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krótszą
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zalicza

do

na

pierwszym wy
swych obowiąz

17.

Berlin,
nam

rozbu
wychować społeczeństwo,
nim instynkty dodatnie, pożąda

ką

i

yśle

omal

w
a

że
na

Nareszcie

7.

denerwującej
doprowadziła

brzeg

po

długim

grze, która nie
Rzeszę niemiec

katastrofy

gospodarczej,

—-

—

właśnie

instynktach i dążeniach
czy właściwościach ujemnych, których
przytłumienie
jest jego obowiązkiem
Z początku czyni
względem państwa.
tych

natychmiastowy wyjazd

nieświadomie, a raczej, nie
z tego w
pełni sprawy, że
idzie po linji najmniejszego oporu. Po
woli zaczyna się to lepiej rozumieć, ale
wtedy już odwrót jest coraz trudniejszy.
Coraz więcej trzeba odwagