie z
zasadami sprawiedliwości czyni zadość
pragnieniom nietylko Kościoła katolic
kiego, ale i innych wyznań. Gdy n. p.
żydom traktatem o mniejszościach na
rodowy'ch przyznano prawodo szkoły
wyznaniowej żydowskiej, katolicy ma
jąprawo żądać tego samegodla siebie.
11. Do art. 137. Proponujemy w arty

n

posłowie
opozycyjni
wprowadzili
porządek
sejmowych?

na

stawa".

na

dzy innemi pisze: ,,Pomijamy już tak
jęto przez biuro Sejmu, dotyczyły na 4-tą po południu.
szumnie reklamowaną zasadę ,,dobrych
W arszaw a,24.4.(tel. wł.)Dzisiejsza
Pierw szy
stępujących
przedmiotów:
D
i,,Gazeta Polska" w ten
PPS
wniosek podpisany przez C h
sposób broni obyczajów sejmowych", których naczel
m arszałka
Klub Ludowydomagał
Świtalskiego: nem przykazaniemjest wzajem ny szasię od rządu stanowiska
krok
większości do
la
n
u
z
walki
,,Każdy
zmierzający w kierunku cnnek i lojalny stosunek
przedłożenia p
przesile
Marszałek wybrany przez
niem
nadania naszym izbom char'akteru war mniejszości.
w
rolnictwieikryzysem bezrobo.
sztatów pracy, a nie gadalni jest kro większość winien się starać być przewo
eia, planu uruchomienia robót publicz
kiem ku odbudowie powagi
parlamen dniczącym całego Sejm ui unikać pozo
nychiplanubudowlanego ua sezonbie
taryzm u w Polsce", Organ oficjalny BB rów świadczących o tem, że jest manżący Wniosek drugi wniesiony
przez
PPS. domagał się cofnięciarozporządze pisze dalej, że opozycja podczas posie datarjuszem jednej tylko grupy
poli
nia Rady Ministrów w sprawie skasodzenia w
komisji skarbowej straciła tycznej. P Świtalski zwycięży, bo wnio
dla
waniadodatku
swój tupet i spokojnie wysłuchała prze sek owotum nieufnościbędzieodrzuco
urzędników.
Klub Narodowy zgłosił
interpelację mówienia ministrów. Pismo zapomina n y ale od jutra p. Świtaiski nie będzie
marszałkiem całego Sejm u,lecz tyl
do ministra skarbu i
ministra
spraw, jednak, że op o zy cjisejmowej nie chodzi już
Podkreślenie tego
w iększości.
ło
obrócenia
sńm
kojego
w
opożyczkękolejową,
aleoogranicze
sprawie
kule tym skreślić wyrazy:
utrzymy wojskowych
stanowiska w drodze
nie inicjatywy poselskiej.
głosowania jest
budżetowychzM.S.W.nareinunerację
całości lub w części
w
wanym
przez
Prasa opozycyjna oczywiście zajmuje
i urzędników.
konieczne, ponieważ nie przystoi,abyna
oficerów
bę
Rozpatrzony
łub
ciała
samorządowe"
państwo
dzie Z wszystkich
wniosków
opozycji stanowisko nieprzychylne dla marszał czele władzy ustawodawczej stał bez ża
Wychodzimy z założenia, że szkolnic
ka Świtalskiego,
w o tu m
którego zachowanie dnegoprotestudowolny wykonawca po
two całe a zatem i prywatne
powinno tylko czwarty, domagający się
leceń
nie
bardzo
licowało
nieufnościdla marszałka sejmu świtalrównorzędnej władzy
wykonaw
wczorajszeistotnie
być jednolite, stąd także prywatne szko
Wniosek ten znajduje się na z godnością stanowiska przez niego pia czej.
skiego.
mieć
naukę religji.
ły pow'inny
.
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Nr.

,,DZIENNIK BYDGOSKI**, sobota, dnia 25 kwietnia 1931

jąc bynajmniej własnej treści progra
mowej w akty, będące parodją faszy
sprawa
Wprost przeciwnie.
Dyktatura
wAnśchlussu", ani niedawno podpisany zmu.
mówi dziennik
w
rzymski
Rzymie układ morski, który zdawał hiszpańska
szła po najmniejszej
linji oporu,
się zapowiadać całkowitą zmianę kursu
ani
w
wciągając w życie .polityczne czynnik,
polityce zagranicznej Włoch
nawet wypadki, ściśle związane z kry który z natury rzeczy powinien być jakwojsko.
zysem
ekonomicznym, jaki przechodzi najhardziej apolitycznym, tj.
królestwo—ule
Rządy faszystowskie trzymały i w dal
wywołały tak wstrzą
owa
wrażenia,
szym ciągu trzym ają armję jaknajdalej
sającego
jak
depesza,
od polityki, dzięki temu, ani duch, ani
która
w
tysiącach dodatków
nadzwy
siła bojowa arm ji włoskiej nie została
czajnych obiegła stolicę. ,,Królhiszpań
nawet w najmniejszej mierze naruszo
ski
Na
ustąpił.
półwyspie
iberyjskim
na.
Prasa rzymska zupełnie wyraźnie
ogłoszono republikę''.
Prasa faszystowska
podała w na mówi o stosunkach, przypominających
w
J u
główkach ogromnych tytułów tełegrar rządy hiszpańskiego dyktatora
mów z Madrytu i Barcelony wiadomość,
gosławji i Polsce. Nic podobnego niema
i dlatego podkreślanie
że przewrót w Hiszpanji
był następ we Włoszech
stwem wyborów do rad miejskich. Ale
podobieństwa pomiędzy wypadkami w
Hiszpanja jest krajem śródziemnomor Hiszpanji a sytuacją we Włoszech
skim, którego morze nie dzieli, ale łą niema sensu.
trudno
O ile wywodom
powyższym
czy z Włochami.
Dlatego też trudno
nie
nadal
częściowo
przyznać
chociażby
tylko
było
podtrzymywać zapatrywa
słuszności, o ile zupełnie racjonalnem
nie,że to niefortunne
wybory przeisto
rćżnic między Hiszpanją Pri
którem
do
roku
w
1923
ujęciem
czyły państwo,
mo de Rivery a Włochami Mussoliniego
nie
byio właściwie
partji
republikań
s k iej
w
demokratyczną republikę. I jest owo zwrócenie uwagi na odmienny
dzisiaj już podjęła prasa włoska cieka stosunek obu 'dyktatorskich rządów do
o
tyle trudno
wą dyskusję na temat podany poprzed siły zbrojnej państwa
nio przez zgodną opinję
całej
Italji: nie podkreślić faktu, który stał sie bez
przyczyną rewolucji w Hiszpanji była pośrednią przyczyną runięcia dyktatu
dyktatura Primo de Riverv. Jeżeli król ry w Hiszpanji, a który z wiadomych
AlfonsXIIIopuszczakraj,toponosi on powodów przemilcza się we Włoszech.
smutne
tolerowania tej me Jest nim przesilenie gospodarcze, w ja
następstwa
galomanii, ciasnoty pojęć i niesłychanej kie wpędziły Hiszpanję rządy ,,pierw
Kołami
rydwanów
wprost krótkowzroczności
politycznej, szego generała".
zawsze
srebrne krę
są
jaką odznaczyła się klika, otaczająca dyktatorskich
one
zaczynają się chwiać, wóz
pierwszego generała Hiszpanji, którego gi; gdy
traci
oznaczono
ulice
i place
nazwiskiem
równowagę i popularność gonjumiast, a który podeptał prawo, by wpro szów gwałtownie maleje, aby w końcu
wadzić po ,,twórczym" okresie
silnych rozbić się na stromych skałach odpo
wiedzialności już nie wobec parlam entu
taki
z
któ
cbaos,
rządówHiszpanjęw
ale wobec własnego społeczeństwa. I
rego
jedynem
wyjściem
mogłaby tylko
zmiana
dlatego
zrobiły
radykalna
caiego ustroju pań wypadki hiszpańskie
tak wielkie
i
wrażenie nad Tybrem
stwa.
Primo
de
z
gdzieind
ziej.
którą
Krytyka
Rivery,
Natomiast Watykan ocenia sytuację
spotkał się ten niefortunny naśladowca
bardzo spokojnie;, prasa
na
łamach
watykańska
Mussoliniego
prasy
faszy
stowskiej, była niezwykle surowa. Dyk oraz zbliżone do niej dzienniki omawia
tator Hiszpanji
według głosów prasy ją sytuację wytworzoną na półwyspie
nie miał żadnego stałego iberyjskim
zachowując najzupełniejszy
rzym skiej
.,G iornale d'Italia" tłu
planu działania, prócz dążenia do ob objektywizm
sadzenia swoimi ludźmi wszystkich sta maczy tego rodzaju stanowisko W aty
kanu bardzo dokładnemi informacjami,
nowisk w państwie.
Wyciągał on na powierzchnię życia jakie Stolica Apostolska posiadała o
politycznego miernoty, których jedyną przebiegu w ydarzeń w Hiszpanji.
zaletą było bezwzględne posłuszeństwo
Nuncjusz papieski mgrs. Tedeschini
dyktatorowi. ,,11 Tevere" oburza się na miał podobno już dwa miesiące temu
porównywanie Primo de Rivery z Mus- oświadczyć, że kryzys ustroju państwo
solinim.
Generał hiszpański naślado wego w Hiszpanji
jest nieunikniony.
wał pociągnięcia II Duce, nie wkłada Zresztą
jak podkreśla wyżej wzmian
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LOSY I-EJ KLASY są do nabycia w cenie
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Na zamówienie wystarczy korespondentka.
Natychmiast po otrzymaniu
zlecenia wysyłamy oryginalne losy wraz z blankietem P. K. O. na bezpłatną

(8348

przesyłkę należytości.

W atykan nie przy szcza, jeżeli ta reakcja skompromitowa
kowany dziennik
ła się doszczętnie, a haseł katolickich
wcale
pisuje
zasadniczej wagi do mo
z
nich etykietę,
narchji, jako jedynego czynnika, pod- nadużywa, uczyniwszy
na
nalepioną
antydemokratycznych
działalność
Kościoła
trzymywującego
katolickiego. Chodzi przedew szystkiem programach.
Organy katolickie, podając opis spot
o zapewnienie
Kościołowi jego praw
kania nuncjusza papieskiego w Madry
a
konkordaty z rządami republikańcie z nowym ministrem sprawiedliwości
skiemi wykazują,
że
stosunki między
De Los Rios, zwracają uwagę na obu
Kościołem a państwem
się
układają
stronne deklaracje, gwarantujące całko
niezależnie
od
zupełnie,
formy tych rzą
ustosunkach
witą lojalność
między
dów.
Co więcej: W ostatnich czasach
Kościołem a nową republiką.
bardzo
daleko
zauważono
w
Hiszpanji
Proces tworzenia się tej nowej demo
idące sympatję kleru katolickiego, skie
kracji
adresem
ruchu
rowane
pod
republikańw Hiszpanji jest w toku. Jego
Dzienniki włoskie (,,Popolo di przebieg śledzi się z ogromnem naprę
sk ieg o
żeniem nad Tybrem
Ir.B.
nawet
Roma") przynosiły
fotografje
księży, oddających
swój glos na listy
B ru k s e l a ./PAT) Dziennik socjalistyczny
republikańskie.
Było to zaznaczeniem
,,Peuple**
drukuje wywiad z Trockim. Troc
stanowiska
katolików
hiszpańskich,
ki
a ż e b y
według dziennika belgijskiego robi wra
sobie,
którzy wcale nie życzą
żenieto człowieka złamanego przez życie, ży
ruch
coraz
w
katolicki, ogarniający
jącego na ustroniu samotnie i nie pragną
większym stopniu masy robotnicze utoż
samiano
Zwła
cego już powrócić do życia aktywnego.
zprądami reakcyjnemi.
-

-

.

.

Jestem aspirant
bylo mu odpowiedzią. Po
Zgasił światło, lecz sen nie przycho
policji Solski, z
Ten człowiek zaata dził. Zapalił więc powtórnie małą, osło
Szatana'*.tworny garbus patrzał na niego nieru urzędu śledczego.
chomo i Solski zauważył,
że
powieki kował mnie na ulicy, gdy zauważył, że niętą abażurem lampkę. Palił papiero
nie drgają i nie
tego człowieka
przy go śledzę. Aresztuję go i proszę mi go sa za papierosem i stos niedopałków
rósł szybko na onyksowej popielniczce.
słaniają chwilami oczu, jak to bywa u pomóc odstawić do komisarjatu.
ludzi normalnych.
Umysł miał pełen chaotycznych myśli.
Policjant zasalutował.
Na jakimś dalekim zegarze wieżowym
Wedle rozkazu, panie aspirancie
nazwisko
Proszę mi podać swoje
silnie
ze
rzekł, ujmując
wybiła godzina trzecia rano, gdy Sol
garbusa.
powtórzył
zniecierpliwieniem
Solski.
Poproszę tylko
pana
aspiranta o po skiego poczęła ogarniać senność. Leni
zkolei wi
Znowu milczenie,
wym ruchem sięgnął do lampki i wyłą
poczem po chwili kazanie mi legitymacji, bo to...
Solski w milczeniu
pokazał mu zna czył kontakt.
czek służbowy.
Zapadł w głęboki, ciężki sen, pełen
W porządku, panie aspirancie. Od majaków i niesamowitych zjaw. Zrazu
się słodka
twarzyczka
Ho, ho, zjawiła mu
prowadzimy go do taksówki.
niewiadomo dlaczego
cóż to za małpa
dodał, ujrzawszy w Irnw, potem
świetle latarni twarz aresztowanego.
potworna, odrażająca głowa aresztowa
Głowa ta znikła nagle
Garbus
zachowywał się już spokoj nego garbusa.
i w miejscu jej pajawił się wielki, czar
nie.
Widocznie zrozumiał, że opór do ni ny, odwrócony trójkąt z którego wyło
łeb czarnego'kozła, o
czego nie doprowadzi i postanowił pod nił się olbrzymi
dać się przemocy.
błyszczących ogniem ślepiach.
Solski obudził
się
Męczące
nagle.
Zupełnie obojętny na to, co z nim
do
sny
pierzchły bez śladu, powstało nato
się
czyniono, pozwolił zaprowadzić
taksówki i usiadł
apatycznie między miast, w napół jeszcze przytomnym
Solskim, a posterunkowym policji.
umyśle aspiranta, poczucie jakiegoś
Po przybyciu do
mu,
grożącego
niebezpie
komisarjatu, w re bliskiego,
jonie którego dokonane zostało areszto czeństwa.
Przeczucie
to
wanie, aspirant Solski polecił przetrzy
sprawiło, iż bardzo
ze
suu.
mać aresztowanego garbusa do rana w
szybko wytrzeźwiał zupełnie
Nie ruszył się na łóżku, nie uczynił naj
areszcie komisarjatu, poczem dostawić
mniejszego gestu, starał się oddychać
go pod eskortą do urzędu śledczego.
Przez cały czas
drogi do komisarja równo, jak człowiek śpiący. Jego wy
tu aresztowany,
potworny
garbus, za delikacone nerwy powiedziały mu, że
chowywał uporczywe milczenie. Solski ktoś jest w pokoju. Leżał więc z oczy
nie usłyszał
od
niego, ani jednego ma utkwionemi w gęsty mrok nocy,
słowa.
się złowić jakiś
starając
podejrzany
Młody aspirant policji miął tego dnia szelest.
Niebezpieczeństwo
jeżeli istniało
zbyt wiele i różnorodnych wrażeń, to
też był ogromnie zmęczony.
Mimo to,
było tem groźniejsze żo czaiło się w
jednak, gdy znalazł się w domu i gdy. ciem nościach nocnych.
Stan ten trwał kilka
sekund, które
rozebrawszy się pośpiesznie rzucił się
na
łóżko, ogarnęło go jakieś nagłe ner Solskiemu wydawały
się
długie jak
iż daremnie starał
wowe podniecenie,
wieki.
Milczenie
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Nadzieja" Lwów, Sykstuska
Przysłowiowe wprost szczęście, jakie sprzyja klientom naszej
Każda
kolektury, nie opuściło ich i w bieżącej Loterji.
Loterja, to nowy rek o rd szczęścianaszych odbiorców.

-

—

złotych

wygraną na 15.000 zł, razem więc zł 315.000 padłaitym razem nalos
137220 zj kupiony w największej i najszczęśliwszej kolekturze w kraju

wraz z

-

u

kwocie

300.000

—

3.

,"'a

Włoch

—

Marek

Str.
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się zasnąć.

(Uiąg dalszy nastąpi.)

Str.4.

,,DZIENNIK BYDGOSKI*, sobota, rlrtia 25 kwM

w
Redaktor

więzieniach wschodnio-pruskich.

,,Gazety Olsztyńskiej"

W

ła

krzywdą i niesprawiedliwością pruską i nie
pruską.
Rozczulające są te uwagi o zasłużonych
pracownikach na polu narodowem, o ich
Młyńskiej w Olsztynie i w. tym czasie dorę cierpieniach w w'ięzieniach pruskich, ale
czono inu
drug'i wyrok, skazujący go na 2 w'prost przykre dla ludzi, którzy wypełniają
miesiące więzienia. Razem pan Jankowski na posterunkach im powierzonych sumien
nie
mą, 5 miesięcy więzienia.
swój obowiązek. Redaktor polski w
Niemczech
Pan Jankowski otrzymuje rzekomo żywchętnie pracuje i wypełnia
nnść więzienną i musi pracować jak każdy
swoje obowiązki, on nie lęka się więzień
ihny .więzień, skazany za pospolitą zbrodnię pruski'ch, ałe pragnie ażeby miał przy'naj
morderstwa lub kradzieży.
Słusznie więc
mniej przyszłość
zabezpieczonąi znalazł
interwenjował w sprawie redaktora Jan pomoc i oparcie W'tenczas, gdy siły się ste
rają i gdy obowiązków swoich wypełniać
kowskiego
Międzynarodowy
Syndykat
Dziennikarzyi życzyć należy, ażeby ta już nie będzie mógł,
interwencja pożądany skutek odniosła.
Kazimierz Jaroszyk,

ski,skazany

został

a c

Prusach

w

Wschodnich.

,,Gazetę

Dwa lata

w

przez

'

(dawniej

Fatalny jest bowiem los dziennikarza
polskiego w Niemczech, a przedewszystkiem

w

Szczytnie,
w

obecnie

,,emeryt'*

Mław'ie.

Przed

będzie mógł rozmyślać

sądem

także zarządy wszystkich organizacyj
antypolskich oraz redaktorzy całej prasy
hakatystycznoj w Prusgch Wschodnich. Re
daktor polski jest tam w oczach Niemców
nie przedstawicielem i obrońcą mniejszości
polskiej, ale płatnym agentem stojącym
rzekomo
Da.
usługach agitacji polskiej,
zmierzającej do oderwania Mazur i Warmji
a
nawet całych Prus Wschodnich od Nie
miec. i przyłączenia tych krajów do Polski.
Z' tego powodu zwalcza się redaktora pol
skiego wszelką, bronią, nie cofając się na
wet przed
denuncjacją, W pismach nie
mieckic'h pojawiają się ustawicznie zapy
tania, pod adresem prokuratora
jak dłu
go on jeszcze zezwoli polskiemu ,,podżega
rzowi" (Hetzer) ną, jego pracę. Niema tam
ani odrobiny uznania lub szacunku dla czło
wieka pracującego i narażającego się dla
swojego własnego narodu, jest tylko zimna
nienawiść, a. rozbrzmiewa szalony okrzyk
tryumfu w prasie niemieckiej także kato
lickiej, gdy osławiony i znienawidzony pol
ski ,.Het,zer" umieszczony zostanie ,,endlich"
—

więzienia.

Reumatyzm

Obecna pora
zmian pogód

r ok u

z

-

ok res

ciągłych

i

i

nagłych

agraż a zdrowiu wszystkich.

Dla

okręgow'ym
rozpoczęła się rozpraw'a przeciw'ko
byłemu posłowi
komunistycznemu lata doi półtora roku więzienia. Oskarżo
ny nie wypiera się działalności wywro
sejmu śląskiego Józefowi Wieczorkowi,
towej, stara, się natomiast dowieść, ja
aresztowanemu z końcem września ub.
roku.
Rozprawie przewodniczył sędzia kobydziałał z ramieniabloku jedności
a
nie partji ko
oskarżał
Melerowicz,
wiceprokurator robotniczo-chłopskiej,
adwokat Duracz z munistycznej, której rzekomo nie jest
Sinorodzki, bronił
Warszawy (pierw'szy obok mecenasów' członkiem. Na rozprawie popołudnio
obrońca
bolszewików w wi przesłuchano kilku świadków, któ
żydowskich
Polsce.
Z
Red.)
odczytanego aktu rzy zeznali obciążająco dla oskarżone
oskarżenia wynika, eż poseł Wieczorek go.
W procesie przeciwko byłemu posło
korzystając z nietykalności poselskiej,
wi komunistycznemu Wieczorkowi za
prowadził energiczną agitację wywroto
w ą
w'zyw'ając na zebraniach i wiecach padł wyprok, skazujący Wieczorka n a
dwa lata twierdzyz zaliczeniem aresztu,
do obalenia obecnego ustroju państwa.
Ża działalność antypaństwową Wieczo- śledczego.
cach

—

,

cele są
leńkie, silnie

kawałki

bardzo

mięsa

z

Przeziębienia.
gry

cy Togalu sw'ą małżonkę z następstw ciężkiej
py i niema wprost słów pochwały dla skuteczności
działa nia Togalu. Podobn e doświadcz enia poc
niło wiele cierpiących którzy z n ajleps zym sk u t
kiem p rzyjmowali Togat przeciwko
wi, podagrze, bólom stawów', bólom n erwowym i
głowy oraz przeziębieniom. Togal bowiem
ko uśmierza bóle, lecz w naturalny sposób usuwa
p erwiastki chorobotw'órcze. Nieszkodliwe dia
serca, żołądka i innych organów'. Gdy inne środki

też na ogólne zainteresow'anie zasł uguje list
zy
Antoniego Garnczarka, Łódź, Miedziana 22, w
m.
i.
lat
czterech
na
Od
którym pisze
cierpię
reumatyzmo
reumatyzm. Gdy tylko miała nastąpić Zmiana po
czułem
n
w
gody
cierpienia. Leczyłem się
ajroz
nietyl
maitszy sposób, lecz niestety bez skutku. Nie
dawno t em u czytałem w gazecie o Togalu i choć
mało miałem zaufania do do tego środka, to j e 
dnak zakupiłem jedno pudełko. Już po zażyciu
zaw'iodły n aw et w chronicznych wypadkach osiązawartości tegoż poczułem znaczuą ulgę w bólach
guięto przyzastosowaniuTogalu nadspodziewanie
staw'ów przy na cisk a niu p alcami. Z achęcony tym
pomyślne re z ultaty. Przeszło 600!) orzeczeń lek a r
rez u ltate m począłem reg ularnie
zażywać Togal skich 1 Ty siące udrę cz ony ch odzysk ało dzięki
trzy razy dziennie po 8 tabletki. Bóle w stawach Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie więc sami, lecz
zup ełnie znikły i nie odczuwam już wcale z mia żądajcie tylko Togal. We wszystkich aptekach.
(6871
ny pogody. Ponadto p. G. wyleczył przy pomo

tego

p.

,

Krwawa zemsta wyrzuconego
Drohobycz.
Trewla.

Do mieszkania

Bronisława

Medenicach, powiat Drohobycz,
przybył niej. Jan Leśniewski, liczący 26 lat,
w

zamieszkały w Medenicach. Pó
krótkiej rozmowie wywiązała się między
wymienionymi ostra sprzeczka.
Kłótnia zamieniła się niebawem w bójkę,
w wyniku
której Leśniewski został potur
bowany przez Trewla, a następnie wyrzuco
również

nabożeństwie więzien-

no.m.

Redaktor

n

ik a

w

—

'

'

Za-nim tenże zorientował

całą siłą ugodził

czoło

fatalny,

powyżej lewego
albowiem ugodzony

oka.

przeciw
Cios

stracił

był

przy

tomność.

samobójczego

W
matemagimnazjum
Cieszynie usiłował pozbawić
się życia uczeń 8 klasy
gimnazjalnej
Rajnert Chlebek. W czasie lekcji Chle
bek wybiegł nagle z sali wykładowej na
rzucił,
korytarz drugiego piętra i tam
się z okna na podwórze gimnazjum, li
czeń odniósł ciężkie rany i odwieziony
został natychmiast do szpitala.
Powo
dem targnięcia się na życie było niedo
puszczenie go do egzaminu m atural

Cieszyn.

tycznern

w

nego.

W czasie sprzeczki zabiła
Marja Staniakowa męża swego Jana,
uderzając go naprzód butelką w gło
wę, a potem, skrępowawszy go
szjiUr.
rami, pozwoliła mu umrzeć z upływu
.

pomaga
po

krwi. W dokonaniu tego czynu
ło Staniakowej 2 mężczyzn, których

licja wraz z mężobójczynią zatrzymała..
po nasyceniu swej zemsty zbiegi,
pospieszono z pomocą,
poczem
O-'l-.V
;
odwieziono go do szpitala powszechnego w
KATOWICE. ''Górnicy zasypani PhśuWiDrohobyczu. Wskutek odniesionej rany Tre
wol doznał wstrząsu mózgu i w siedem dni
jącą się masą węgla. Zatrudnieni na kopal
później zmarł wśród straszliwych męczarni. ni ,,Królowa Ludwika" pod Zabrzem robot
W sprawę wkroczyła policja. Przeprowa nicy Spendel i Dischlag zas'ypani zostali ob
dziwszy dochodzenia, aresztowała w Mede suwającą się masą węgla. Obu w stanie
nicach sprawcę ohydnej zemsty.
ciężkim przewieziono do szpitala.
Sprawca

Rannemu

~

----- ---

.

Obraz niem
Hans

Schultz

w

Berlinie

ożenił

się

wyraźnej woli rodziców. Jego uko
chana Kiti podobno nie cieszyła się dobrą
o-pinją, ale chłopak widział tylko jej pięk
ne, naiwne oczy.
Oczy kobiety często kła
wbrew

Zakochani

jednak

nie

chcą

o

tem

nic

wyborem H an
sa, wydziedziczyli go, a, na-wet pozbawili sta
łej jego pensji. Niezrażony tem, wziął się
młody Schultz do pracy i wszystko zdawało

wiedzieć.

ieckiej

Rodzice wzburzeni

się układać dobrze.

biegiem czasu ułożyły się też i stosun
pomiędzy starymi i młodymi. Kiti pozy
skała nawet sympa(ję rodziców męża. Szcze
gólnie stary Schultz łatwo dał się przeko
nać, że wszystko, co o niej mówiono złego,
Z

ki

dem

ti nie miała

oralizacji.

z'czego czerpać
utrzymanie
wymagającego i bezwzględnego kochanka.
rzekł jej pew
,,Wcż się za starego!"
na.

-

nego

razu

Struwe.

Nazajutrz, gdy mąż wyszedł do biura,
podstępnie ściągnęła do siebie jego oj
ca.
Nibyto zaskoczona tą wizytą, przyjęła
go w bardzo ryzykownym negliżu, a w pól
godziny potem sta.ry Schultz został kochan'
kiem synowej.
Od tej to chwili datowało
Kiti

mią.

polski przed sądem pruskim
kiedy otrzymuje karę pieniężną.
Dyktuje m u się karę więzienną, gdyż kary były to tylko plotki,
ktoś inny piąci.
Sę
pieniężno rzekomo
Kiti stała się mi tym gościem w domu
dziow'ie, przeważnie członkowie organiza
starych Schul(zów. I zapewne rodzinna siecyj hakatystycznych lub ,nawet. ,,Stahlhel- lanka trwałaby długo, gdyby nie przypa
mów" lub Hitlerowców, nie biorą nigdy w
dek.
rachubę praw mniejszościowych, obowiąz
Starsza pani Schultz niespodziewanie po
ków polskiego redaktora; u nieb polski re
wróciła od siostry, do której jeździła na
daktor to podszczuwacz, intruz, pracujący
na
szkodę państwa niemieckiego, którego święta, o jeden dzień wcześniej. I zastała
ukarać należy.
surowo
Świadkowie wzgl. swego męża w Sytuacji zupełnie niedwu
uścisku
z
KUJ!,.,
rzeczozna'wcy z ,,Heimatdienstu" m alują znacznej w miłosnym
na
Spuśćmy zasłonę
przebieg sceny matprzed sądem ,,zbrodnie" redaktora polskie
go-',w najczarniejszych kolorach. Znajdzie żeńskiej. Wystarczy powiedzieć, że cała
się-ta-ro czasami i sędzia sprawiedliwy, lecz przeszłość i teraźniejszość przewrotnej ko
jest. on białym krukiem w tem wscliodnio- biety została zdemaskowana.
Okazało się, że Kiti przed ślubem była
pruskiem morzu nieprawiediiwości i nie
które ogarnęło także
nawiści do polskości,
kochanką przyjaciela swego męża Roberta'
sądy pruskie.
Struwe, ,,niebieskiego ptaka**, żyjącego z
Interwencję Syndykatu Dziennikarzy wi kart i wyścigów. Razu pewnego, gdy karta
tamy z tych wszystkich przyczyń z uzna zdecydow'anie odwróciła sję od Roberta, czu
ła para postanowiła poszukać pewniejszego
niem.
Społeczeństwo polskie powinńo pamię źródła dochodów. Stanęło na tem, że Kiti
tać o synach swoich, którzy tam na wysu
wyjdzie za Hansa i będzie ,,przepompowy
niętych posterunkach wypełniają swoje o- wać'* gotówkę z kieszeni męża do sakiewki
bdwiązki. Mówmy i piszmy mniej o ,,zasłu kochanka. W yrafinowana kokietka bez tru
gach" działaczy tamtejszych. Starajmy się du ,,wydala się" za Schultza, stanowisko
Ła'to pomagać im w pracy, brońmy ich przed
jednak r-odziców obaliło wśzelkie plany. Ki
rzadko

matury

ucznia.

Lublin

mieszkania.

z

nia swego wroga.
sie, Leśniewski

-

w

powodem

do

zam'achu

w'yło

wielką trudnością

Zupki wodniste, ,,knwa", ,,her
oto
batka**, śledzie, kartofle w łupinach
pożywienie wieczorne i' ten suchy, często
spleśniały chleb w porcjach bardzo dokład
nie odważonych, światło elektryczne w ce
lach, żarów'ki siabe i bardzo w'ysoko przy
twierdzone, tak że wieczorem czytać nie
można.
Pisać nie wolno, do pisania listów
otrzymuje się na czas pewien atrament i
pióro. Palić także nie wolno. Więźniowie
kleją tutki (torebki papierowe), lub też wy
rabiają sieci. Te prace spełniać muszą pol
scy redaktorzy w' więzieniu w Olsztynie,
mając do wyboru klejenie tutek lub wyra
bianie sieci.
Co dwa tygodnie więźniowie

wić się uda.

brąć mogą udział

Niedopuszczenie

Ohydna mężobófczyni.

w
Olsztynie jest po
szczupłe, okienka ma
zakratowane, a ponadto 'świat
Boży przed wzrokiem tviężńia jest blaszaną
zaporą"dobrze zabezpieczony. Budzą więź ny z mieszkania.
Za pobicie Leśniewski postanowił krwa
nia rano o godz. szóstej, podawają jakiś
płyn w rodzaju kawy i chleb suchy. Od 8-9 wo się zemścić. Obm'yślił plan działania i
trw a codzienna przechadzka więźniów, któ
tego samego dnia jeszcze, uzbroiwszy się w
jak'ieś tępe narzędzie, przybył do mieszka
rzy z zaloźonemi w tył rękoma milcząc cho 
dzić muszą szybko w kółko na podwórzu
więziennem, strzeżeni przez uzbrojonych w
rewolwery dozorców. Około godz. l -ej c-Oś
w rodzaju obiadu
żołnierskiego, w którym

Więzienie pruskie

nure,

różnicy.

K atow i' rek skazany został przed otrzymaniem
mandatu poselskiego dwukrotnie na 2

w

ską" kontroluje nietylko prokurator pruski,

kratkami

o

Olsztyń

ale

za

95.

o

sąd pru
ski w Olsztynie na trzymieięczne więzienie.
Odsiadując korę w więzieniu przy ulicy

Jankow

Kr.

1931 f.

się komunistyczne! pałki
Wyparł
ale przyznał d
wywrotowego kiła.

redaktorzii

Polscg

m a

.

się ,,pojednanie" starych z młodymi. Kiti
eksploatowała Schultzą-ojea i Struwe miał
za co hulać.
I oto jeden przypadek zniszczył
całą, tak misternie przez kobiecą przewrot
ność splecioną sieć podłości i zdrady.
Szczęście rodzinne zostało rozbite.

dowiedziawszy się brutalnej prawdy
Kiti, usił-ował odebrać sobie życie, a
jego opuściła dom starego Schultza.
'Struwe zaś nie m a pieniędzy.

Hans,
o

swej

m a tka

Robert

95.

Nr.

,,DZIENNIK BYDGOSKI”, sobota, dnia 25 kwietnia 1931

Już dziś MILJON

Dfisicrosów

nowych

|III!I^I',l ,*l,ll ^lll*lllllllllllllłllllllllłlllllllllllIlllllIllllll^lllllllłłIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIl,,l ,l
,

,

,

Str. 5.

r.

wvD3lal3 znawcy

DZIENNIE

tytoniu.

,lll ,l ,llll,,UIIII ,,,l ,l ,ll ,l ,l ,l|l|I, ,ll ,II, ,III,||ł ,IIII||ll,l ,łllł ,| ,|Ił! ,|llłIIIII| ,|l| ,|l|l|l| ,IIIII|ł| ,|||lll||l|l||łll||!l|l||l|||I|ł|||l|| ,l||ll|H^rtłllll|IIIIll!łllIllllllłIl!lłllllllłlllIlllllłlłlIłHlllIllllllIłłllłllllll
,

,

,

,

838.3)

PalcieEGIPSKIE

PRZEDNIE

OBSTALUNKOWE

TATRY łagodne,

SYRENA

w

wytworne, bardzo łagodne

domu,

aromatyczne

biurze,

bibułce

w

wykwintny papieros

w

w

kawiarni,

samospalającej
*

dla znawców

*

*

s

w

zawsze

i ę

10

smaku, bezustnikowe
i

*

wszędzie

sr.

7 gr.
6 gr.

*

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

12 gr.

-

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

że jestem gotowy ponieść wszelkie konse
kwencje strasznych czynów. Wyrok śmier
ci raz tylko może być wykonany, jednak
w duchu więcej niż 10
zakończył Kurten
razy przeżywałem karę śmierci.
-

—

fólirten dziewięciokrofnie
Dusseldorf,23kwietnia.

skazany

ciszy

w

sali

dokonane

śmierć, przyjął wyrok

na

sądowej

—

czyny przeze

mnie

i sam je potępiam
podejmuję się w jakiejkol
Jeden z najstraszniejszych procesów, ja wiek formie je usprawiedliwić.
Jednakże
ki
zna
historja kryminalistyki w Niem w sercu mcm istnieje gorycz, iż znajdują
czech
po dziesięciu dniach trw ania
się na wolności pewna lekarka oraz niejaki
zakończył się w Dusseldorfie. Natłok pu dr. Wolf ze Sztuttgartu, cenieni nawet przez
bliczności w ostatnim dniu tego sensacyj
pewną część narodu niemieckiego, aczkol
nego procesu był niezwykły. Wśród publi
wiek maczali oni swe palce w krwi, w ty
czności przeważały kobiety, a szczególnie
siącu przeszło w ypadkach (aluzja do głośnej
młode dziewczęta.
Po przywróceniu jaw
afery oskarżonych o przeprowadzenie nie
ności rozprawy zabrał głos prokurator i udozwolonych zabiegów spędzenia płodu).
zasadnił w kilkugodzinnem plaidoyer oskar
Ale nie chcę oskarżać, chciałem tylko
żenie.
powiedzieć, co przeżywam w mej duszy. Bar

akt.

Ostatni

tak,

wstrętne

~

-

dzo

Przemówienieprokuratora.
Nasamprzód prokurator Jansen przed
ujemny.wynik początkowych docho
dzeń policyjnych. Prokurator starał się naogół bronić postępowania władz śledczych,
które
z żalem stwierdził to prokurator
bądźcobądź postępowały naogół dość powierz
.

stawił

chownie.
derstwo
bermann

ubolewam

nad

tem,

wywołało

Dusseldorfu

na

małej

tak

dużo

Traktor

wódek,

fabryki
ków, niszczących

.

propagandę
Z cichą
życie familijne.

i

Bardzo ubolewam nad

szę

o

ofiarami

oraz

ich

i pro
ciągnął dalej morderca
przebaczenie. Oświadczam zarazem,

rodzinami

-

-

cieplarni.

wstała

prawdziwa psychoza (ogólny lęk).
Policja czyniła badania dokoła 12000 śla
dów, które jednak okazały się falszywemi.
we
Wszędzie
podkreślił prokurator
zbrodniach
Kurciężkich
W'szystkich
tena przebija zupełna świadomość dokona
nych ohydnych morderstw. Kiirten okazał
przy dokonywaniu tych zbrodni największą
przytomność umysłu i działał z całym na
mysłem. W zasadniczej kwestji całego proce
su, a mianowicie: czy Kiirten potrafiłby opanować i zwalczyć swe sadystyczne skłon
ności, prokurator zatwierdził, oskarżony bo
wiem posiada niezwykłą inteligencję.
Je.
żeli zaś nie zwalczył swych złych skłonno
ści, jest to jego w'ielką winą. Na zakończe
nie swego przemówienia prokurator zażądał
dla oskarżonego
9-krotnej kary śmierci za
dokonane morderstwa w 9 wypadkach, oraz
60 lat ciężkiego więzienia za inne przestęp
stwa, która to kara w myśl prawa zamie
niona zostaje na wspólną karę 15 lat wię

w ciągania ofiar do miejsc odległych,
gdzie
później dokonywał napadów, świadczy także
o
rozwadze mordercy.
Z zupełnym
spokojem przyjął ,,wam
pir z Dusseldorfu*1 wyrok. Po ogłoszeniu
wyroku zabrał głos prokurator, który oświadczył, że wyrok uważa za dostateczną
karę i nie będzie wnosił o rewizję procesu.
Następnie w imieniu oskarżonego zabrał je
szcze głos obrońca
mówił on
,,Wyrok
nie jest dla mnie i dla Kurtena
żadną
niespodzianką. Oskarżony wyrok przyjmu
Jakiemikolwiek
je!
posłużylibyśmy się
środkami prawnemi
do zmiany wyroku
nie doprowadzą".
Wyrok sądu przysięgłych w Dusseldorfie

stał

stanie

niewdzięcznego zadania, obrony ,,króla zbro
dniarzy seksualnych*1. Apelował on do^
przysięgłych, ażeby wyrok wydali objek*
tywny z pominięciem pierwiastka uczucio
wego.
Bez

zatem prawomocny.

ohydny

morderca

oddany zo
ak.

ręce kata.

w

Z

Rosji sowieckiej.

Ruch

powstańczy

Kaukazie.

na

pod

Gruzińskie biuro prasowe donosi na
wiadomości z Batumu, że antysowiecki ruch we wszystkich częściach Kau
stawie

kazu znacznie się wzmógł. Najenergiczniej
przejawia się on w Azerbejdżanie i w Gru
zji, gdzie liczba powstańców dochodzi do

3000 osób. W

polu

liczba

Z akatołach

AleksandrOno-

w

dobrze

uzbrojonych
wyższa 6000 osób. Powstańcy
mioty i kilka armat zdobytych
z

Adwokat dr. Wehner, obrońca z urzędu,
zaznaczył, iż stoi wobec bardzo ciężkiego i

się

Niebawem

zienia.

obrońcy.

—

—

--

zadanie

prawomocny.

—

miejsco
podniecenie, iż po

Ciężkieidaremne

już

czyna
pomyślała, że zostanę jej małżonsze zabierał ze
sobą nożyce, sztylet i mło
kiem.(!) Dziś bardziej, niż kiedykolwiek,ko
tek.
Temi narzędziami też posługiwał się
biety czują słabość do mężczyzn.
Kurten przy mordowaniu osób.
Sam fakt

Gertrudzie Al-

-

się

półtora godzinnych obradach prze
wodniczący sądu przysięgłych ogłosił wy
rok, skazujący Kurtena 9-krotnie na karę
śmierci, o raz na 15 lat ciężkiego więzienia
i dożywotnie pozbawienie praw obywatel
skich.
W uzasadnieniu wyroku przewod
niczący oświadczył, iż sąd po zbadaniu
że wszy
sprawy przyszedł do przekonania,

zaglądałem nieraz do innych ro
życzyłem sobie: gdyby to tak było
rodzinie...
w mojej
Wspominając o żonie swej, któ-ra prze
dewszystkiem przyczyniła się do jego are
Kurten wkońcu oświadczył, że
sztowania,
niektóre ofiary z wielką łatwowiernością
stkie zarzucone Kurtenowi morderstwa, do
godziły się na jego propozycje pójścia do konane zostały przez niego z zupełną świa
ciemnegolasu. Może niejedna nawetdziew
domością. Kurten, wychodząc z domu, zaw
dzin

wśród ludności

takie

stal

Wyrok

bezbożni
Po

oraz

tęsknotą

pra

w

spokojem

mor

Ostatnia zbrodnia Kiirtena:
dokonane

iż

cuje się w kierunku rozbicia rodziny. Mam
tu na myśli przedewszystkiem gorzelnie
i

-

—

wej

są

że wcale nie

ze

Wygląda to na humbug, ale tak jest w istocie. Jest to cieplarnia w Toledo, w sta
Ohio.
Rozmiary jej są kolosalne, jed nak znów nie takie, aby aż traktorem trze
ba ją było przeorywać. Chodzi raczej o to, że temperatura w tej cieplarni jest tak wy
soką, iż żadne zwierzę pociągowe pracować w niej niemoże.
nie

oddziałami

wieckie

są

GPU.

niepewne.
w tych
nadzwyczaj
że

Erywaniu do
między oddziałami

prze

ają kulo

w

walkach

wojska so
Stosunki o tyle

Również

tam

się zaostrzyły,

ludzi
m

i

dniach

doszło

krw'awej

oddanemi GPU

a

w

bitwy
armją

czerwoną.

Sowiety

,,Posunięcie wszechwładnej Francji
w celu uwiecznienia korytarza".

bojkotują

Kanadę.

Tass

podaje: Na podstawie decyzji rady
komisarzy ludow'ych ZSRR. z dn. 13 paź

dziernika 1930 r. komisarz handlu zagra
przyznania się Kurtena do winy i
nicznego Rosenholz ogłosił zarządzenie, za
ujawnienia przez niego całego szeregu ohydnych morderstw, prawdopodobnie nigdybraniające wszystkim organizacjom impor
za wielki sukces. towym oraz przedstawicielom handlu do
by nie wyśledzono mordercy.
Coprawda
naszą
towarów
Kiirten, oddając się sam policji za namo
B erlin (PAT) ,,Kólnische Ztg.**, omawia
Polska przywiązuje do tego doniosłe zna konywania zakupów jakichkolwiek
pochodzenia kanadyjskiego, jak również
wą żony,
czynił to z chęci ,,uchodzenia za
znaczenie
czenie
ze
na
wzmocnie
jąc
umowy pożyczkowej polsko
polityczne
względu
statków kanadyjskich. Zarzą
największego zbrodniarza w świecie**. Jaki
nie stanowiska swego w kierunku zachod najmowania
stwierdza, iż
kolwiek zapadłby wyrok, oskarżony ogrom francuskiej,
dzenie to jest odpow'iedzią na decyzję rządu
nim.
o
wiadomość
ze
bezcelowe
zarówno
,,Bórsen
Ztg.** podaje
pod
byłoby
ną wyrządził szkodę ludzkości. Dr. W ehner
pisaniu umowy francusko-polskiej pod zna kanadyjskiego, zabraniającą importowania,
względów politycznych,jak i gospodarczych
do Kanady towarów pochodzenia ZSRR.
stwierdził dalej, że, aczkolwiek we wszyst
miennym tytułem ,,Posunięcie wszechwładzamykanie oczu na to, że akt ten
kich wypadkach Kiirten postąpił z rozmy
oznacza
sukces Polski.
nej Francjiw celu uwiecznienia korytarza".Komuniści wyrzucają niemieckich
słem, jednak wielką wagę posiadają złe
Umowa
polsko-francuska jest związa (Korytarza niema. Jest tylko Pomorze, a to
korespondentów z Moskwy.
skłonności.
zostanie na wieki polskiem i bez pożyczki.—
niem interesów francuskich z województwa
Rząd sowiecki zaproponował korespon
mi zachodniemi Polski, co posiada w ybitniePrzyp. red.)
Bezczelne ośwładczen'e
Kiirtena.
dentowi ,,Neue Freie Presse** Bassechesu o-

Niemcy uważają

pożyczkę kolejową

.

znaczenie

Oskarżony Kiirten, który po słowach prokuratora oraz obrońcy nie stracił panowa
nia nad sobą i na zapytanie przewodniczą
cego, czy ma jeszcze coś do powiedzenia,
podniósł się i ku ogólnemu zdumieniu złożył obszerne oświadczenie. Ostatnie słowa
upiora z Dusseldorfu były przez niego przy
gotowane w celi więziennej i ilustrują do
bitnie
osobę mordercy oraz jego taktykę.
Oświadczenie tego rodzaju, jakie złożył Kurten krótko przed skazaniem go na śmierć,
jest bezprzykładne w niemieckiej historji
kryminalnej.

polityczne.

AnlywlosKie manifestacje

puścić granicę Rosji,

w

Belgii.

nie

podając motywów

posel

swego zarządzenia. Z tego powodu
stw'o austrjackie zainterpelowało komisarza

spraw' zagranicznych w tej sprawie, który
jako powód wysyłki, podał, że Basseches w'
swoich ostatnich korespondencjach pisał o
Studenci są oburzeni za aresztowanie sw ego profesora. przymusowej pracy w Sowietach. Z pięciu
manifestantów,
Bruksela,23.4.(PAT)W związku z rozproszyła
którzy u- korespondentów niemieckich dwóch dawno
dali
aresztowaniem przez
władze
włoskie
się z przed gmachu konsulatu już zmuszonych było wyjechać z Rosji. OM oulin
przed gmach włoskiej izby handlowej, becnie przyszła kolej na Bassechesa, który
profesora belgijskiego
odbyły
a następnie przed
dom, w którym mie jest jednocześnie korespondentem kilku
się tu manifestacje studentów.
szkał
Moulin.
i
pism niemieckich. Z pięciu koresponden
wzno
Studenci, utworzyli pochód
profesor
Studenci uchwalili
zorganizować na tów pozostało obecnie dwóch. ,,Berliner Tasząc wrogie okrzyki przeciwko Mussoczwartek
geblatt" żąda, aby międzynarodowe biuro
olbrzymią manife
liniemu, udali się przed
gmach kon najbliższy
Jakie były ostatnia słowa Kiirtena? sulatu włoskiego, obrzucając
udziale
lu zwróciło uwagę na te fakty i za
okna
ka
prasowe
stację protestacyjną
przy
i
aka
studentów
się dziennikarzami, przebywa
opiekow'ało
dności,
Wielce szanowni panowie
stowarzyszeń
rozpoczął mieniami.
demickich.
jącymi w Bolszew'ji.
Straż
sikawek
Kurten cichym głosem wśród niezwykłej
ogniowa za pomocą
—

Str, ft.
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gngP3

sierżanta
kabarecie.

Samobójstwo
w
Z Poznania

lokalu

Młyńskiej

w

Kr.

r.

Z WIELKOPOLSKI i POMORZA

hSB

W

sobota, d nia 25 'kwietnia 1931

przy u l
w skroń

starszy sierżant 85 p. p

.

.

Eugeniusz Zalewski.
Zawezwany niezwłocznie lekarz dyżutny po.
stwierdził
gotowia ratunkowego
już tylko
śmierć desperata wskutek przestrzelenia cza
szki na wylot.
Przyczyn samobójstwa sierżan
ta Z. nie zdołano dotychczas ustalić.
.,

~

-

-

(Od własnego korespondenta).
-

-

Samobójstwo młodej mężatki.

—

-

-

.

jed

tń .Po pewnym czasie zauważono
rozpaczliwy krok młodej mężatki i
a

za
Udzieliw

pogotowie ratunkowe.
nieszczęśliwej pierwszej pomocy, prze
w-iózł ją lekarz dyżurny do szpitala. Powo
dem zamachu samobójczego p. L, była kry
tyczna sytuacja materjalna. Pan L. jest bo
wiem już od pól rok u bez pracy.
wezwano

fryzjerscy
włamywaczami.

Sąd okręgowy

-

ticz-

Chojnicach zasądził

w

arów fryzjerskich Władysława Trzeciaka
2 mie siące i Ludwika Wo zińskiego na 3

więzienia

ce

za

kradzież

na

miesią
popełnio

włamaniem
Huberta, gdzie skradli różne
z

drogerji p. J
ogólnej wartości przeszło 1000 zł. P,
wszystkie skradzione przedmioty od
zys'kał,

n

W

ą

.

rzeczy
Hubert

Włamanie do nadleśnictwa.
Do

kancełarji
kartuskiego

pow.
i usiłowali rozbić

nadleśnictwa
w
MirakowHe
się nieznani sprawcy

jednak zbiegli autem, które
w pobliżu nadleśnictwa.

Spłoszeni

oczekiwało

nich

na

Itankltfro dź.
w

Zebranie Stow, Młodych P olek odbędzie się
niedzielę po sumie w Domu Kat,
Zebranie prezesów, które odbyło się pod

przewodnictwem

Z Warlubia

kier.

szkoły

p.

Gawrońskiego,

donoszą:

sprężyście funkcjonowało T o
które
w
warzystwo gimnastyczne ,,Sokół"
swych sz ereg ach umiało z organizować wszystkie
warstwy społeczne, a było tik ruchliwe, że
zasłużyło na uznanie władz soko'ich. Nie po
dobało się to sanatorom, w'ięc przystąpili do
rozbijania ,,Sokoła",
Co roku zawiadowca sta cji przyjmuje z a
stęp robotników do wykonania najpotrzebniej
szych robót. Gdy i w tym roku robotnicy do
W

Warlubiu

nie

do
wę

grobu poległych,

cmentarz

św., akademję i

mszę

zaba

ludową.

Akademickiego Kola
Odbyło się zebranie

Palucżan w
w lokalu p.

życia
Wągrowcu,
Magdziarza pod przewodnictwem prezesa p.
Łażewskiegó. Protokół odczytał p. MartyńskL
Piękny referat p. t. ,,Główne teorje zagadnie
nia poznania'* wygłosił p Dolatkowaki W wol
n y ch głosach omawiano sp rawę wzięcia udziału
w
uroczy stoś ci 60-le cia i stnie nia miejscowego
gimnazjum
Kółk o Miłośników Sceny
Przedstawienie.
odegrało w sali p. Rossy sztukę dramatyczną
p. i. ,,Knajpa".
Amatorzy oddali swe role bez
zarzutu.

Walne

zebranie

Banku

Ludowego

Wą

w

growcu odbyło się w sali p. Wierzejewskiej.
Zebranie zagaił prezes rady nadzorczej p. insp,
Na sekretarza zebrania
Jankowski.

poproszo

Trynkę, na ławników pp.: Haławskiego,
Fr Zjawińskiego i Wiertła
Następnie p, dyr,
Spychałowicz odczytał protokół komisji rewi
zyjnej, 'któ ry pr zyjęto do wiadomości. Obroty
W
w roku 30 powiększyły się o
1.660.000 zł.
miejsce ustępujących członków rady nadzor
czej wybrano pp.: Strzyżyńskiego, Kapsę i Kęno

p.

dzio rę.

Zebranie
lokalu

drowa
Polek

Czytelni dla Kobiet odbyło ślę w
p.
Podlewskiego. Przewodniczyła p.
Kuliń ska.
Sprawo zd anie ze zjazdu Żw.

w

Kurs

Poznaniu zdała

p

.

Tomaszewska.

Ochotnoczej Straży Pożarnej.

Wojaków pla

10 nowych członków.
towarzystwa przyjęto
Najważniejszym punktem zebrania było zapo
znanie się z nowym statutem, uchwalonym na
zjeżdzie delegatów w Grudziądzu. P rezes p,
Fiaezyński zdaje sprawozdanie z tegoż zjazdu
i w streszczeniu odczytuje najważniejsze punkta
no wou chwalonego statutu
Otworzono dyskusję,
.

Odbył

się kurs ogniomistrzów, który trwał cały ty
dzień.
W kursie wzięli
udział
ogniomistrze

Zlikwidowano kuchnię ludową, któ ra d o sta r
czała

biednym i bezrobotnym rodzinom obiady
czas
zimowy, równocześnie dożywiając
d zieci miejscowej s zk oły po'wszechnej.
Pomimo kilkakrotnych wniosków do wydziału
powiatowego o udzielenie subwencji, wydział

odmówił, lecz dzięki ofiarności naszego sp ołe
czeństwa, które ma zawsze czuło serce na nie
dolę bliźniego, zebrano tyle, że wydawano o-

750 pórcyj dziennie. Wszystkim szla
chetnym ofiarodawcom, a w szczególności Sto
warzyszeniu Matek Chrześcijańskich z niestru
dzoną w pracy społecznej p. dyr. Baierową na
czele, które dalo inicjatywę do stworzenia tak
pięknego dzieła, przy pomocy ks, probo szcza,
jakoteż paniom komitetowym z ramienia Tow,
Pań Miłosierdzia, w szczególności p. d oktorowej
Szewsowej, p. aptek ar zow ej Nowackiej i p. Blewowej, które nie szczędziły pracy i zachodu
około dobrej sprawy, należy' się cześć i uzna
biadów

nie.

Ochronka pod wezwaniem św, Tereski od
Dzieciątka Jezus opiekuje się dziećmi, na szego
miasta, uczy i kształci je pod opieką zacnej
ochroniarki Siostry Agnieszki. Na Boże Naro
dzenie zostały dzieci z ochronki w ilości 150
ob d arz on e ubra niami, słody czami i zabawkami,
zaś w czasie wielkanocnym zawitał tradycyj
nym zwyczajem z ajączek do na szy ch milusieńkioh, obdarzając je koszyczkami z jajkami, kieł
basą i struciem.
Staraniem Stow. Matek Chrześcijańskich ódw Koronowie dwumiesięczny kurs

go

był się

towania, robót ręcznych, haftów i szycia, który

prowadziły
ki

z

dwie

wykwalifikowane

Poznania.

trzebnym,

nauczyciel
był,po

Jak bardzo kurs taki
świadczy wielka liczba zgłaszających

powodu braku fun
okolicznych powiatów. Wykładali prele
duszów liczba kursistek została ograniczona do
genci z Poznania.
Tow, S amodzielnych Kup ców w Wągrowcu 45. Zarząd Stow, Matek czynił starani'a i za
odbyło zebranie w lokalu p. Piechowiaka przy biegi u wydziału powiatowego o subwencję na
ten kurs, lecz prośby nie zostały uwzględnio
ul. Poznańskiej pod przewodnictwem prezesa
ne rzekomo
z powodu braku funduszów, jak
p, Haławskiego, który odczytał kilka komunika
tów, Wybrano delegata do rady Związku pre kolwiek w innych powiatach kursy takie bywa
z esa
p. Haławskieg o, n a zjazd Związk u wy ją subwencjonowane. Dnia 26 bm. ma się od
brano pp,: Strojnego, J
Bonowskiego i dyr. być w ochronce przegląd dwumiesięcznej pracy
kursistek, t. j. wystawa robótek, haftów i szy
Spyehałowicza.
Kółko Rolnicze w Kozieisku pow. Wągro cia, na który się wszystkich serdecznie zapra
sza.
Rozdanie świadectw nastąpi uroczyście we
wiec. Odbyło się zebranie które zagaił prezes
Po odczytaniu proto wtorek 28 bm. o godz. 5 po poł, w ochronce.
p. Chalicki z Kopaniny.
kółu prezes wyjaśnił zebranym sprawę cukro P- dyr. Baierowej, protektorce tego kursu, któ
ra
z
wnictwa i wygłosił p og ad ankę o rolnictwie.
p odziwu godncm p oświęceniem c zyniła
z

się dziewcząt.

7

.

Strzelca.

która

bardzo ożywiona, w wyniku której
jednogłośnie, że c złonkowie st atutu
uznają i nie chcą z Strzelcem mieć
nic wspólnego.
Towarzystwo jako takie ze
związku występuje. Następnie omawiano je
szcze
sp rawę obchodu 3-go maja. Uchwalo no
po ożywionej dyskusji, że tow arzystwo weźmie
gremialny ud ział w pochodzie. Po wyczerpaniu
porządku obrad prezes p. Flaczyński zam'knął

była

uchwalono
takiego nie

tę zarząd okręgowy (p. Eckert) telefonicznie za
wiadomił zarząd Tow. Powst. i Woj. w
wie, iż z p owodu wyjazdu do Grudziądza(?...),

Roje

nikł z delegatów na zebranie niedzielne nie
przybędzie. Więcej konkretnych powodów nie
przybycia delegatów do Rojewa, było uprze
dzenie ich na łamach prasy, iż placówka rojewska bardzo ostro wypowiedziała się przeciwko

zamachowi.

Zapowiedziane zaś zebranie odbyło się w
należytym porządku. Szkoda tylko było, że
nie byli na niem delegaci okręgu, bo dowie
dzieliby się jaki sentyment panuje wśród po
wstańców kujawskich.
Zebranie zagaił
jak i jemu przewodniczył
prezes
rojewskiej placówki p. F r. Zieliński,
który w wstępnem przemówieniu m. in. oświad
czył, iż delegaci okręgu nie przybędą, co spo
wodowało wśród zebranych w liczbie około 70
wielkie oburzenie pod adresem, zarządu okrę
gowego. Na ławników powołano p. Adamskie
go, prezesa z Leśnianek i p. Kowalskiego, pre
zesa z Godzięby.
PiórO dzierżył p. K. Hajka,
sekretarz
Po' przeczytaniu
tow. rojewskiego.
,,rozkazu" i nowego statutu
przez
p. Hajkę
i sfabrykowanej
na
zjeździe w Grudziądzu
uchwały p. Oziminę, nastąpiła dyskusja. Pierw
szy p. Kołodziejski, zaznaczył, iż nowy statu t
jest nie do przyjęcia, a o likwidacji powstańców
na
rzecz
P.
,,Strzelca" niema wogóle mowy.
K. Lewicki, m. in. powiedział,
że ,,Strzelec"
wychowaniem swojem prowadzi tylko do demo
ralizacji narodowej i katolickiej, P. W. Oźmina
zaznaczył, iż kto rozbija zasłużone dla sprawy
narodowej i katolickiej organizacje, ten do
puszcza się ciężkiej zbrodni wobec własnej Oj
czyzny. Kiedy Ojczyzna budziła się z letargu
mówił następny mówca p,

Szczerbiński

—

nic

jest ,,S trzele c ", a walczy
dziś kiedy Ojczyzna nas zawoła,
za oręż, pójdziemy jak jeden mąż,
zebranie hasłem ,,Wolność",
K, ale
,,Strzelcami" być nie chcemy!!! P. Oźmina
w powtórnem swem przemówieniu ostro kryty
kował pik. Mielżyńskiego, którego jak na wstyd
I hańbę postawiono
jako prezesa Związku,
z uznaniem
zaś wyrażał się pod adresem na
czelnego redaktora ,,Dziennika Bydgoskiego'* p,
Teski, a wkońcu zaznaczył, iż nietylko powstań
i
starania
kolo
uruchomienia
i
zabiegi
jego
prze
I wojacy ale całe społeczeństwo kujawskie
prowadzenia, należy się cześć i uznanie, a pa cy
musi się wziąć z całą energią do przekreślenia
niom nauczycielkom za ich pracę podziękowa
zaszłych faktów, gdyż tego wymaga interes
nie,
i dobro ziemi kujwskiej.
Przemówienie to
U Wojaków. Ostatnie zebranie toczyło się
zresztą jak wszystkie inne
przyjęte zostało
w trosce o los towarzystwa.
Zagaił prezes p.
z wielkim aplauzem,
Adamowicz, poczem protokół z ostatniego ze
W końcu na skutek powyższego p. W. Oźmi
brania odczytał sekretarz p. Pruss. Następnie
wstawił rezolucję uchwaloną jednogłośnie
na,
obchodu
za
zareferował prezes sprawę
3 maja,
wśród bicia braw, k tóra brzmi następująco:
chęcając wszystkich do gremjalnego wzięcia
udziału w tej uroczystości/dając temsamem go
,,Zebrani członkowie Towarzystwa Powstań
dną odpowiedź wszystkim, którym zależy na ców i Wojaków Rojewo, Leśnianki i Godzięba
zgubie Powstańców i Wojaków. Sprawozdanie na wspólnem zebraniu dnia 19 kwietnia 1931 r.
w sali p, Zielińskieg o w Rojewie jednomyślnie
z zjazdu okręgowego złożył wiceprezes p. dyr.
Baier, omawiając nowy statut, poddając go i je uchwalają:
*
1. Nie uznają nowego statutu i nielegalnych
go twórców ostrej krytyce. W dyskusja zabie
Uchwał grud ziądzkich.
rali głos pp. Prusś i Górski, którzy jako starzy
2. Na skutek powyższego stanowczo żądają,
członkowie w dosadnych słowach przestrzegali
przed zgubną polityką osób, działających na aby zarząd okręgowy w jak najkrótszym czasie
szkodę towarzystwa, wzywając do przetrwania zwołał nadzwyczajne walne zebranie okręgowe.
3. Ostro potępiają postępowanie zarządzeń
obecnej trudnej sytuacji. Szczegółowych wy
jaśnień udzielał prez es p. Adamowicz. Pozatem okręgu zwoływanie zebrań, tak w Inowrocławiu
omawiano sprawę odbyć się mającego strzela dnia 19. 4. 31 r. jak i w Rojewie, które w ostat
nia,
godząc się z smutną myślą używa niej chwili bez ważniejszych powodów się od
nia flowerów w razie odmowy udzielenia kara wołuje, a z których wyczuć można iż zarząd
binów przez wojsko.
Przystąpiło 4 nowych okręgowy idzie Zamachowcom na rękę.
4. Apelują do wszystkich bratnich organizaczłonków. Wkońcu prezes p. Adamowicz nad
mienił, iż towarzystwo kierować się będzie na cyj okręgu inowroclawsk'ego, aby niezwłocznie
dal starym statutem, uznając go temsamem jako
zajęły podcbne stanowisko.
Poczem zabrał głos p. Adamski, apelując do
obowiązujący. Poszc zególni d ruhowie który m
sprawa wojacka leży szczerze na sercu, wzy
zebranych, że tak jak nie wahaliśmy się wal
wali do wytrwania pod sztandarem, ostro pięt czyć o niepodległość, tak
i
z
całą energją
n ując zd rajców, którzy mu się sp rz eniewierzyli.
walczmy o swoje ideały i postulaty, zaś prezes
sąsiedniej placówki p. Kowalski wzniósł okrzyk
ŚWIEKATOWO. Z straży pożarnej. Od na cześć Rzeczypospolitej i zebrnych członków
było się walne zebranie ochotniczej straży po trzech towarzystw. Potem potężnym męskim
żarnej, na którem wybrano naczelnikiem p. głosem zab rz miała ,,Rota a o statnie m słowem
Dalsi
czło nkowie
zarządu z e b rania było znamienne h asto ,,Wolność!". Na
Zawadziriskiego.
(W.)
pozostali bez zmian.
strój był bardzo podniosły.
wiedzieliśmy
liśmy, tak i
aby chwycić

co

to

Z ftoraififBwei.
przez
bied n e

Wągrowiec.

Z

.

nowego statutu.

cówki Świecie odbyło się w uh. nied zielę w
lokalu p, Popławskiego przy udziale 360 człon
ków. Zebranie zagaił prezes p. Pieczyński. Do

propa
przepro
którego przewi
na

uznaje

Zebranie To w, Powstańców i

obradowało nad ustaleniem programu na dzień
święta narodowego, Utworzone komisje
gandowa i spektaklowa mają za cel
wadzenia programu, w ramach
duje się zbiórka P. W. i poehód

pytywali się o pracę u j.. zawiadowcy stacji,
powiedziano im, że praca będzie, ale muszą
się zapisać w szeregi strzeleckie
Ponieważ w Warlubiu
jest bardzo wsclu
bezrobotnych, przeszło 80 zgłosiło się do
Strzelca, aby pozyskać pracę. No i Strzelca za
łożono. Ciekawe jest to, że jeden z urzędników
pocztowych był wiceprezesem ,.Sokoła". Teraz
z niego wystąpił i stał się wielkim agitatorem

Powstańcy i Wojacy miasta lw ięcia

zakradli

kasę ogniotrwałą.

przy robocie!

Strzelcy-rozbijane

szy

Uczniowie

SSS

Wspólne żebranie trzech placówek Związku Powstańców i Wojaków Polewa, Leśnianki
i Godzieby.
krętactwa inowrocławskiego zarządu okręgowego.
Druzgocąca dys
uchwała.
kusja.
Jednomyślna

Zjazd inowrocławskiego okręgu Tow. P o dziądzkie, wpadł na pomysł ,,kombinacyjny"
wstańców i Wojaków, który miał się odbyć
odbywać zeb rania w poszczególnych miejscowo
w ubiegłą niedzielę dnia 19. bm. w Inowrocła
ściach, gdzie istnieje placówka Tow. Powstań
wiu, został przez zarząd okręgowy parę dni ców i Wojaków.
W Poznaniu targnęła się na życie 26-łet*
W tem też zapewnie celu
miast w Ino
przed terminem zjazdu, bez podania powodów
n ia Antonina Ljpszowa (Pólwiejska 15). De—odwołany Z arząd okręgowy
jak wyczuć wrocławiu, zwołał zebranie trzech wyżej wy
speratka, okazując ód dłuższego czasu wiel można z postępowania, idący zamachowcom na mienionych placówek w ub. niedzielę w Ro
kie przygnębienie, skorzystała krytycznego
rękę, dobrze przeczuwał, iż delegaci na zje- jewie, n a które przybyć mieli delegaci zarządu
dnia z odpowiedniej chwilii napiła się sn- żdzie ostro
potępią nielegalne uchwały gru okręgowego, I co się stało!?... Otóż w sobob lim
nak

crgro

W a ra ,,Strzelcowi” od Kujawskie! ziemi!

donoszą:
nocnym. ,,Morskie Oko."
Poznaniu strzelił sobie

95,

Niestety,

z

-

—

,

"

Skazanie

szpiega

Chojnice, w kwietniu
wzmocnionym wydziałem karnym są
du okręgowego odpowiadał znany i niezliczone
razy karany przemytnik Trzciński, zamieszkały
w Górkach, w powiecie chojnickim, za uprawia
nie szpiegostw'a n a rzeCz zachod niego są siada
Rozprawie przewodniczył prezes s. o. Droz
dowski w asyście wiceprezesa Staruszkiewicza
i sędziego Karnowskiego,
Oskarżał prokura
.

Przed

.

na

5 Saf wiezienia.

bronił oskarżonego
adwokat
Chojnic.
Rozprawa toczyła się przy drzwiach zam
kniętych.
Po kilkugod zin nej ro zprawie sąd ogłosił wy
rok,
skazujący oskarżonego Trzcińskiego na
5 lat więzienia,
utratę
praw
obywatelskich
przez 5 lat i stały dozór policyjny oraz pono
szenie kosztów sądowych,
tor

Stefanicki,

Radwański

z

Nr.

95.

,DZIENNJK BYDGOSKI*1, sobota, dnia 25 kwietnia 1251

ZTorunia.
Nocny dyżur

ma

do

dnia

24

bm.

apteka

,,Radziecka", ul. Szeroka.
Z TEATRU

TORUŃSKIEGO.

Dnia 24 bm.

o

20

godz.

karczyk-Wasilewską
Sztuka

ta

wchodzi

1914"
popisowej roli

w

sztuka

sensacyjna

St, Bra nd owskiego ,,Sa rajewo

jednocześnie

na

z

p.

Ma*

kobiecej.
repertuar

krakowskiego.

teatru

W nied zielę 26 bm.

o godz,
16 (ceny zniżo*
ne) wystąpi nieodwołalnie ostatni raz sławna
primadónna Lucy Messal w operetce ,,Piękna
Carena" (Noc w San Sebastiano), Wieczorem
0 godz. 20 prześliczna komedja ,,Roxy".
Opera bydgoska, W sobotę 25 bm. o go
dzinie 20 na scenie te atru .0ruńsk:ega odbędzie
się jedyne przedstawienie oporowe. Tym razem
ujrzymy jedno z największych arcydzieł litera
tury muzycznej, sławną na cały świat operę

,,Madama Butterily" w 3 aktach Giacomo Puc
cini'ego. Rozegrają się na scenie dzieje tra
gicznej miłości uroc zej jap onki Cho -Cho-Sau,
co pokochała amerykanina.
W płomiennym'ża
rze
miłości sp ala się życie barwnego motyla
wschodu. Rołę tytułową odtwarza primadónna
Janina Okońska, wkładając w tę nową kreację
całą duszę wielkiej artystki, I nic dziw, gdyż
Cho-Cho-San, pozwalająccą na rozwinięcie peł
ni kunsztu śpiewaczego i aktorskiego, jest ccJęm westchnień i tęsknot wszystkich artvsłćk
operowych. Wielkie dzieło Puccini'ego z reali
zostało pod kierownictwem kapelmi
zowane
strza Leona Turkiewicza/w niezawodnej reżyserji Tadeusza Laskowskiego, zarazem odtwór
cy róli porucznika F. B. Piak-rtcna, Pozostałe
role naczelne odegrają: Maria Czerniawski, Jó
zef Andrzejewski, Roman Cirin, Jerzy GranoW6ki, Hieromin Źuczkowski i inni,

Anastazy, sędzia są
okręgowego, zwolniony został ze swego sta
nowiska na własne życzenie. Asesorami mia
nowani zostali aplikanci pp. Antoni Fr, Paulus
1 Łapkiewicz Jerzy,
Wycieczka P olskiego Towarzystwa Krajo
*
oddz,
znawczego, Towarzystwo Krajoznawcze
w Toruniu urządza dnia 26 bm, pierwszą wio
senną wycieczkę do lasów otłoczyńskieh do t.
zw. kapliczki Napoleońskiej.
Wyjazd z dworca
przedmieścia o godz, 11 10, powrót na dworzec
przedmieście o godz. 10,50, Goście mile wi
Osobiste,

dziani.

Oszust wcrbowa! urzędników. Dnia 21 bm.

Świniarski W ładysław i Górecki Mieczysław
zgłosili w policji, iż oszukani zostali przez niej.
Nowickiego Feliksa, który za przyjęcie na po
sadę wyłudził od nich pieniądze w formie kau
cji. Jak stwierdzono, werbował on urzędników
przy pomocy ogłoszeń w prasie, rzekomo do
Tow, Ubezpieczeń ,,Piast" w Warszawie. Od
zgłaszających się pobierał kaucje, wynoszące
od 250 do 6000 zł.
Matka

podrzuconego dziecka przytrzymana.
przytrzymała policja niejaką Kar
pińską Rozalję, lat 24, bez stałego miejsca zamieszkania, która przed paru dniami podrzuciła

Dnia 21

bm.

dziecko.

własne

najechał na kobietę. Dnia 21 bm. n a
jechana została na ul. Szewskiej przez furman
kę jednokonną Brod Anna, zam. przy ul. War
szawskiej nr. 2, przyczem odniosła lekkie obra
żenia cielesne. Winę wypadku ponosi woźnica
Madecki Paweł z Przysieku pow, toruński.
Zebranie Komitetu Obywatelskiego obchodu
3 maja odbyło się w ,,Strzelnicy'1. Obrady za
gaił p. radca Janowski, Na przewodniczącego
zebrania poproszono starostę grodzkiego p. Sta
niszewskiego, W wyniku dyskusji wybrano ko
Wóz

ZGrudziądzu,

mitet

wykonawczy, do którego weszli pp,: dr.
Nocny dyżur aptek. Do 25 bm. nocny dyżur
Kolanowska, mjr, Kuliczkowska, ks. dziekan pełni apteka ,,Pod Lwem", ul Pańska.
Kozłowski, płk. Matczyński, nacz. Zapała, sta
Z karty żałobnej Bractwa Matek Chrześci
rosta grodzki Staniszewski, nacz. Szanda, pre
jańskich. Dnia 20 bm. pożeg nała świat po dłu
zes Turyczyn, insp. Leśniewski, prezes Janusz
giem cierpieniu ś. p. Rozalja Wiśniewska, człon
kiewicz, wizytator Czystowski, rad ca Ratajski, kini Br actwa M atek Chrześcijańskich.
M ajchrowicz
Kino ,,Gryi" wyświetla dramat erotyczny pt.
prezes Chorąży, Szulc, M atusik
i inni. Program święta narodowego przedstawia
,,Płonące serca".
się następująco: dnia 2 maja o godz, 17 w sali
Kino ,,Orzeł* wyświetla podwójny program:
,,Dworu Artusa" akademja, urządzona stara potężny film z życia szpiegów z czasów wiel
niem Związku P racy
Obywatelskiej Kobiet, kiej wojny i egzotyczny film pt. ,,Sjam * k raj
o
godz. 19,30 capstrzyk orkiestr i przemarsz białego słońca".
wojska ulieami miasta, o gódz. 20 akademja w
Kino ,,Nowości" wyświetla podw'ójny p r o 
teatrze miejskim.
Dnia 3 maja: rano pobudka,
gram pt. ,,Dusze na sp rz ed aż" t ,,Zemsta za
o godz. 10 msza św, połowa na placu św. Kata
brata".
rzyny i defilada; o godz. 13 przedstawienie w
Zb órka ,,Sokoła" gniazd grudziądzkich, Mni
teatrze miejskim, urządzone staraniem Związku
szka i Małego Tarpna. Zarządzam zbiórkę dru
Teatrów Ludowych, o godz. 15 zawody sporto
żyny sokolej gniazd grudziądzkich w nied zielę
we n a stadjonie, wieczorem przedstawienie ga
26 bm. o godz. 10.45 w ogrodzie hotelu ,,Pod
lowe w teatrze miejskim.
Złotym Lwem", ul. 3-ga Maja 16-17. Strój uro
Wycieczka przyrodnicza. Koło Miłośników czystościowy, mun du r połowy lub conajmniej
Przyrody urządza dnia 25 bm. wycieczkę przy c za pk a sokola. Czołem! Nac zelnik III. okręgu.
rodniczą do Wilczego Dołu obok Lubicza, gdzie
Stowarzyszenie Lokatorów na miasto i oko
rosną bardzo rzadkie rośliny.
Odjazd z Toru licę odbędzie swe miesięczne zebranie w pią
nia o godz. 14 z dworca Toruń-Mokre lub o go.
tek 24 bm. o godz. 7 wiecz. w sali p. Derdów*
dżinie 13,40 z dworca Toruń-Miasto. Powrót
skiego p rzy ul. Chełmińskiej.
o godz.
18.
Wałne zebranie Stowarzyszenia Pań Miło
Pobór rekruta. Komisja poborowa na mia
sierdzia św. Wincentego a Paulo przy kościele
sto Toruń będzie urzędow'ała w małej sali Par
św, Krzyża w Grudziądzu. Odbyło się w szkole
ku ,,Wiktoria", ul. Grudziądzka 3*5. Do pobo
im. Królowej Jadw'igi walne roczne zebranie
ru stawić się winni poborowi i ochotnicy, któ
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincen
rych nazwiska rózpoczynają się od litery A, tego a Paulo przy kościele św. Krzyża w Gru
B i C w dniu 1 maja. Urzędowanie komisji
dziądzu, Zebrania zagaił dyrektor ks. prob,
Klunder, witając przybyłych gości. Na prze
rozpoczyna się o godz. 8 rano.
,

m

Przewodniczący rady miejskiej nie urzęduje, | ustalono jak następuje: W przeddzień uroczy
się dowiadujemy,
przewodniczący rady 1 stości capstrzyk; 3 maja odbędzie się uroczy
miejskiej dr. Drążkówski zło-żył swój urząd sta połowa msza św, z kazaniem i przemową,
z niewiadomych pr zyczy n.
poczem nastąpi defilada w'ojsk i towarzystw P.
nNarodowy bieg na przełaj", Zarząd P. Z, W. Po południu odbędą się zawody sportowe
L. A. organizuje na dzień 3 maja br, ,,Narodo
z udziałem orkiestry wojskowej, koncertu tejże
wy bieg na p rzełaj" dla mężczyzn. Ze względu
orkiestry H(f. Bliższe szczegóły Ogłoszone będą
na to, że impreza ta nosi charakter ogólnopol
w afiszach,
ski, temsamem winni w niej uczestniczyć za
wodnicy Pomorza- Zawodnicy otrzymują na
miejscu beZpłante kwatery i wyżywienie jak
Sguicierzuuu.
również wyjeżdżający
otrzymują S(t% zniżki
z
wła
sobą
kolejowej. Zawodnicy przywiozą
Żgon, W ostatnich dniach zmarł ogólnie zna
sne koce, poduszki, Przy'bóry do jedzenia oraz
ny i ceniony honorowy obyWąteł miasta Ko
komplet lekkoatletyczny,
Zgłoszenia należy ścierzyny ś. p, dr. med, Marjan Pellowski, by
nadsyłać do obwodowego komendanta P. W. ły lekarz powiatowy. Zmarły, odznaczony ,,zło
66p.p.dodnia23bm.
tym krzyżem zasługi", był prawdziwym Pola
Cuda w górach Massabiellskich. Jest to po kiem i obywatelem, tak w czasach niewoli, jak
i w czasach n epodległości
Rze czyposp olitej.
tężne arcydzieło sztuki filmowej, oparte na tle
objawienia się Matki Boskiej pastuszce Ber Do ostatniej chwili życia był pełen poświęcenia
nadecie.
Cudowne uleczenie beznadziejnej udla chorych, czem zjednał sobie ogólny szacu
łomności na tle wspaniałej panoramy gór hi
nek i poważanie. Kondukt żałobny prowadził
szpańskich z grotą cudowną wyświetla od so brat ś. p. zmarłego ks, prób. Pellowski w asy
ście miejscoweg o duch owień stwa
Cześć Jeg o
boty kino ,,Halka" dawniej Stylowy).
Kinoteatr ,,Bajka" (dawniej Apollo) demon
pamięci!
struje od soboty ,,Asfalt'*. Film tan oparty jest
Zebranie władz Kom. Kasy Oszczędności.
na tle
życia współczesnego, wstrząsającej tra- W ubiegłym tygodn'u odbyło się zebranie rady
gedji policjanta, któreg o miłość do złodziejki miejscowej K. K. O. Przewodnicz?cym rady
*
strąciła z uczciwej drogi.
wybrano p. Esden-Tempskiego z Sobąćża, za
W związku
Obchód 3 maja w Chełmnie.
z nadchodzącą uroczystością rocznicy konstytu
cji 3 maja odbyło się w sali sejmiku powiato
wego pod przewodnictwem p. starosty Ossow
skiego posiedzenie komitetu, w którym brali
udział komendant garnizonu płk. dypl. AjdukieDnia 21 bm. zebrało się około 150 bezrobot
wicz, komendant kórpusa kadetów ppłk. Ktmz,
nych
przed gmachem starostwa w Kartuzach,
ks. proboszcz Bączkowski, burmistrz Zawacki
domagając się zasił'ków, zaległy ch już od kilku
i inni przedstawiciele władz. Program obchodu
tygodni, Starosta przyjął delegację bezrobot

Bezrobotni

z

32-Ietni

Gdyni:

ślusarz

Jan

Królewskiej Huty, wpadli na humorystyczny
pomysł i w sobotę 18 bm. o godz. 11,15 w po
łudnie wyruszyli w drogę pieszą do Warszawy
z beczką od śledzi, której
dna oblepili papie
rem
o barwach
narodowych z napisem: ,,Od
Warszawie'*.
Polskiego Morza! Gdynia

Bezrobotni

z

Gdyni

Wyruszającym z Gdyni bezrobotnym przy
patrywała się przechodząca przypadkowo pu
bliczność.
Jedni kiwali głowami, drudzy zaś
po-kpiwali sobie z humorystycznej wycieczki.

d o Belwederu.

niebezpieczną drogę, odpowiedzieli,
spodziewają się uzyskać w stolicy pomoc
moralną i materialną i dlatego z wiarą w sercu
przezwyciężają wszelkie trudności.
te

4*
biedaków

Wiara tych
w wszechmoc marsz.
Piłsudskiego jest niemal wzruszającą. Pytanie
tylko, czy w Warszawie ktoś się ich mocno na
iwnym pomysłem zainteresuje. 2e marszałka nie

zobaczą

—

to pewne.

Poszedł

na

dziedzińcu

następującym pismem
su dskiego :

z

Belwederu i udać
do p. marszałka

za

oświadczeniem tem się

nie

się

Chojnice,

Pił
Przed

zwracamy się
prośbą
Na dowód naszej
pomoc.
chęci do pracy i mając dobro państwa na ser
cu, bierzemy jedną beczkę, k tórą będziemy
Marszałka

o

pie

trasie

toczyli
pisy: Ja n Kolmke,
szo

na

drich
Na

Gdynia-Warszawa". Pod
Stanisław Galewski, Frie

z
Z Grodziska
W Grodzisku

czy nie

Do

Malanowskiego

zarządu oprócz

weszli pp.:

J.

Ka

Wędlikowski.

Zebranie Kat. Stow. Młodzieży Męskiej od
było się przy licznym udziale czło nków. Piękny
i ciekawy wykład o Rzymie wygłosił ks. prefekt
Podzielono stowarzyszenie na dwa
Groch ocki
oddziały: starszych i młodszych. Do oddziału
starszych zalicza się młodzież w wieku ponad
20 lat. Stowarzyszenie zamierza również zorga
nizować kółko abstynentów,

loew

.

Srebrne gody.
Obchodził rńiśtrz!
członek Giełdy Strzeleckiej i cechu

piekarski,

piekarskie

go w Tczewie p. Eugenius z Brilck, zam. przy
til, Mostowej 3, wraz ze swoją małżonką Getrudą 25-letnią uroczystość godów małżeńskich.
Ad muitós

Zmiany

p. Ackermann

ze

dnia 23. ?.

sądem okręgowym toczyła

się

roz

starostwie.

w

W Tczewie

został

Zastępcą starosty
mianow'any referendarz p.

Nieć.

Poprzedni zast. starosty p. Borowski,
przeniesiony na takie same stanowisko
do p owiatu morskiego.
Walne zebranie członków' orkiestry kolejo
wej w Tczewie odbyło się w świetlicy K. P. W,
Na wniosek przewodniczącego zebrania p. rad
cy Lizonia uchwalono jednogłośnie p rzy stąpić
do
Kolejowego P rzy spo sobie nia Wojskoweg o
Ognisko T osew, Pr ez ese m Orkiestry K, P. W.
wybrano p. radcę Lizcmia, który jako twórca
daje rękojmię, że orkiestra nadał Stać będzie
na
wysok:m poziomie artystycznym.
Zebranie drużynowych drużyn harcerskich
odbyło się w tych dniach. Po zadaniu raportu,
poczynań i prac w poszczególnych drużynach
zastanawiano się nad przeprowadzeniem akcji
letniej, Wystawy prac harcerskich, pozateha
został

omawiano

KARTUZY.

kółka

chóru,

sprawy

uroczystości 3-go maja

i

Złod zieje

sportowego,

przedstawienia,
rozbij(

w

kości'ele

skarbonki

W nocy t 18 na 19 hm. włamali się
nieznani spraw'cy Za pomocą wytłoczenia szyby
w oknie do kościoła w Czeszowie pow. kartuski

gdzie

rozbili

wszystkie

skarbon'ki i skradli

go

tówkę.

Kartuza

w

przybrali groźną postawę, tak ii policja mu
rozpędzić. Przy rozpędzaniu bezrobot
nych przytrzymano 4 osobników za stawianie
oporu i to: Majera Józefa lat 26 z Kokoszków,
Lidzbarskiego Brunona, la t 30, z Ry bie chowa,
lat 30, z Wychowa i Le
Tokarskiego Jana
c howicza Ambrożego z
Byżewa,

i

,

siała ich

,

Starego Rynku. Taksówka wjechała tak
nieszczęśliwie na motycyklistę, że zmiaż
ze

ydarzył się nieszczęśliwy
Jadący z Niemiec na motocyklu

wypadek.

annos.

motocyklem.

donoszą,:
w

swą narzeczoną, został

na

jechany przy zbiegu ulic przez taksówkę
firmy Michalak z Grodziska, wyjeżdżającą

szwagra dow ięzienia.

stępujący sposób:

uniknięcia przykrości z tego powodu, poszedł
do więzienia i tam zgłosił się pod nazwiskiem
Cemke, d la odcierpienia więzienia, którego nie

Otrzy

pienią

złożył je w kasie sądowej.
jednak pieniądze stracił w restauracji.

obawiają, się

udać

w

ten

zgłaszający Liczy zaś 19 łat. Po
'kary z o stał zwolniony.
Sprawa się wydała. Cemkego
.

Jego szwagier Cemke został skazany na 10
z łotych grzywny wzgl. 2 dni więzienia.
mawszy wezwanie do zapłacenia grzywny, wrę
czył swemu szwagrowi Wiedemannowi
dze, by

Schneider.

zapytanie,

stępcą przcw. p. R. Lassa.
p. starosty
miński i K.

dżyła

Pierwszej pomocy
Mikołajczyk,
który stwierdził, że praw a noga jest zmiaż
dżona od kolana do kostki; o ile chory bę
dzie miał jakie komplikacje, będzie m u siała
być noga Bbputowana. Parę narzeczonych
odwiózł samochód firmy Bumelka, p. Ackermanna dó szpitala w Śmiglu, a narzeczoną
do jej rodziców w Kobuszu.
Przyczyną powyższego nieszczęścia, m iał
być 17-letni kierow ca taksówki p. Michalak
z Grodziska, który jechał nieprawidłow'o.
mu

udzielił p.

prawą

nogę.

Ackermannowi dr.

z

cnej nędzy wyleczyć,
Pana

Jordahową, sekretarką p, M. Skowrońską.

zderzenie taksówki

prawa sądowa. Na ławie oskarżonych zasiedli
mógł Zapłacić. Dozo rca go p rzyjął. P odczas
,,My niżej podpisani
Gdyni, wo
Wiedemann i Cemke obaj z Czer
szwagrowie
bec ogólnego kryzysu gospodarczego i niemoż
tego wydarzył się następujący incydent: Dozor
ska. Osk. Wiedemann nie był dotąd sądownie
ca pyta: data urodzenia?
Na pamięć tego nic
ności otrzymania pracy, która nas może z obe
karany, ale już siedział w więzieniu i to w na wiem, ale mam napewno 35 lat, odpowiedział
z
do
bezrobotni

Klunderówoa,

zadowolili

Wesoła rozprawa sadowa.

Wymienieni zamierzają wspomnianą beczkę
zostawić

p. K.

demonstrują

Tragiczne

żmudną i

z

—

skarbnicz'ka stow arzys ze nia p. F r.

której nadzwyczajną gorliwość i sprawność pdtwierdżiły rewizorki p Kruszonowi i p. Bieli
cka. Następnie udzielono zarządowi absoiutOrjum. Na 3 członków zarządu, wobec upływu
kadencji wybrano ponownie na przeciąg 3 lat:
przewodniczącą p. A. Terbertowa, zastępczynią

.

robotni

Kohnke, rodem z Bydgoszczy, 20-letni introli
gator Stanisław Galewski, rodem z Łodzi i 18Ietni
robotni'k
Fried rich
Schneider, rodem

.

Jak

nych, ośw'iadczając jej, że pieniędzy niema i W
czwartek bież. tygodnia będzie w Toruniu, by
przyspieszyć wypłatę zaległych zasiłków. Bez

Wyprawa bezrobotnych

wodniczącego walnego zeb ra nia wybrano dyr.
ks. prob. Klundra, który powołał na śekrelakę p. Weikównę. Sekretarka stowarzyszenia
p Skowrońska odczytała protokół. Następnie
ks. prob. Blericą wygłosił nadzwyczaj intere
sujący wykład p. t ,,Odwiedzanie ubogich w
ich mieszkaniach przez panie czynne Stow. Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo",
Prze
wodnicząca stowarzyszenia p. A. Terbertowa
złożyła obszerne sprawozdanie z rocznej dzia
łalność;, Sprawozdanie z kasowośei złożyła

WiadomościClseimiaa.

P. Zalewski

du

Str. 7.

r.

1

en

Dla

uwolnił, zaś Wiedemanna skazał
zienia

sobie

na

odcie rpie niu
Leona

sąd

14 dni

wię

urzędnik, lat 28.

k orzyści

ma

Ś,

w

błąd

ś.

przywłaszczenie
jątkowej bezprawnie i za wprowadzenie
władzy.
za

ZMARLI.

Ś. p. Żofja z Ziemkowskich Karwasz, ż
Gdyni, la t 49.
Ś. p. Wincenty Pen, z Poznania.
Ś, p. W alerjen Bultrowićz z Dziekanki,
p. Stefan Gl nklewiez, z
p. Zofja z Kozłowskich

Poznania, lat 47,

Skoków,
Kucharska,

z

Str. 8.

DZIENNIK BYDGOSKI'*

KRONIKA
dnia

Bydgoszcz,

24kwietnia

1331

Dziś: t

Fidelisa

z S., Leontiusa.
Ew., Ewodjusza m.
Wschód słońca: godz. 4,45.
Zachód słońca; godz. 19,13,

DYŻURY

pod

APTEK;
ul. Nie
Niedźwiedziem,

dźwiedzia 6, tel. 50;

2)Apteka pod

ul. Dworcowa 74,
Koroną,

telefon 301.
o-—

Ilość

nictw

takich

stosunkowo

Wreszcie nie

wydawnictw jest

bardzo

znaczna.

wydaw

ułatwiają sytuacji

Szeroko rozwinię
piętno i tutaj. Stwo

czynniki rządowe.
wywarł

swe

liczne

funduszów

rzył
publicznych
perjodyki o charakterze pół- i ćwierćurzędowym, monopolizując ogłoszenia i wycią
gając grosz z kieszeni społeczeństwa przy
musową prenumeratą.
Aby zwalczyć kon
kurencję (czytaj opozycję), organa rządowe
uciekają się do bezwzględnego stosowania
wobec niej środków prawnych, jakiemi są:
konfiskata i represje administracyjne.
on

Marka

1)Apteka

w

Polsce

roku.
ty etatyzm

KALENDARZYK.

Jutro:

atrakcyjnej.

sobota, dnia 25 kwietnia 1931

z

Czy i w jakim stopniu przyczynia się do
tej depresji wydawniczej stanowisko czyta,
jącej publiczności? To jest znów osobny
rozdział, o którym pomówimy w najbliż
szym tygodniu.

Ostre

-

strzelanie

Nr. 95.

r.

nagrody

o

człon

dla

niedzielę 26 b.

PROSZEK

godz. 13,30 w strzelnicy garnizonowej
(Jachcice). Zbiórka tamże. Legitymacje K.
P. W należy zabrać.

ELIKSIR
PASTA

kówK.P .W odbędzie się
.

m.

w

o

.

I przeziębienia zwalc za szybk o
Togal. Po zażyciu kilku tabletek
w stadjum początkowem
znikają natychmiast
c ho robliwe
objawy. Nie szkodliwe dla s erca
żołądka i innych organów. Przeszło 6000 lek a
rzy wyraziło swe uznanie dla skutecczności
działa nia Togalu. Wy p rób ujcie więc sami, lecz
żądajcie zawsze tylko oryginalnych tabletek
Togal, n iema bowiem nic lepszego. We w szy
s tkich aptekach,.

Grypę

i skutecznie

,

—

Szkoła im. Staszica urządza ko nfere ncję

wywiadowczą dnia 26 bm. o godz. 12,
rodziców i opiekunów zaprasza grono

na

którą

nauczy

cielskie.

MIEJSKIEprzy Starym Ryn
ku otwarte codziennie
od godz. 10—4,
w
niedzielę i święta od godz. 11 -2 Obecnie w
Muzeum wystawa Krakowskiego Cechu Ar
tystów Plastyków ,,Jednoróg".
Polskie
Towarzystwo
Krajoznawcze
Sanaftor Wiśniewski z Koronowa f(komisarzemf(.
Tonring Klub,ulica Libelta nr. 5, teł.2256,
od godz 9
kapt. rez. Wiśniewski z Koronowa
19-ej wydaje zniżki kolejowe
już nie obowiązującego statutu, niniejZarząd Główny Związku Powstańców i
Pawszelkie informacje w sprawach turystyczszem rozw iązujeZarząd Główny na
przewodniczący, jako członkowie
wy
Wojaków O. K. VIII. z siedzibą w Grudzią
Jan
Kaszubowłaszewski,
Uciechowski,
nowo
dzu przesiał do prezesa zarządu okręgowego
no-wycieczkowych.
żej cytowanym zjeździe
wybrany
ski z Bydgoszczy i Radzymiński z Potuitona
Powstańców i Wojaków p. Grodzkiego w
ul Jana Kazimie
zarząd w pełnym jego składzie
Bibljoteka Ludowa
od
dnia
łic
treści:
rza nr
9 Wypożyczalnia otwarta codziennie
podstawie oixiwiązującego
23-go
Bydgoszczy ,,dekret” następującej
Wobec powyższego należy zdać wszel
marca br. statutu Związku, opierając się
Ponieważ zjazd delegatów Powstańców
z wyjątkiem
niedziel i świąt od 12-13. po
kie
na
9.
i Wojaków, odbyty w niedzielę dnia 12
agendy nowo mianowanemu zarzą
nadto w poniedziałki, środy, czwartki i piąt
artykule VI, pkt,
dowi komisarycznemu najdalej do dnia
Na podstawie tegoż samego artykułu
bm. w Bydgoszczy nie respektował za
ki od 17-19, we wtorki i soboty od 15-19.
rządzeń Zarządu Głównego Powstańców
nowego statutu mianujemy zarząd komi 28 bm.
dla prowadzenia i zlikwidowa
Zazarząd główny Związku
i Wojaków i nowego statutu Związku,
podpisa
saryczny
TEATR MIEJSKL
nia
ni; (-) Mielżyński, p. o. prezes i
w
a
agend tamt. zarządu okręgowego
wybory nowego zarządu tamtejszego
ppułk. rez .; (-) Ziółkowski, sekr.;
następującym składzie:
Okręgu dokonał na podstawie starego
Dziś, piątek, 24 bm. o godz. 20-ej stara
MUZEUM

.

-

-~

-

—

—

-

-

.

niemZ.K.P.operetkaStolza,,Taniec

(—) Kukliński, kierownik
rjatu.

szczę

ścia".

Gościnny

wystąp

Teatru

Nieszczęśliwy wypadek

Toruńskiego.

sekreta-

'a

Dziwilibyśmy się niezmiernie, gdyby p.
któremu zjazd de
Wiśniewski zKoronowa,
legatów wcale niedwuznacznie dał do zro

gości zespół toruń
w szkoSe
św.
przy
ski.
będzie
Odegrana
operetka w 3 aktach
Dnia
23
w godzinach przedpołudnio
wę.
bm.,
zumienia, iżnie ma do niego zaufania
Benatzkyegop.L ,,Noc w San Sebastiano”
Nieszczęśliwy chłopiec zbroczony krwią, przewodnictwo ,,komisaryczne" przyjął. Był
zdarzył się w szkole powszechnej
z występem primadonny Lucy
M essal,w ro wych,
na ziemię.
Pospieszono by to cios dla okręgu najdotkliwszy, Jedy
li pięknej Carreny.
Otoczeniem i p artnera przy ulicy św. Jańskiej nieszczęśliwy wypa padł nieprzytomny
mu z ratunkiem,
lecz chłopiec
nie dawał
uczeń II. klasy tej.
nie naposłuchjednego towarzystwa
dek,
ofiarą
(Potuktórego
padł
mi wielkiej artystki
będą pp.; Porębska,
znaku
że szkoły,
na sto ogółem
Stanisław
8-let,ni
Panasiewicz,
życia.
lic?)
mógłby ów narzu
Zdzitowiecki, Józefowicz, Olędzki, Jaworski,
ra cony zarząd liczyć, tak się dziś bowiem sy
Zawezwano natychmiast pogotowie
zamieszkały u rodziców, przy ulicy Pomor
Jejde i in.
tunkowe,
którego lekarz skonstatował u- tuacja w okręgu tutejszym przedstawia
skiej 60.
Fopoludniówka niedzielna (operetka).. Wypadek miał przebieg następujący:
szkodzenie czaszki.
Odwieziono chłopca do
dla sanacji i Strzelca nie różowo.
W czasie przerwy
uczniowie VII. klasy
W
szpitala Djakonisek, gdzie bezwłocznie pod
niedzieląo godz. 16-ej I-szy raz po ce
dano go operacji i jak się dowiadujmy stan
robili na dziedzińcu szkoły ćwiczenia w rzu
nach zniżonych odegrana będzie arcyzabawna i świetna operetka
znakomitego kompo caniu kulą. żelazną. W pewnym momencie, jego poprawił się nieco.
16-Ietni
Wypadek ten wywarł w szkole, tak na
niezauważony przez nikogo, Panasiewicz
zytora Fr. Lehara p. t. ,,Druciarz”,
się na teren ćwiczeń tak nieszczę nauczycielach, jak i na uczniach giębolcie
wysunął
Ostatnie przedstawienie ,,Opowieści Hoffwrażenie.
że ak urat podbiegł pod spadającą
śliwie,
Rozpacz rodziców chłopca jest
mana”.
Dnia 20 bm. wydalił się z domu swych ro
kulę, która ugodziła biedne dziecko w gło wielką.
dziców, za mieszkały ch p r zy ulicy Kujawskiej
W
niedzielą26 bm. wiecz. na liczne in
nr. 94
16-letni Władysław Mikołajczak i do
terpelacje dyr. T eatru postanowiła jeszcze
Z początku wszystko szło im jak po maśle;
Do wszystkich gniazd sokolich okręgu
tychczas nie powrócił, ginąc bez śladu. Chło
raz
(nieodwołalnie ostatni) odegrać w'spa
sobie ładnie i bez żadnego łoskotu
piec marzył ciągle o dalekich wycieczkach
niałą operę J. Offenbacha p. t. ,,Opowieści V-go, Z okazji rocznicy 3 Maja zarząd okręgu wydusili
i podróżach morskich. Stroskani rodzice upra
okna
składu
w
dniu
2
obchód
w
dziurkę
szybie
wystawowego
V-go organizuje
maja
uroczy
Hoffmana",
stościowy. Obchód odbędzie się w salc e Domu p. Wendta, która to dziurka wystarczyła, aby szają każdego, ktoby wiedział o miejscu jego
Katolickiego przy larze. Program uroczystości przez nią sięgnąć po specjały kiełbasiane. przebywania, aby zechciał o tem donieść ro
I kiedy już zdążyli obładować się kilku łokcia dzicom pod powyższym adrese m.
podany będzie później.
O----Wszystkim gniazdom sokolim okręgu V-go mi ,,knobloszki" oraz innych kiełbas i zabierali
do
naraz
z pod zie
cześnie
o
od
się
odejścia,
jakby
wyrósł
ZABAWY.
mającem się
Tamtego tygodnia pisaliśmy o trudno przypominamy jedno
dniu 26 kwietnia w Grudziądzu posie
mi, zjawia się przed nimi niepożądany gość w
ściach, z jakiemi ma do walczenia prasa być w
Wielka zabawa taneczna odbędzie się w
dzeniu rady dzielnicowej. Obowiązkiem wszy
postaci policjanta.
polska z powodu powszechnego kryzysu go
niedzielę 26 bm. w ,,Strzelnicy” przy ul. Toruń
stkich gniazd jest, wysłać swoich delegatów.
Zdrętwieli na ten widok, a kiełbasy wy skiej. Ze względu na trudne warunki, obniżono
spodarczego. Zapowiedzieliśmy wtedy, te
Zaznaczamy przytem, iż prawo głosu będą mie padły im z rąk. Policjant jednak podniósł dary
podamy i specyficzne przyczyny tych trudno li
wstęp na 1 złoty. Początek zabawy o godz. 6
delegaci tych gniazd, które wykupią znaczki Boże, chow'ając je do torby, jako corpus de- wieczorem. Orkiestra
ści, niezależnie od ogólnego przesilenia.
pierwszorzędna.
składkowe włącznie za miesiąc marzec, Zatem
P o skończonej pracy wcale nie zaszkodzi
licti, a ich amatorów poprosił z sobą do apar
Otóż one:
gniazda, które nie wykupiły dotychczas znacz tamentów policyjnych.
godziwa rozrywka Mieć ją' można, spiesząc
Chodziłoby przedewszystkiem o organi ków za te n czas, winny je nabyć niezwłocznie
w sobotę 25 bm. na zabawę do
,,Strzelnicy",
zację polskiego przemysłu wydawniczego, w sekretariacie okręgu lub u skarbnika.
Nie udała się więc ,,amatorom" ta kiełba
gdzie do tańca przygrywać będzie doskonały
siana wyprawa.
który jest rozdrobiony, płynny i nieupo
Czołem!
jazz -ba nd.
Przewodnictwo okręgu V-go.
rządkowany. Dość powiedzieć, że W Polsce
prawie codzień powstają dwa nowe czaso
pisma. W roku 1925 powstało ich 647, w
Warszawska Szopka Polityczna. P re mj e
w
r.1926786i
619,1927-698,1928ra rewelacyjnej Warszawskiej Szopki Politycz
712. Większość z nich rychło upa
1929
wzbudziła
zainteresowanie
wśród
nej
ogromne
dla.
Ale każde nowe czasopismo wprowa
szerokich sfer społeczeństwa bydgoskiego, to
dza pewien zamęt w stosunki ogłoszeniowe
też chcąc umożliwić
ujrzenie takowej przez
i
kolportażowe.
Niejedno posługuje się wszystkich, inicjatorzy powtarzają takową dziś
dumpingiem cen egzemplarza i ogłoszeń, w piątek w sali kina ,,Oko” o godz. 6,45 i 9,15.
a
upadając zazwyczaj nie reguluje swych Ceny miejsc zniżone, dla pp, pficerów i u rzęd
zobow'iązań, podrywając zaufanie do ogółu ników 50 proc. zniżka.
Znaleziono wózek z węglem. P a n P io tr
w'ydawnictw. Szczególniej szkodliwem oka
zało się obniżanie przez niektóre czasopisma
Lesikowski, zamieszkały przy ulicy Sobieskiego
cen poniżej
kosztów własnych i z pogwał nr. 10, znalazł na swem podwórzu wózek ręcz
ceniem wszelkiej kupieckiej kalkulacji. Usi ny z znajdującemi się na nim trzema workami
Wózek wraz z węglem pozostawili ja
łując bowiem za wszelką cenę ulfeymać się węgla.
nieznani osobnicy, którzy najprawdopodob
cyś
a
nie
zebrać
przy życiu,
mogąc
poważnego
ten komuś skradli.
P an L. zgłosił
zespołu redakcyjnego, a tem samem nie bę niej węgiel
to w policji.
stanie
dać
m
w
dąc
wartościowego
aterjału,
Kradzież 600 zł. P an Roman Fajtanowski,
czasopisma te spekulują na najniższych in
zamieszkały
przy ulicy Gdańskiej 53, doniósł
i
na
stynktach czytelników
najlichszej po
że w restauracji Borowiaka
policji,
,,Ostry
pularności. Szczególniej dotkliwie odczuła
Róg"
przy rogu ulic S zcz eciń skiej i Świętojań
ich zalew Warszawa.
skiej skradzio no mu 600 zł gotówki.
Osobną grupę zajm ują czasopisma sub
wencjonowane i wydawane głównie w ce
lach propagandowych. Trzymając się sub
Nie udała sie kiełbasiana
wencjami, czerpanemi przeważnie z fundu
szów publicznych, nie posługują się norwyprawa.
m alną
kalkulacją kosztów, deprecjonują
Nie mieli szc zęścia Anastazy M. z u licy K u
wartość ogłoszeń, obciążają jednostki czy
jawskiej i Stanisław Szulczewski, którzy w no
cale związki obowiązkową prenumeratą, nie
cy z 22 na 23 bm. wybrali się na ,,połów” świe
przynosząc swoim patronom spodziewanych
żych kiełbas, które nęciły ich z okna składu
Stary kontynent objeżdżają obecnie różne rasy egzotyczne, głównie przywożone do
nas przez różnych przedsiębiorców w celach spekulacyjnych.
Ostatnio budzi w Europie
korzyści propagandowych i kulturalnych, a rzeżnickiego p. Gustwa Wendta przy ulicy Ku
to
dla braku potrzebnej im do tego sily
jawskiej 118,
ąenzację grupa afrykańskich Pigmejów i Lipinów o karłow atym wyglądzie.
sob otąTeatr riasz

W

powszechnej

bańskiej.

ulicy

-

-

-

Zaginął
Władysław Mikołajczyk.
—

Ha

marginesie.

,

Pismejczycy

—
-

—

—

—

-

Europie.

—
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Program otwarcia sezonu
kolarskiego.
Otwarcie

Oddział

kolarskieg przez
Kolejowego P rzysp os o
Bydgoszczy w nied zielę
26 kwietnia z następującym programem:
1. Zbiórka oddziału o godz. 13 przed Ogni
skiem przy ul. Zygmunta Augu sta.
sez on u

o

Kolarzy

wv

I.

niedzielę,

sejmik piekarzy

na

dlnia

nadnofecki

Dziś,

Nowa pragmatyka służbowa
dla pracowników kas Chorych

br.

(8486

,,Sokół żeński**

okres

od'był się w dniu wczorajszym w sali
nStrzelnicy" przy wielkim udziale delegatów
z wszystkich miast okręgu. Sprawozdanie z
sejmiku podamy w następnym numerze.

Rwwietnia

26-go

piątek,

w

godz. 7-mej

w

kurs

robót

2. Prze marsz

ręcznych od,

sekretarjacie.
o—-

Harcerskie
hufca

skiego

święto wiosny. Komenda

harcerskiego przygotowała

na

mę
nie

dzielę 26 bm. uroczystość otwarcia sezonu har
t. zw. ,,święto wiosny" z okazji
cerskiego
skautów

uro czy stoś ci

prog ram

~-

św.

Jerzego Obfity
społe czeństwu
.

pozwoli

jeszcze raz zapoznać się z dzielną postawą har
cerzy bydgoskich, którzy przez niejednokrotne
sław
sukcesy najlepszej miejscowej drużyny
P ań stwowem Gimnazjum
,,Czwórki"
nej
przy
w
obowiązujące
poszczególnych Kasach
Humanistycznem zdobyli dobre imię w całej
Chorych, opracowane we własnym zakresie Polsce i
zag ranicą.
Najważniejszym punktem
przez ich zarządy.
obchodu, który niewątpliwie zasługuje na po
W
różnorod
miejsce dotychczasowych
,,Święta
parcie, będzie wspaniała akademia
nych przepisów wydana zostan'ę jednolita wiosny" w teatrze miejskim o godz. 12 w poł.
pra.gmat.yka służbowa, obowiązująca wszy Udział w akademji wezmą najlepsze siły arty
stkie Kasy Chorych na terenie całej Rze s
tyczne aaszego miasta. Sz czegóły w afiszach.
czypospolitej.
—

—

poszukiwaniu

pracy

niejaki

Henrvk

jakiś złodziej, który mu skradł dokumenty, a
metrykę urodzenia oraz książkę
wojskową, wystawioną przez P. K. U. Jarocin.
Złodziej ów kilkakrotnie już byl ujęty za
różne kradzieże i zawsze legitymował się skradzionemi dokumentami, jako Kwietniak, a 'a po
nieważ poszkodowany nie zgłaszał kradzieży
w policji, myśląc, że d ok um e nty zgubił, p rzeto
złodziejowi udała się sztuczka.
Kwietniak, mając obiecaną jakąś pracę, po

mianowicie:

sta rt

na

godz. 14 na szosie
Porządek
Gdańskiej
przygrywa o rkiestra.
15 km.,
biegów następujący: 1. bieg otwarcia
51. bieg czołowy
50 km., III. bieg nowicjuszy
10 km., IV. bieg senjorów
8 km., V. bieg po
—

-

-

AWensleb en nie

zwyciężony

Omyłka

w

jeździć

1 km.

P. A. T'a.

Polska

Agencja T eleg raficzna w miejscu
otrzymała następujący list:
W prasie ukazała, się przed kilkoma dniami
mylna wiadomość, podana prz ez W. P anów, ja
koby p. Nagengast, członek sekcji motocyklo
wej Tow. Sport. ,,Unja" w Poznaniu pobił na
motocyklu zeszłoroczny rekord człon'ka nasze

u braci Małeckich, Na wie
żądania Szanownej Klienteli wznowili

Mateccy ich tradycyjne tanie soboty,
przyjęte zostały z bardzo wielkicm zado
woleniem szerokich kół kupujących. W sobotę,
dnia 25 bm wyłożone zostaną pierwszej jakości
pończoszki. Wszystkie Panie, które chcą tanio
n ab yć najlepszy ch jakości oraz najmodniejszy ch
kolorów pończoszki, za pewne z własnego d o
świadczenia pospieszą wykorzystać tanie sobo
ty u braci Małeckich. Jak nas informują, od
tąd tanie soboty urządzane będą każdego ty
godnia regularnie : każdorazowo z nowemi a r
(8456
tykułami.

Po

bracia
które

Z zebrania
W

pracowników Komunalnych.

środę 22 kwietnia br. odbyło się ze

branie

.—

la

się do policji, donosząc,

okradł

że narzeczony

palnęła,

Zaalarmowana policja,
poczęła szukać
zbiega i na jednym z dworców Pomorza

22-1etnią, Stanisławą W.

zaraz

tomu

obojga młodych

związkowi, więc

też

bardzo

sprzyjali

szybko załatwio
dano

wszelkie

przedślubne formalności,
zapowiedzi, przygotowano wyprawę, na
uroczystość weselną zakupiono moc jadła
1 picia, a młodzi niecierpliwie wyczekiwali
dnia, w którym mieli sję połączyć dozgon
no

ujęła
to

go, lecz po zbadaniu sprawy, został
zwolniony; ale dowiedziawszy się,

narzeczona

zerwał

ż

Panna Stanisława

ją

i uciekł.

jak nie w iedział o tern 22-łetni p. Józef II.,
zamieszkały w Jachcieach, który w końcu
ubiegłego oku zaręczył się z ładną panną,
Rodzice

zrobiła

mu

on

że

takiego ,,psikusa*',

nią wszelkie stosunki i do ślubu

dostała

widząc, jakie głupstwo

ataku

nerwowego,

w

któ

swój ślubny wrzuciła do pieca,
zabierając się następnie do tłuczenia naczyń
weselnych. Jednak rodzice jej zapobiegli
temu, polecając córkę opiece lekarskiej.
Nie wiadomo więc nigdy, co los człowie

rym wianek

kowi ześle.

nie doszło.

na,

Wybuch benzyny

nym węzłem małżeńskim.
Rodzice pana młodego życzyli
wesele ich jedynaka odbyło się

okazale,
Na

ślub
Dnia

niezwykle
wiele gości.
Józef

20,
przeddzień ślubu, pan
się do Chełmna, aby osobiście na ślub
zaprosić swego szwagra i siostrę, z który'mi
w

udał

był w gniewie, lecz w ta
kiej chwili postanowił pierwszy wyciągnąć
rękę do zgody- Narzeczonej nic nie powie
dział o swym' wyjeździe, gdyż nie chciał
się przyznać, że pozostaje w gniewie ze
szwagrem i siostrą, 'a przytem nie był pew
ny, jaki skutek odniesie ten jego urok.
od pewnego ęząu

w

pracowni

pralni ,,Walerja".

sobie, aby

więc też zaproszono
i wesóle wyznaczono dzień 21 hm.

a

Alwensleben

zatem p.

dzierży

nadal

tytuł mi

Polsku

strz o stwa

Dla

potwierdzenia jesteśmy gotowi każdego
przedłożyć odnośny protokół komisji sę 
dziowskiej.
Żądamy ze strony P. A. T'a sprostowania
mylnej wiadomości.
Z prawdziwem poważaniem
Za zarząd Klubu Motocyklowego Bydgoszcz
(—) Rzanny, kpt. sportowy.
czasu

w godzinach
popołudnio
pracowni pralni,,Walerja", przy ul.

Dnia 22 lim.,

wych,

w

Chocimskiej 17, miał miejsce wybuch ben
zyny, spow'odowany nieostrożnością jednej
z

Na 3

Maja.

Towarzystwo Czytelni Ludowych po
leca
i
towarzystwom
organizacjom
chorągiewki, które nadają, się na po
chody dzieci, dekorację sali itp.
Cena chorągiewki 10 gr. Przy więk
rabat.
szej ilości
Towarzystwo CzytelniLudowych,
Poznań,Fr. Ratajczaka 16.
—

wyroku począł udawać wariata.

ubiegłym tygodniu odbyły się w okrę
gowym sądzie karnym, przed sędzią Wojtynowskim, dwie rozprawy w trybie uprosz
czonym, przeciw 34-letniemu Stanisławowi
Augustyniakowi, oskarżonemu o oszustwo.
Na rozprawie pierwszej, oskarżyciel pu
bliczny p. Domkę, oskarżał obwinionego
Augustyniaka o to, że w grudniu r. 1928 w
Gdańsku oszukał
firmę Zumpe na 1924 zł
tem, że zwodził ją zapewnieniem, iż ustaW

—

plecie na Bożym świecie,
nigdy nie wic, co go spotka, tak,

Dla dobra sportu motocyklowego
musimy
stwierdzić, że p. Alvensleben ustalił w dniu
1, VI. 1930 na motocyklu marki ,,Norton" na
przestrzeni jednego kilometra szybkość 148,2,

10 km,

.,

Dziwnie się

kilo'

-

cieszenia

ków którychby używać nie chcieli.
Po wyczerpaniu lis(y dyskutantów (któ
pracowników komunalnych zorgani
zowanych w 3-ch Związkach Zawodowych ra była bardzo długa) odpowiedzieli sekre
ito Ch. Z. Z., Z. Z.P. i
tarze na zapytania,
Zw, Użyteczności
poczem uchwalono natrzebował
świadectwa moralności,
Publicznej, (Generalną Federacja Pracy u
po które
.stęp ującą rezolu cję:
Zebrani pracownicy komunalni wszyst
zgłosił się do właściwego urzędu i tu ku wiel działu hie brała. Widocznie to,: co się robi,
kiemu swemu przerażeniu dowiedział się, że jest jej na rękę.j Sekretarze związkowi dali
kich zakładów samorządowych zgromadze
na jego nazwisko zapisany j|st caly szereg kar,
sprawozdanie z odbytej konferencji u. p. ni na zebraniu ogólnejp dnia 22 kwietnia
których nie zawinił,
Prezydenta Miasta, i mówili o obniżce za 1931 r. w lokalu Kasy no: Robotnicze", Do
Ponieważ biedny bezrobotny takiem świa robków i
lina 2, (K) wysłuchaniu referatów sekretarzy
jej następstwach.
dectwem posługiwać się nie może, a inne będzn
sekretarze
Dalej
powiadomili
swych
okręgowych Zw. Zaw. i to Z. Z. P Zw. Uży
mu
wydane dopiero po wyjaśnieniu sprawy, członków, źc M agistrat zamierza zmienić teczno-ści Publicznej i Ch. Z. Z. uchwalają.
przeto uprasza każdego, kto napotka złodzieja,
czas pracy i t-o na 5, a nawet 3 godz. dzien
1. Protestują jak najenergiczniej przeciw
legitymującego się jego d ok umentami, aby ze
i to w ogrodach i taborze miejskim. To
nie,
zamierzonej obniżce płac przez Magi
chciał go zatrzymać względnie powiadomić od
oświadczenie sekretarzy wywołało u zebra
strat m. Bydgoszczy, ponieważ takowa
władze.
powiednie
tak
w dalszym ciągu już i
nych
ogromne podniecenie.
pogorszy
0W dyskusji nad sprawozdaniami
wyni
marny budżet robotniczy.
2. Domagają się stanowczo
zastosowa
Ujęto jedną osobę za napad rabunkowy, ka, że pracownicy są zdecydowani wystą
nia w całej pełni
zarobków
3 za zwykłe kradzieże, 2 za kradzieże z wła pić w obronie dotyc-hczasowych
TJmowy Zbiorowej
i uznania związków jako
kontrahen
maniami i 8 kobiet za wykroczenia sanitarnojak i umowy zbiorowej jak najenergiczniej,
ob yczajowe.
i nie cofną się, a choćby musieli użyć środtów do zawierania każdej umowy.

J człowiek

przestrzeni jednego

Tania sobota

lok rotne

w

orkiestry kolejow'ej

przy szkole Podchorążych,
3. Początek biegów o

na

metr a.

—

dnia patrona

się dowiadujemy, władze nadzorcze
Chorych unieważnią w najbliższym
czasie regulaminy
dia pracowników Kas,

Kwietniak, robotnik, bez stałego miejsca za
mieszkania, urodzony 29. XII. 1901 r. w War
szawie. Nie mając funduszów n a mieszkanie,
sypiał zazwyczaj pod golem niebem, nad rzeką.
Pewnej nocy podczas snu dobrał się do niego

dźwiękach

przy

Dworcową i Gdań ską

-

-

Jak

goszczy

ulicami

—

Kas

Złodziej skradł bezrobotnemu do
kumenty, ktdremi sie iegitymuie*
W ubiegłym roku, jcsienią, przybył do Byd

p rzy Ognisku
bienia W ojskowego w

go p. AIvenslebena

pracownic.
Mianowicie,

zatrudniona

Michalina

w

tej

pralni

zamieszkała

praczka,
Olejniczak,
m iała
przy ulicy Kujawski ej.46,
polecone
wyczyścić z' zgręzów benzynowych b(aszati
ki, którą to pracę powinna byla wykonać w
przeznaczonej dla tego celu ubikacji.
Tymczasem nieostrożna kobieta przenio
sła się z tą czynnością do pralni i to blisko
Panna Stasia, osóbka z natury widocznie
podejrzliwa, m iała pod ścisłą obserwacją rozpalonego pieca.
Podczas wyładowywania zgręzów z blasię
swego
narzeczonego,
dowiedziawszy
szanek do specjalnego naczynia, zgręzy wy
więc, że nagle, w przeddzień ślubu wyjechał
tworzyły gazy, które momentalnie zapaliły
bez żadnego powiadomienia, nabrała prze
się płomieniem.
konania, że młodzieniec chce się ..wymigać*
Zanim biedna kobieta, zorjentowała się w
od ślubu i dlatego uciekł.
sytuacji, płomień ogarnął na niej odzież
Zawrzała w niej złość i postanowiła ze
i groził-katastrofą.
mścić się na niewiernym. W tym celu uda-

p.

Szczęściem, znajdujący się na podwórzu
Jan Raszowski,
dojrzał wydobywający

w'padłszy do wnętrza
pralni, wyciągnął na podwórze objętą, og
niem pracownicę, zryw'ając z niej częściowo
palącą się odzież, częściowo zaś tłum iąc pło
mienie
wdasną marynarkę. Zdołał w ten
sposóburatować nieostrożną kobietę od nie
chybnej śmierci- Odniosła ona poparzenia
rąk i nóg, Szczęściem nie groźne. Odw'iezio
no ją
karetką pogotowia ratunkowego do
lecznicy miejskiej, gdzie udzielono jej po
mocy lekarskiej, poczem oddano opiece do
mowej. Stan jej nie budzi żadnych obaw.
Na miejsce wypadku przybyła straż po
żarna, która w kilkunastu minutach ogień
stłumiła,
Spaliła się pewna cześć bielizny
klientów-, którzy jednak żadnej szkody, jak
nas
poinformowano, nie ..poniosą, gdyż
wszelkie straty ma podobno pokryć,
iowa
rzyśtwo asekuracyjne.

nowi d la

niej zabezpieczenie, hipotecznej wr
10.000 zł. W t,ym celu pokazy,
wał nawet firmie kwit na opłaconą należy*
tość w sprawie ustano-wienia tego zabezpie
czenia, nie płacąc za pobrany przez siebi**
wysokości

towar.

Po przeprowadzonej rozprawie, sąd
mierzył Augustyniakowi za tę sprawkę
den rok

wy
je

więzienia.

Oskarżony Augustyniak, który przez cały czas rozprawy zachowywał się normal
nie i odpow'iadał rzeczowo, wysłuchawszy
wyroku, począł nagłe zachowyw'ać się jak
warjat. Na zapytanie sędziego, czy przyj
muje w--yrok, odpowiedział: ,,Nie mam cza
su, idę spać, łxi wkrótce muszę je'chać do
Berlina", przyczem zdjął z siebie m arynar
kę, kamizelkę, kraw'at, kołnierzyk i zabie
rał się do ściągnięcia koszuli. Gdy mu w
tem przeszkodzili policjanci i woźni sądowi,
chwytając go za ręce, zwrócił się najpi'erw
do sędziego, a następnie do prokuratora ze
słowami: ,,Przyjacielu... kolego... patrz,, co
oni ze m ną robią!... Wydajże zarządzenie
i .broń mnie, bo chcę iść spać!...*'
Nie mogąc sobie z nim poradzić, musia
no go gwałtem wyprowadzić z sali sądowej
do

więzienia.

jednak miała się zaraz odbyć
druga rozprawa o cały szew
reg oszustw, przeto po dłuższej przerwie, po.
słano do więzienia woźnego z zapytaniem,
czy oskarżony uspokoił się i czy chce przy
być na rozprawę. Oskarżony nie dał żadnej
odpowiedzi, a zarzą-d więzienia nie mógł za
ręczyć, że nie zakłóci on znowu rozprawy,
Wobec tego sąd postanowił przeprowadził
rozprawę w nieobecności oskarżonego, łuów
rego uważał za symulanta.
Na drugiej rozpraw'ie prokurator, oskars
żał Augustyniaka o cały długi szereg ix
Poniew'aż

przeciw

szustw

niemu

na

tle mieszkaniowem.

Mianowicie^

poszukujących' mieszkania tem*
żo może swoje mieszkanie za zgodą,gospo
darza odstąpić, przyczem pobierał od zain
teresowanych zadatek w kwocie ód 100—500
złotych. Gdy poszkodowani, nie otrzymaw
szy mieszkania, domagali się zwrotu wpła
conych pieniędzy, niektórym zwrócił tylko
pewną część gotówki, a innnym wcale nie
zwr-ócił. Oszust poszkodował w ten sposób
wiele osób biednych.
Sąd, zastosowując okoliczności łagodzą
ce, że oskarżony nie był dotychczas karany
i częściowo zwrócił poszkodowanym pienią,
rok
dze, zasądziłgo na
więzienia.
jeden
Czyli razem zebrało mu się dwa lata wię
zwodził

on

zienia.

się oknem płomień i

ODPOWIEDZI

REDAKCJI.

Obywatelowi bydgoskiemu.

Nie

potrze

bujemy osobno stwierdzać, że p. Seh, byt
i jest Polakiem, bo go znamy nie od dzisiaj.
Informacje Pańskie o zdolnościach" i dziąn
łalności p, R. jako decernenta
elektrowni
i koncerstmistrza opublikujemy przy nada
rzającej się okazji. Co do przedsiębiorstwa;
,,Lokalbabn" to nawet, najlepsi Polacy, .ni?
hurrapatrjoci, byli za innem załatwieniem
Źe mieli rację, okazało się. Przez
sprawy.
wielo
nową budowlę zabrnęliśmy w długi
milionowe,

co

znowu

odbiło

się

fatalnie

całej gospodarce komunalnej. Okólni'k
zabraniający agitacji partyjnej w biuraąh
i przedsiębiorstwach.magistrackich pochwa
lamy.
na

A

Str.

10.

,,DZIENNIK BYDGOSKI'*, sobota, dnia 25 kwietnia 1931

Otyli osiągają bez trudu wydajne i
ob(ite wypróżnienie, używając odpowiednio i re
gula rni e n atu r alną wodę ,tFranclszka-J6zefa'*.

Zjazd piekarzy

pom orskich

Toruniu.

w

Odbył się w Toruniu nad
zwyczajny walny zjazd pomorskiego zwią
zku cechów piekarskich. Z ramienia woje
wództwa pomorskiego
w zjeździe w'ziął udział naczelnik wydziału wojewódzkiego p.
Zapała. Na zjeździe wygłoszono referaty na
temat obecnej sytuacji w przemyśle piekar
skim, poczem wywiązała się dyskusja, w
wyniku której uchwalono szereg reżalucyj,
dotyczących mechanizacji piekarń i komisyj cennikow'ych. W zjeździe b rało udział
około 300 osób.
Reprezentowany był rów
nież centralny związek cechów piekarskich
w W arszawie i
wielkopolski związek ce
chów piekarskich w Poznaniu.

Znowu śmierć lotnika.
Katastrofa
Toruń.

godz.

11

runiu

samolotowa

Toruniu.

w

(PAT). Dnia 23 bm.
przed poi. wydarzyła się

katastrofa

lotnicza.

około

To

w

Mianowicie

pułku lotn., pro
wadzony przez por. pilota Władysława
Wrzałę w czasie lotu służbowego wpadł
w
korkociąg i z wysokości około 600
metrów runął na ziemię w pobliżu no
wo
budującej się fabryki chemicznej
polsko-belgijskich zakładów azotowych.
Samolot uległ zupełnemu
zniszczeniu.
Pilot por.
Wrzała
poniósł śmierć na
miejscu.
samolot

4

wojskowy

*

*

Ostatnia

PROGRAM

RADJOFONICZNY.

Ta rgów Poznańskich.

Transmisja

n abożeń stwa

z

wasz
korespondent, że wiadomość
,,Kreuzzeitung"
jest wyssana z palca
Morawski
wcale nie
i, że pułkownik
podróżował. Należy się spodziewać, iż
nasze
poselstwo wystąpi z ostrym pro
testem,
którego wymaga bezczelność
pruska i konieczność napiętnowania
,,Kreuzzeitung'* oraz zadośćuczynienia,
jakiego wymaga
napaść na oficera
AR.
armji polskiej.

się

Satysfakcja
pułk. Morawskiego.

—

Biuro

źródła

miarodajnego

Wolffa

prostuje

kłamstwa.

(PAT)
Berlin, 24. 4.
Wczorajsza
,,Kreutzzeitung** zamieściła niesłycha
nie napastliwy artykuł na attache woj
skowego poselstwa polskiego w Berlinie
pułk. Morawskiego. W odpowiedzi na
inwektywy niemieckiego dziennika na
cjonalistycznego biuro Wolffa -ogłasza,
następujący komunikat:
Kreutzzeitung wydrukowała wczoraj
p. t.: ,,Szpieg'ostwo polskie w Prusach
Wschodnich" list, że attache wojskowy
Berlinie
poselstwa polskiego w
pułk.

laka.
Ze

mrawie

w

—

dowiaduje

Audycja dla dzieci. 18.45—19.45: Kon
lekkiej muzyki. 19.45—20: Nadp rogram
z
ilustr. muz.
20.30—22: K o n ce rt muzyki
jugosłowiańskiej z okazji odbywającego się
w Poznaniu ko ng resu
p olsk o-słowiańskieg o.
22—22.15: Sygnał czasu z ob serw. as tr. U.
P.
22.35—24: Muzyka ta n ec zn a ż c ukierni
,,Polo nja",
WARSZAWA.
10.15—11.40: Transmisja n ab o
żeń stwa z Katowic.
11.40—11.55:
Odczyt
misyjny. 12—12.30: Tr ansmisja z a uli U. W.
I. kongresu na ukoweg o p olskiej młodzieży
akad emickiej,
P o ra n ek symfoniczny
12.30:
z
Filharmonii Warsz.
14—15.20: Odczyty
rolnicze i muzyka.
16-16.30: Program dla
dzieci starszych.
16.50 -17: Muzyka z płyt
gramofonowych, 17.40: Ko n ce rt r ep re z ent.
o rkie stry policji pań stw.
19-19.25: Ro zmaito
ści.
19.50—20: Muzyka z piy t gramofo no
wych. 20—20.30: Słuchowisko kab aretowe
18.45:

c ert

.

20.30: Pieśni ludowe włoskie

o

ziemi i

Koncert

Italji.
popularny.
Utwory kompozyt-orów angielskich.
Muzyk a lek'ka i taneczna.

mo

23—24:

i

.

dziś potężny dramat
,,Dziewczę z Argentyny”.

występują

piękna

Ponadto dwa
Ralph Graves.
kawe n adprog ramy.
OKO wyświetla dziś w piątek tylko o

w

Proces gen.

3aźwIńskiego

przerwany.

Warszawa, 24. 4. (tel. wł.) Stan zdro
wia generała Jaźwińskiego jest tak po
ważny, że lekarze orzekli, iż dopiero po
2 tygodniach będzie możliwe przystąpić
do
(orzeczenia).
wydania ekspertyzy
Przewiezienie chorego generała,
który,
niedowładowi
uległ
połowicznemu
mózgu, do szpitala prywatnego jest na
razie
niemożliwe.
Proces
jego uległ
przerwie, ponieważ rozpatrzenie sprawy

woj

zaocznie

według procedury karnej
skowej jest niedopuszczalne.

Powstanie
iż

Honduras.

w

23. 4.

Nowy Jork,

(PAT) Donoszą

czasie

z

Te

utarczki

gucigalpa,
pomiędzy
powstańcami a wojskami rządowemi na
wybrzeżu północnem Hondurasu poniosło

pociągu uległo rozbiciu. Wskutek
katastrofy został zabity koudnktor po
ciągu nr. 9174 Józef Sałat, ciężkie rany

chał

rozbite wagony,

na

Kiirten

Czy

się,

wskutek
a

18

odniosło

ciągiem
miejsce

czego

nie

wagonów

mu

w

po

Piotrkowa.

BIELAWY.

miesięczne odbędzie się w so
botę dnia 25 bm. o godz. 19-ej w lokalu p.
Zebranie

Mittelstaedta przy ul.

Na

CZYŻKÓWKO.
Chrześcijańskiej Demo
kracji odbędzie się w sobotę dnia 25 bm. a
godz. 19-ej w lokalu p. Glapy.
Na powyższe zebranie z referatem przy
będzie radny miasta p. Górski.
BARTODZIEJE,
Zebranie

Zebranie miesięczne odbędzie się w nie
dzielę 26 bm. o godz. 15-ej w sali ,,Parku

Senatorskiej.

Zebranie Koła

Z. Z.

Z.Inowrocław.

Berlin, 24. 4.

(PAT) W najbl. dniach oczekiwana jest decyzja rządu pruskiego w
sprawie wykonania wyroku śmierci, wyda
nego przez sąd przysięgłych w Dusseldorfie
przeciwko masowemu mordercy Kiirten owi
Od r. 1928rząd pruski pilnie przestrzegał za
wyroki śmierci na obszarze
zamieniane być mają
na
dożywotnie
sady,

że

Miejskiego".
Na porządku obrad sprawa redukcji płac.
Mówca przybędzie z Bydgoszczy.
Liczny udział członków i gości przez
nich wprowadzonych, pożądany.

Prus

Zarząd.

wię

zienia.

W każdym poszczególnym wypadku są
dy pruskie zwracają się do rządu o decy
zję, czy wyrok ma hyc wykonany, przyczem
przewodniczący, ława przysięgłych oraz pro
kurato r dołączają swe opinje.

Według

zapewnień

wypadku
przysięgłych jak i

prasy

w

Kurtena, zarówno ława
prokurator domagać się będą wykonania
wyroku. W kołach zbliżonych do rządu pru

skiego uważają
dek, do którego

sprawę

Kurtena

nie może

być

wypa

za

zastosowana

dotychczasowa praktyka rządu pruskiego.
Wobec

nastrojów panujących

szero

w

kich kołach ludności

niewykonanie wyroku
śmierci na Kiirtenie zmobilizowałoby opinję publiczną przeciwko rządowi pruskie
W

razie zatwierdzenia

wyroku

Kurten

zgodnie z obowiązującemu w Nadrenji
pisami zostanie zgilotynowany.

prze

w

tym obrazie

.

właściwem

mistrzostwem.

Ita

Rma, p a rtn e rk a
rolę ,,Betty1' z

genjalnego artysty, odegrała
niezwykłym wdziękiem. 3 reść ujęta z przygód
alkoholu,
przemytników
ja sk rawo
ilustruje
trudną walkę policji amerykańskiej z tym nie
legalnym handlem. Uzupełnia p rog ra m b a rd zo
wesoła farsa 2-aktowa z udziałem znakomitego
,

komika Fairbanksa.

wyświetla od 24 do 26 bm.
pt'. ,,Orkan namiętności" Nad
program: komedja pt. ,,P osada, jakich mało”.
Początek seansów w dni powszednie o godz. 7
i9,wniedzielęogodz.57i9,
WOJSKOWE

wielki dramat

.

Z ruchu towarzystw.
Zebranie zarządu w
,,Sokół11 Konny XII,
sobotę 25 bm. o godz. 20 w Gastronomii'1, ul.

Dworcowa

na

I p.

,,Sokół*1 Żeński
żyny odbywają się
od

-

Ćwiczenia dru
poniedziałki i czwartki

Jachcice.
w

będzie się
lokalu p.

skiej

w

Bartodzieje od
o godz. 19-ej w

Wielkie
sobotę 25 bm.

Koła

Fordoń

Notowania

(.Szcpen1*. Dziś lek cj a śpiewu o godz. 19,30
w zwykłym lokalu.
Tow. śpiewu św. Wojciecha. T owarzystwo
przystępuje w niedzielę, dnia 26 bm. o godz. 8
*
w kościele farnym do wspólnej komunji św.
K. S. ((Iron11. Schadzka koleżeńska w piątek
24 bm. o godz. 20 u p. Jeżaka na Okolu.
Tow. Marynarzy.
Przyszłe zebranie mie
sięczne w pierwszą sobotę po pierwszym w lo
kalu Re su rsy Kupieckiej o godz. 19,
Tow. śpiewu ,(Dzwon'1. Dziś w piąte'k le k 
cja śpiewu całego chóru o godz. 20 w auli
s zk oiy na
Okolu.
O. P. N. ,,Sokół11 V. Schadzka II i III druż.
dziś w piątek o godz. 19 u p. Małeckiego, 4-ta
śluza.
Klub

Dziś

20
Szczecińska 7
o

godz.

ul.
p. Magdziarza,
informacyjna.
Tow-. śpiewu (jLira1*, Z aprasza się byłych
czionków i sympatyków na zebranie organiza
cyjne w piątek 24 bm. o godz. 19,30 w sali
szkoiy nowodwors'kiej.
Bydgoski Chór Męski. Lekcja śpiewu w
piątek 24 bm. o godz. 20 w lokalu p. Bielaw
skiego przy ul. Szczecińskiej 1.
w

lokalu

,,A sto rja11.

s ch ad zk a

red.

Poznaniu.
dnia 23.

płacono

Żyto

za

100

4.

1931 roku.

kg.

w

zł.

00,00
34,2526,00
Jęczmień przemiałowy
29,00—
Jęczmień b ro w a r o w y
Owies p a s t e w n y
27,00—
Owies jedn. nadaj, się do siewu 28,00—
43,50—
Mąka żytnia 65% wł.'worki
P

30,25
34,75
27,00
30,00
28,80
29,00
44,50
52,p0— 55,00
24,50 25.50
24,50— 25,50
25,50— 26,50
38,00 40.00
4 2 ,0 0 47,00
4 5 ,00 47,00
47,00- 50,00
30,00— 34,00
26,00 28,00
34.00— 38,00
00,00— 00,00
.300,00 350,00
34",CO-460,00
-

s z e n

ic

a

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

-

....

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

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

-

Maka pszenna 65% wł. worki

Otręby żytnie
Otręby pszenne
Otręby pszenne (grube).
Rzepak

-

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

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

.

.

.

-

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

G orcz yc a
W vka ł a t o w a
Peluszka
Gro c h Y i c t o r i a
Lubin niebie'ski......................
Ł ub i n ż ó ł t y
Seradela

-

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

-

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

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

-

.

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

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

...

.

Koniczyna czerwona
Koniczyna biała
Koniczy na s z w e d z k a
Koniczyna żółta odłuszczoua
Koniczyna żółta w łuskach
Tymoteusz
Rajgras an g ie lsk i.......................
....

sp ortowy

p.

Giełdy Zbożowej i Towarowej

POZNAŃ,

Koi.

K.P.W.

z

Bank Polski płacił w dniu 24, bm. za:
8,871/2— 8,86V*j
dolary amerykańskie
43,22
funty szterlingów
franki szwajcarskie
171,27
franki francuskie
34,761/4
marki niemieckie
211,76
172,77
guldeny gdańskie
124,99
szylingi austrjackie
46,57^4
liry włoskie

w

Ki, Sport. ,,Sparta", Dnia 24 bm. o go
dzinie 19,30 sch ad zk a info rmacyjna w Ognisku

przy ul.

Feliszkowskiego,

7.

Na zebranie przybędzie jeden
,,Dziennika Bydgoskiego".

18 do 20.

godz.

D.

Chrześcijańskiej Demokracji

-

-

MARYSIEŃKA.
Wszyscy jednomyślnie
stwierdzają, że już dawno na ekranie nie wi
dziano filmu tak przykuwającego uwagę widza,
jak ,,Ludzie podziemni1'. Tembardziej, że grają

do

pomocy
ich

potrwa do wieczora.

toru

Filja Ch,Z.

gilotyna.

artyści filmowi o niezwykłych
talentach.
Takiego bowiem Bancrofta, który
g. 17
odtwarza bandytę, podziwiają i owacyjnie przyj
film p. t. ,,Po zachodzie słońca".
W roli gł.
w swych lokalach bandyci chicagoscy za
Mary Duncau i Farrell. Ceny miejsc 50 gr od mują
jego
piękną
grę i postać bohatera, niewyzutego
Wiecz
orem
owtórzenie
rewela
osoby.
p
cyjnej
zresztą z uczuć szlachetnych i etycznych. Nad
Warszawskiej Szopki Politycznej.
program fa rsa z Beb e Daniels pt. ,,Dziewczyna
CORSO wyświetla w dalszy m ciągu podwój
z objektywem”,
ny program: ,,Pat i Patachon Jako detektywi”
NOWOŚCL Wczoraj poraź pierwszy uk aza
oraz ,,Człowiek, który stracił pamięć1".
ło się arcydzieło produkcji europejskiej p. t
KRISTAL wyświetla potężne dzieło filmo
,,Na fałach namiętności". Włodzimierz G ajda
we, osnute na powieści Remarąue'a ,,Na zacho
row, kreujący .rolę główną, gra z jemu tylko
dzie bez zmian”, żywo z krań cowym realizmem

dziw, lecz i grozę.

udzieleniu
odwieziono

przybyły
pociągi
techniczne z Koluszek, Skierniewic, Ło
dzi, Warszawy i Piotrkowa. Oczyszcze

cie

dzieje wielkiej wojny, jej okrop ności
i skutki. Wrażenie, jakie wywołuje ten obraz,
potęgują zupełnie naturalne odgłosy w'alki ar
tyleryjskiej i karabinowej, pomieszane z okrzy
kami nacierających na siebie żołnierzy, przy
czem słyszymy piosenki żołnierskie, trzask po
cisków i walących się murów. Słowem stwo
rzono
dla ekranu coś, co budzi nietylko po

Po

miejscu
Sanitarnym
katastrofy

rannym

01iva

ilustr ujące

9 osób.
na

będzie stracony? Kalendarzyk zebrań Ch.

Grozi

Koło

tego

nocy

wjazdowym

stacji Rogów z nieustalonej przyczyny
wykoleił się pociąg towarowy nr. 9174.
Wywrócony parowóz stoczył się z nasy
30 wagonów
pu.
wykolejonych i roz
zatarasowało
tor.
bitych
Zdążający do
Rogowa pociąg towarowy nr. 75 wje

m u.

wyświetla

Dziś

Warszawa, 23. 4. (PAT).
godz. 1,45 za sygnałem

o

22.15:

PROGRAM W KINACH.
miłości i zemsty p. t
W rolach głównych

sach Wschodnich.

Kalendarzyk zebrań Ch.

12.05

12.45:
17.15—18.15:
Odczyty rolnicze.
Koncert gramofon owy z prelekcja..
18.15 do

21.05:

cy,j i kolei strategicznych wzdłuż połu
dniowej granicy Prus Wschodnich. Biu
ro Wolffa stwierdza, że ten ubolewania
godny a^ak na członka zagranicznego
przedstawicielstwa
pozbawiony
jest
wszelkich podstaw, ponieważ jak infor
muje poselstwo polskie, pułk. Morawski
od 6 tygodni nie opuszczał Berlina i od
czasu, kiedy został akredytowany
jako
attache wojskowy wogółe nie był w Pru

śmierć 29 osób.

10.15—11.35:

Katowic.

do

Borden

(Telefonem od własnego korespondenta)

Berlin, 24. 4. Znana z prowokacyj
antypolskich
,,Kreuzzcitung" atakuje
pułkownika Morawskiego attache woj
skowego poselstwa polskiego w Berli
nie.
Według
tego
pisma
pułkownik
Morawski miał się udać mniejwięcej 2
tygodnie temu da Gdańska, ażeby kon
ferować z p.
Strasburgerem, oraz do
Królewca, gdzie wszedł w kontakt z agentami
polskimi
czynnymi
przede
wszystkiem w Prasach Wschodnich i
w
pasie granicznym.
W Pilawie
jak twierdzi ,,Kreuzzeitung" zabawił polski attache kilka
dni, skąd odwiedzał
Mazury oraz za
znajomił się z polskim systemem forty
fikacji nad granicą Prus Wschodnich.
Pułkownik Morawski miał być również
w
Gdyni, gdzie go zainteresowała osta
tnio położona zapora
minowa, fortyfi
kacje na Pomorzu, oraz kolej Górny
Śląsk
Gdynia.
Pismo dowodzi,
że pułkownik
Mo
rawski jako b. oficer
pruski zdradził
się z tern przed jednym z swych daw
nych kolegów, którego uważał za Po

parowóz wykoleił

NIEDZIELA, 26 KWIETNIA.
8 .30 -9; Koncert poranny. 9—9.30:
Gazeta P oranna R. P. 9.30—10,15: Uroczyste

APOLLO

attache

*

POZNAŃ.

rzu

bezpodstawnie naszego
wojskowego w Berlinie.

Kró

w

lewcu, Odwiedziny te miały pozostawać
w związku z budową, nowych fortyfika-

katastrof

serja
lotniczych
'zdaje się dowodzić, że znajdujemy się
znowu
w
okresie ,,latających trumien".
Czas najwyższy, aby kompetentne wła
i rozpoczęły
dze wyjaśniły tę sprawę
rzetelne ,,szanowanie"
naszego lotnic
twa, zwłaszcza od góry. Obecne stosun
ki w tej tak poważnej dziedzinie naszej
obrony narodowej są napra-wdę zatrwa
żające!.

o twarcie

oskarża

Kreuzzeitung"

Toruń. (PAT)

Morawski miał niedawno bawić

Bezczelne oskarżenie niemieckie.

Ludzie

95.

Nr.

r.

........

-

230.00—26(i,00

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

.

-

.........

Tatarka
Ziemniaki
Ziemniaki
Ziemniaki

140,00—170,00
60,00 70,00
090,00-105,00
090,0 ) t 10,00
34,00 36,00
06,50— 07 00
00,00— 00,00
08,50— 10,00
-

.

-

-

jadalne
fabryczne
ekspo rto w e
Ogólne usposobienie

.......

.....

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

stałe.

Wszystkie Urzędy Pocztowe

przyjmują jeszcze przedpłatę za DZIENNIK BYDGOSKI
na miesiąc K ilof
ffE/Jn|
Prenumerata m iesięczna wynosi już z odnosz. do domu iJjlIulF U l i

w

całej

Pols ce

Nr.

95,

,,DZIE'NNIE BYDGOSKI*, sobota, 'dnia 25 kwietnia 1931

il

NIE

przetars
ofertowy
dzierżawę
,,Pod Wieżą"

drzewa

8463)

Dyrektor

Walne
PO WYJĄTKOWEJ NISKIEJ
CENIE
OSZCZĘDZASZ.
Korzystajcie zoka zjizpowodu Iikwidacji naszego działu rowerowego.

Warszawa, S-to Krzyska 25 g
telefon 69-03.

Zakładu

Zdrojowego.

Hj
|||j

22 kw'ietnia 1931

Kcynia,

r.

Bank

Wł.

noSci
kiet

nasze

(P.K.0 .)

Poznaniu

nr.

moina

na

nadawczy naby(

porto nie opłaca

przemy słowy
Bydgoszczy,
Toruń ska 28, od da Bank Za
chod ni, Poznań, 27 Grudnia
nr
1.
Dogodne waru nki.

trójka głośna selektywna
3 głośniki 25. 35, 75 sprze

lub

sie)

Ponieważ

nie

poczta

niądze wysyłane

Pomorska 49-50,
mieszkanie 6.

Ogród

II

ptr.
4528

Rhodo Island, cena za 1
jajo 1 zł, Leghorny 80
1 Zł,
gr., kaczki Peking

opakow-anie
do 30 sztuk

koszykach
1zł. Wysyłka
w

Zawod owa
Marcin
hodow-la kur. F
Reibe, Nowawieś p.
browa k. Mogilna.
(7S57
za

zaliczką.

.

Dą

(4600

Szreberowski
sprzeda
Słomiński, Pomorska 21.

Męcikał.

budowlane sprzedam półdarmo. Gdańska 41.
Ro
wer".
(8448

Podgór

5, wpodw. (8422

Lampy
i inne

pianino
Chrobrego 12,

sprzedam.
6. (4598

m.

Gdańska 41.

bowiem

listy

cowa

4 i trybowa
kor zy stnie
Poz
ślusarnia.
(8453

skrzydłowa

83.

Cuk iernia, Gdańska

Dziewczyna

pie

za

nawet zabrania

Pokój
umebl.
nr.

takie

wcale

nas

bez

dla

nas

w

,Tatra” 4

cylindro

6 osobowy, kareta,
wy,
bardzo mało używany w
najlepszym stanie
stnie sprzeda F. Miłowski, Toruń, Mostow-a 18,
tel. 432.
(8467

nie

dochodzą,

lub

Sprzedam

korzy

'(8443

punk

umebl. w dobrym
cie dla 2 panów z własną
dó
pościelą
wynajęcia.
Kordeckiego la, U pir.

też

Pokój

frontowy, balkon, łazien

od 1

.

-

l
E

zastępstw-o

b ranży

Szwajcar

44588
młody, polsko niemiecki ka11,IIp.
angielski, stenografja
2 próżne
polsko niemiecka, znajo
mość księgow-ości, biegły pokoje dla samotnej oso
maszynista poszukuje po by w-ynajmę. Czynsz zgó
sady. Oferty do Dzien. ry. Sw, Trój'cy 16, właści
ciel.
(458G
Bydg. pod Skromny".
-

-

.

8181

Mieszkania
od

wszystkiego
uje pod
posady Ad res w Dzien.(8455
p osz uk

,

Szwajcar".
Starsza

(S450

w'ydzierża

czerw-ca

Mieszkanie
1*arsziat

kołodziejski przy ruchli
wej ul. i kuźni wydzier
Br. Mielewczyk.'Chełmno, Tor. Przed
mieście 16.
(4599

żawię

3 pokoje, kuchnia, remont.
T-/n roczny czynsz. Garbary

24, Majchrzak.

(8437

zaraz.

Składy

wydzierżaw'ię.
tel. 728.

Za-

1000 zł od
dam mieszkanie.
Infor
(8438
macje w- Dzien.

Długa 40,
(8449

Mieszkanie

Śniadec

do wvnajęeia,
kich 22, I.

Dzierżawa.

627 mórg. pow.
Morski nad szosą do mia
sta gimnazjalnego, ziemia
dobra żytnia i pod koni

-

wypożyczenie

(4609

Majątek

wy
Budyn
jo po

dzierżawię

zaraz.

"

ki dobre.

Dwór o
kojach. Inwentarz żywy
i martwy. Potrzeba 20 dó
25 tys. zł. Oferty

nickiej

Poznań,
22.

Wyrzy
Konop
18471

pożyczki' ! !
Kto

2-3000
zł, za
procent dam 2 pokoje i
Adres w-skaże
kuchnią.
(4597
filja Dz. Bydg

pożyczy

.

10.000

do
lub
na

SR MiESziSy^
i

E

korzystnie

czynę,

3 pokoje
(S43ń
kuchnię szukam od go

spodarza, czynsz za rok
zgóry. Zgł. do Dz. Bydg
świa pod Mieszkanie 9025".

.

,

złotych

wypożyczenia na dom
gospodarstwo. Puk, Dol
Grupa, p. Sw'iecie. (8465

ft

obiad

BćłNl)1
i

smwcsny

kolacje
Wierzbickiego 3.

po

.

.

Posługaczka
Dworcowa 19,
1 p. lewo.
(4614

1

wię (now-y dom) Długa 40.

tow'.

kawaler z dobremi
dectwami poszukuje
sady. Zgł do filji Dzien.

wydzierża
Nowogr-odz

ew.

kowski,
Poszukuje

ŻgŁ

wienia.

Korespondent

za

Reperuje

—

.

potrzebna.

Zgubiono

aluminjow-y

kapsel

koła

samochodu

sem

.Steyor”.

z

skutków działania

kofeiny, zawarte! w
napojach, winien pić znakomita bezkofeinową, prawdziwą kawę ziarnistą:

powstałe często
wowem.

wadzić

na

tle

Kto nie chce

od

napi

Uprasza

się

znalazcę o zwrot za
nagrodą. Fordon,
Papier
*
nia tel. 2.
(4590
Pies

Doberman

Za
zaginął.
oddać
wynagrodzeniem
Petersona 11, parter. (4607
n

CJ31

Złe trawienie

1 zł.

(8334

Urzędnik
(4557
oczka u poń
3 spuszczone
(4583 poszukuje od l-go 2
czoch. Henryka Dietza 4,
mieszk.
na
pokoje
przed
(43S0
mieściu.
Oferty, cena do parter pr.
Dzien.
rJ.K
202".
filji
pod

gospodyni z świadectw'a
samochód
mi poszukuje posady w
ciężarowy 2
Postukują
ton. Wiad.: Kriiger, Dwor
majątku lub plebanji od mieszkania
pokój z kuchnią
l maja.
do Dzien.
cowa 80, tel. 734.
Dom
(4604
Zgł.
Do
płacę rok zgóry. Oferty dó
śródmieście.
(8372
pod
^Majątek”.
dwupiętrowy
cukierni potrzebna uczen
Dzien. Bydg. p od
okój
Dochód 4.200, c e n a 40.000
Wyrówniarka
nica z porządnej rodziny.
z kuchnią'*.
(8462
na sprzedaż. F -a ^Rawa",
Biuro
sprzeda
nEineryt”,
KUPNA
(Słot
Zgł. nl. Długa 52.
Inteligentna
Marsz. F o ch a 43.
(460!
(8440 Śniadeckich 19.
Mieszkanie
pann^, przyjmie posadę
Domek
Służąca
gospodyni lub przy bufe 6-8 pokojowe poszukuję.
3 pompy
(4593
Place
(8494
budowlane korzystnie na i
sieczkarnię sprzedam. kupię,
w-płacę 5000 zł. zaraz potrzebna. Grunwal cie. Of. pod ,Pracow-ita Of. pod ,Śródmieście" fil
14618
(8425 ja D?ien.
(S454 8425" do Dzien.
(4606 Of. pod .5000" filja Dzien. dzka 127.
sprzedaż, Senatorska 34. Gdańska 71.
,

1/2,

Pokój

listach,

gotówki.

kolonjalnych, spożywczej
lub
innej. Ubikacje na
składnice są do dyspozycji.
133.
Gwarancja
zapew-n ion a
Zgł. do Dz. Bydg. pod
(5ó95 ,E.B.”
(8426

Dziewczyna

do

Plae Kościuszki
blok 1, m. 7. (4605

ka dla 1lub 2 osób. Gdań
ska 38, II ptr. prawo. (4615

maciora

Samochód

marki

a

Administracja.

(4608

domo
pro do wszelkiej pracy
gotować,
prośna na wej, umiejąca
od 1. V. 31 r.
sprzedaż. Bydgoszcz, P ia potrzebną
Dworcowa 18e, 11 p. lewo.
ski 2.
(4594

nr.

.

Dwor

Służąca
(459i
wszelkich
gotowaniem,
prac domowych potrzebna

Szparagi
flance sztuka 5 gr.,

sięta,

1 maja tanio
wynajmę. Konarskiego 4,
111 p. in. 8.
(4582

otrzymanych reklamacji wynika,

z

otrzymujemy je

18447

Marssantka
potrzebna. Dembus,

Pompy
sp rzed am
nańska 1,

Plase

(4592

m.

odpowiada

przed wysyłaniem pieniędzy

KHEDl

Gdań

Cukiernia,

Jazzband
sprzedam tanio.

17,

umebl. od

przestrzegamy

,

na

Pokój

przekazem

takiego sposobu przesyłania gotówki,

,

mórg dobrej ziemi,
(4531
nadające się dla ogrodnic ul. Grodzka 5-7.
twa sprzedam. BydgoszczJaja
Kapuścisko, ul. Fabrycz
na 8, Kosanowski.
(4579 wylęgowe złoty Orpinton,

(blan

każdej poczcie*

też

listach,

w

M%ifrąi

mury.
ska 133.

Cszczed-

203 713

pocztowym.

.

motorowy i huśtawka na
S t Knossala,
sprzedaż.

Kasie

Pocztowej

w
w

Pokój

używaniem kuchni do
wynajęcia, ul., Sowińskie
(4610
go3,Iptr.
z

Mieszkania
(4612
Gospodyni
(8434
Potrzebują
Śniadeckich 6.
majaDućt lub dobre młodsza, inteligentna po wolne,
zaraz.
posady
go pianistę. Zgł Cukier szukuje
Mieszkanie
do agentury Dzien.
nia
Zgł.
Chełmno,
Wegner,
słoneczne
.\V.\ 4 pokojow-e,
Nakło,
,,F
Pomorze.
Bydg.
pod
4602
(8469
I n. zaraz do

Motor

—

panienek. Jackowskie
20, parter prawo. (8446

utrzymaniem lepszym
panom wynajmę. Pom or
ska 22/23, in. 8 .”
(4531

Rybarczyk, prezes.

do łodzi
(Aussenbotmotor)
o sile 8 -16 koni kupię.
Gf.
A. Knitter, Klonia, poczta

dam, ul. Chocimska l,
(8444
parter lewo.

Pokój

dla

odpow'iedzialnością nieograniczoną

z

Rada Nadzorcza:

Radjoaparat

.

konto

na

fCcnsbi

w

filcowych.

sądowy.

kom.

i Interesrntów, aby
wszelką należneS( dla nas, przekazywalitytko

r.

Ł*afSow*i

sądowy.

Prosimy

1930-ty wyłożono od
Spółdzielni, Rynek nr. 20,

21 kwietnia 1931

i parę butów

Kucharz,

regal

gryzarką.

kom.

najnowsze mo Obejrzeć za zgłoszeniem u p.
Rower
Pianistą
dele
poleca: Fabryka Beckera, T oruń sk a 27. (7923
Kupie
sprzedam.
Domagalska, motor ropow y 12-16 P. S. na prowincję (ewtl. reper
Wózków
Dziecięcych
zaraz.
Gdańska 75a.
(8438 w dobrym stanic zaraz do tuar) poszukuję
Skład
Sport” 3 Maja 19. Wyko
Bocianowo 3, m. 4.
(461i
Hurt.
mieszkanie
z
do
W.
Of.
Gannott
(4576
nuje reparacje.
powodu
użytku.
Rower
Toruńska 54.
wojskowości
sprzedam.
(8392
na
Służąca
Wiad. Dziennik.
sprzedaż.
(8429 używany
potrzebn a. Pchałek, P od
Wiad, ulica Sieroca 22,
Kupie
11.
(8457
Okazjai
(S423 parter, w godz. od 6-7 palacz I puszki do kawy. górna
bagażowe, kufry samo
w-ieczorem.
(8433 Łojew-ski, Grudziądz, To
chodowe, teki do akt, port Hotel na Pomorzu i wiel
Służąca
ruńska 9.
8379
monetki, portflele, torby ka sala balowa z kinem
potrzebna na wieś zaraz
Harmonium
z powodu ehoroby bardzo
ęzkolne, paski sportowe,
z
dobrem gotowaniem
18 registr.
manicury, laski, plecaki korzystnie zaraz do prze- Mannborga
wychowaniem drobiu.
na sprze
ewtl. sprze mało
używane
dzierżąwienia
Musiał
Wiad. Hotel Lengning u
poleca Zygmunt
Okolę
Bydgoszcz
ul. Długa 52, telefon 1133. dam za trzecią część ceny daż.
(844z
iportjera.
ul.
Grunwaldzka nr. 8,
wartości.
Hurt Detal.
Ofe'rty proszę
(8204
składać w admin. Dzień'. I p. prawo.
(8435
Oddam
Służąca
Bydg. pod Okazja 8423".
bufet na własny rachu do wszystkiego z dobrem
Jaja
i
dobremi
Wojciech Fiołka Ustro
nek bufetowemu
lub bu gotowaniem
nie 11. Wykonuje wszel
Sprzedam
(8424 dziennie świeże tanio. Po fetowej.
zaraz
500 zł. poleceniami
po
Kaucja
dolska
29.
(6845
kie prace malarskie tanio, z powodu zmian interesu
trzebna.
Adres w-skaże filja Dzien
Budzińska, Ja
szybko i solidnie. Specj. zaprow-adzony skład to
67/8.
(8472
giellońska
Bydg. Grudziądz.
Rybacy
(8l9l warów kolonjalnych i cu
godła i napisy.
krowych, urządzenie no dopóki zapas starczy sprze
Uczeń
Podróżującego
daję linki czysto konopne
we, wszelakie przybory,
st arszy, zdolny i biegły w
Budowlane
(4580 bez towaru 3.000
od 3.25 zł wzwyż za kg. jako wspólnika do dobrze
z to
zł.,
liczeniu potrzebny do skła
prace wykonuję sumiennie warem 6.000 zł. w
Rynku B. Muszyński, fabryka lin. zaprowadzonego już in du kolonjaln eg o.
i tanio.
Zgłosz.
Wojciechowski. w
teresu z gotówką
500 do
Lubawa.
(7596
powiecie Mogileńskim.
z własnoręcznie napisanym
Pomorska 53, tel. 1302.
800 zł poszukuję.' Of. pod
dla
Pewna
egzystencja
.99 9" do filji Dzien. C4587 życiorysem tylko pozamiejSprzedam
fachowca. Zgłosz. do Dz.
scowych Fr.Banaach,Toruń.
tanio gablotki, szafkę oBydg. pod
Okazyjnie”.
Mickiewicza 82,
(8468
Stolarnią
f
t
SPRZEDAŻE ) J
szkloną, konserwator do
na okna, drzw-i poszukuję,
m ar
lodów,
stół,
szafę,
Karuzel

okazyjnie jadalnię, gabi
net, kluby, dywany, lam
pyit.d.nawetnaratyz
powodu przeprowadzki.

m.

bowych (56 beli).

kuchnią do wy
ĄL Mickiew'icza 1
(4596

naszych Szan. Czytelników

za

dziecięce,

Sprzedam

najęcia.
dę
5.

fornierów

mtr.

z

lak

kasow'e
w lokalu

Objekt
w

Gospodarstwo

10.009

z

Pokój

zgromadzenie

Sprawozdanie

iBEWiinii

7%

2

umebl.

go

6. Zakończenie.

Spółdzielnia

Wóuki

WjEElM
pokoje

Qgodz.
10-tej sprzedam na skła dnicy fir
ul.Sienkiewicza 2
,,Ra
natychmiastową zapłatą:

my

w

i

Kucharz,

-

STAL BOHLERA1
Informacje: Dr. K. Hohenauer, Poznań,

Kozłowski

Spółdzielni odbędzie się dnia 15-go
maja 1B31 r. o godzinie 14-tej w lokalu p. Wik
tora Gdnńca, ul. Dworcowa 16, z następującym
porządkiem obrad:
|| 1.
Zagajenie i ukonstytuowanie biura.
2, Sprawozdanie kasowe za rok 1930-ty, przedsta
wienie bilansu i udzielenie pokwitow'ania Z a
rządowi i Radzie Nadzorczej.
| | | |
3 Wybór 4-cli członków Rady Nadzorczej wr miejsce
igg
ustępujących panów Rybarczyka Władysława,
Zaporowskiego Piotra, Maćkow'skiego Pawła
i Zagrodzkiego Edmunda.
4. Zmiana g 11 i 12 statutu Spółdzielni.
5. Wolne wnioski bez uchwał.
(84"0
podpisanej

1=7)3

przymusowy.

za

Ini.Sł.

7,

Częstocho
P.K.P.Eksp.To

Kozikowski
w'ie.

Przetarg

Dnia 25 kwietnia br*

na

ROWERY

nr.

św'iętych i rozmaitych
wyrobów” artystycznych,
pracowni artystycznej S.
gur

oferentów.

ulica Przecznica

11

odbędzie się sprzedaż fi

i kino-teatrn ,, Sfinks" warowa Bydgoszcz. 8461 84*1)
kawiarni
Pokój
Kucharz, kom- sądowy.
dnży osobno wejście, świa
przeciąg lat trzech, ewentualnie dłuższy.
tło elektr. dla szbolników
Przetarg przymusowy.
Przetarg przymusowy.
Bliższych informacji udziela biuro Zakładu Zdro
lub 2 osób do wynajęcia.
Dnia 25 bm. o godz. 11
jowego.^
Unia 25 bm. o godz. 9-tej
Ossolińskich 32.
(4589
tri.
Warszaw
przy
Termin składania ofert upływa
dniu 9-go sprzedam przy ul. Zdu sprzedam
w
23
za
skiej
natychmiastową
Pokój
ny 18, za natychmiastow'ą pła tą
maja 1931 r. o godzinie 12-tej.
J8492
umebl. wynajmę.
Bernar
(8490
zapłatą:
Państwow'y Zakład Zdrojowy zastrzega sobie
lustro z konzolką,
tonbank,dyńsk a 10, U. lewo.
(8432
2
tokarki do obróbki
prawo unieważnienia przetargu, jak również wybór
na

JEST LUKSUSEM!

KUPUJĄC

Str. li.

.

Licytacja.
o godz.
23. bm

Dnia

ogłasza

ROWER

r

ner-

spro

podrażniających

KAWf HAG

12.

Sir.

^DZIENNIK

BYDGOSKI*', sobota, dnia 25 kwietnia 1931

Nr. 95.

r.

RafonekcSSaskórno-chorych!

Dnia 21 kwietnia br. zmarł po

cierpieniach

i

współpracownik

nasz

Krem na
Nr. 1919.

skórę ,,HESLWU*5DERł*, patent gdański
Niezwykła kosmetyka do pielęgnacji skóry,
skutkuje z powodu swoich właściwości w ro z p a cz 
liwych wypadkach wszystkich liszaji, nawetli

ciężkich

kolega

a.p.

szaj! ropnych, ranach u nóg,egzemie, prysz
czach, wyrzutach wszelkiego rodzaju, czerwo
ności
twarzy i nosa, odmrożeniach it.d.
Przy zamówieniach uprasza się o cel użyteczności.

Świeine

W Zmarłym tracimy zdolnego współ
pracownika, jak również zacnego Kolegę.
Niech Mu ziemia

t.

lekką będzie.

ODCISKI

Pogrzeb odbędzie się w dniu 24 bm.
dziś w piątek o godz.'4-tej popoł. z do
żałoby przy ul. Jackowskiego nr. 22.

j.

mu

i

Dyrekcja
8459)

PRZETARG PRZYMUSOWY.
sobotę, dnia 25.4.1931r. o godz. 9przed
południem sprzedawać będę w firmie ,,Raw aK przy
ul. Śniadeckich 19, najwięcej dającemu za natych
miastową zapłatą:
umywalkę. 2 nocne stoliki, kanapę czerw, plusz,
obraz, parą trzewików damskich, 2 sztuki podeszwy.
Kow alski, kom. sąd. w Bydgoszczy.
8479)

sądowy

w

po

niebywałych

biurka,
wałków

Kow alski, kom.

8478)

w

Bydgoszczy.

sobotę dnia 25. 4. 31 r., o
sprzedawać będę przy ul. P o

połud.
najwięcej dającemu
następnie

za

8480)

Sftraeeicsrgi

cenach

jedwabny

o

r

sprzedawać

maćco
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podw.
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prania

Maepehjmęskie

Bydgoszczy.
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godz. 11,30 przed
rskiej 22/23,
natychmiastową zapłatą:

-
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łFończocfti;mtssfar.sport.
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55

SkarpetyMm

w

.
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55

55

w

11

7.25

.

prze

po długoletniej praktyce zagranicą znany twórca
mysłu dywanowego w Polsce p. Karol Litwinowie*
i prowadzi tylko bardzo krótki czas kursa dywanów
oryginalnych perskich crai smyrneAskich najnowszą
techniką, na które zostaną przyjęte panie i panowie.
By dać możność każdemu wzięcia udziału w tak szla
chetnych i pięknych pracach, których w Polsce
mysł stwarzani, całość kursu 14-cłniowego po 2
dziny dziennie, tylko 10 zł. Początek kursu 24 bm.
Wpisy oraz informacje w dniach przed rozpoczęciem
kursu od 10-14 i 16-20-tej.
(8102
Zgłoszenia
Kursadywanów, Bydgoszcz, Dworcowa67,p .L

będziemy

teraz

0.95
2.29
B 2.25
B3.95
2.95
*a.25
2.75

prze
go

n

,

,,

,,

IBg'azeftnr^

1.25

,

11

1.45

,,

11

1.65B
1.95

11

3.30

11

,,

n

r
o godz.
10-tej sprzedam
składnicy firmy ,,R aw a" najwięcej dającemu za
natychmiastową zapłatą:

11

0.25

samochód osobowy,,Fiat'1wdobrym sta
nie gotowydojazdy, 2 koce oraz ieżanke.

0.98
1.25

ielki

8460)

1.05
2.50

SEBBrzedotKprząrmasowa.
W

n

o

godz. li-tej przed
ni. Ł uckiej
6

świnięa4krowy.
b

Malak, kom. sąd.

8474)

iiniiiiiiiiinu

jpr%isKBBmBSOWff.

w

Bydgoszczy.

W sobotę dnia 25 bm. sprzedawać będę najwię
cej dającemu za gotówkę przy ul. Nowodworskiej
nr.
51 o godzinie 12-tej:
skrzynię do
męki,

gablotkę,

paczki Cd 15 do 25 sztuk) plyt klejonych
(dykty) circa 8000 mtr.2 fornierów a,machoń*'
i circa 4000 mtr.2 fornierów różnych.

73

przy ul. Ks.

iTAUYUYNLK*Vn^

klosz

pulpit,

102

Skorupki

arsxiaż

w

i

szklany

regat,

godz. 13-tej:

o

stfcslarsSsii.

Wałkiewicz, kom. sąd.

8493)

Kucharz, komornik sądowy.

Przetarg

sobotę, dnia 25.4.1931

południem będę sprzedawał przy
najwięcej dającemu za gotówkę

Dnia 27 kwietnia br. o godz. 10-tej sprzedam
przy ul. Dworcowej 57 za natychmiastową zapłatą

8173)

Woźniak, komornik sądowy..

l.hO

3.75,,3.25
3.50

.

w

2-95
POnajniźizycli csnacliwyborze

55

przevmusowąv.

Dnia 25 kwietnia b.

,9.85

11

11

jpow

E

jutro

1.25 zł
2.75

'*'*110,98
.

55

))

6a:

14b28cra 2 MBBcsrfercKcta!.
Kow alski, kom. sądowy w Bydgoszczy.

f l

Hor p

,,Bembergu

m o

Caetfro
przy Placu Piastowskim

25. 4. 31.

techniki.

najnowszej

Pacjenci zgłoszą się w dniu
5 maja w Bydgoszczy, w Hotelu pod Ortem
iub w dniukmaja w Toruniu u Dra Kunza,
okułisiy, u lica Dąbrowskiego 4.
Karol Muller z Jeny.
8427)

jedwab, do p rania............... 11 3.25 a
jedwab,doprania .....115.50n*A.75

SBrzeAsaH*^pnymusowg.
W

dniem

z

niskich

jedw abny
egipskie

stolik
pod ma
materjału leżan-

sądowy

drogerjach.

dawn

przamusowi).
W sobotę, dnia 25. 4. 1931 r. o godzinie 10-tej
przed poł. sprzedawać będę przy ul. Zduny 19 naj
więcej dającemu za natychmiastową zapłatą
maszynę do pisania, 3
szynę. stót składowy, 5
kowego 650 mir.

znów

rozpoczynamy

samochód.
Kow alski, bom.

Będę
wprawiał sztu czne oczy
ludzkie, wedle natury z wyzyska

TANIESOBOTY

sobotę, duia 25. 4. 193Jr.

8477)

i

aptekach

w

zwrot pieniędzy.
skutku,Jeżeli

m

zaliczką. Przy wysyłce samy zgóry, bez portorjnm.

za

LabGratonum,,Klossin*\ Gdańsk 1, HuadegassBkl

.

niem

Żądać

4868

Wysyłka

Priyjażflżaspstjate diaszlncznychma M ith

APTEKARZA L SIKORSKIEGO
..CHEMERGON' POZNAN

pTziiinusowąi.
o godz. 930przed
południem sprzedawać będęprzy ul. Sienkiewicza 41
najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatą
W

ta

enem.

WYLECZYSZ

CORNOPLASTEM

Pracownicy Gazowni Miejskiej
w
Bydgoszczy.

W

uznania.

Cena 8.60 z!.

w

Bydgoszczy.

.

przymasowy.

W sobotę, dnia 25 kwie
tnia b. r o godz, 10 sprzedam
.

Dworcowej 72 w firmie
,,H artwig44 najwięcej dającemu
za gotówkę:

przy ul.

aparat radiowy 4-ro
lampkowy zgłośnikiem
M.

Bertrandt,

kom.

sqdowy.

Pianina
sprzedaje z gwarancją
dogodnych warunkach
Fabryka

na

Fortepianów

W. Jaksie
30643)

Bydgoszcz

Gdańska

149,

tel.2225.

Filje: Grudziądz
Toruńska

POZNAŃ,

17-19.

Gwarna

Nadchodzi wiosna...

Wiosną w życiu człowieka jest młodość...
Czyż może
wydać się dziwnem, że chcielibyśmy ją zachować jak najdłużej ?
Młodociany wygląd zależy w pierwszym rzędzie od sta n u naszej c ery Zdrow a
i pielęgnowana cera jest podstawą piękności, jak nie mniej odbiciem stabu
zdrowia każdego c złowiek a.
Skóra ciała je st tak samo ważnym organem oddechowym jak płuca. Gdybyśmy
s kó rę całego ciała wysmarowali gęstym lep em, z atykającym szcz elnie ws zystkie
a więc
pory, to czeka nas ta sama śmierć jak przy zatkaniu nosa i ust
uduszenie. To też najważniejszą zapowiedzią zdrowia są wolne i czyste pory
skóry. Szczególnie twarz, szyja i ręce, jako części ciała wystawione n ajwię
cej na bezpośrednie działanie powietrza, wiatru i deszczu wymagają troskliwej
pielęgnacji.

10.

..

TAPETY
Pomorska 8*

.

.

nim

—

Oparty na zasadach nowoczesnej hygjeny Hortiflor Crerne jest prawdziwie
skutecznym środkiem do pielęgnowania oraz odmłodzenia skóry. Największą
zaletą Hortiflor Creme jest oczyszczenie porów skórnych, czem oddziaływuje
dodatnio na obieg krwi.
Wskutek ożywienia obiegu krwi blada cera staje
Tem da
się lekko zaróżowioną, zaś silnie czerwona cera powoli blednie.
s ię też wytłómaczye że Hortiflor-Creme u suw a szybko
ws zelkie z anieczyszcz e
nia skórne, jak pryszcze, wągry, plamy itp.
Hortiflor-Creme nietylko zapobiega
obwisłośeiom skóry oraz tworzeniu się zmarszczek, lecz te starcze objawy
-

-

en erg ic znie

zwalcza.

dokładniejszego zapoznania P .P z nową metodą pielęgnacji skóry wy
syłamy na żądanie zupełnie bezpłatnie próbkę Hortiflor-Creme oraz odnośną
literaturę. Prosimy poniższy kupon wyciąć i nam przesłać.
(844i
Ceiem

.

Ceny fabryczne!!
Siatki

Kupon

druciane
w

Drutkolczastyigładki
Kpi. ogrodzenia.

SilYikrifl-Yertrleii,

Koldmbus
8481

3. uznania lekarskie i

UwcagieaT
Poszukuję

Nazwisko:

Zgł.
nr.

do Dzien.

,,13”.

oślęcia.
Bydg pod
(8458

IR1
Eoliciiersasse

3 1 9
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z

kół

używających kosmetyków

nr :
.

.
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Hortiflor.
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Miejscowość:

młodego

Oddz.Hortiflor,Qd2ńsk

firmy

Proszę o przestanie mi bezpłatnie i franko
1. p róbkę ,,Hortiflor-Crem e1'
2. broszurę ,,Odrodz enie p iękności"

Bydgoszcz,Grodzkal3

(Rybi Rynek).

przesyłki bezpłatnej
wznaczek pocztowy przesłaćdo

kopercie zaopatrzonej
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P oc zta:
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Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 1,20 zł.
na
Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 30 gr., każde dalsze 20 gr.;
dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20 %. zniżki.
oa)8?vcb stronach 1.00 zł. za milim. 1 łam., szer. 67 mm.
Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych 500/, drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeniowym.
Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rab ”tu.
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają.
Ogłoszenia zagraniczne 25 % dopłaty.
Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20 % drożej.
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada.
Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Ludowy,
Miejsce płatności: Bydgoszcz.
Bank M. Stadthagen.
Konto czekowe: P. K. O. 203713 Poznań,
-

-

—

—
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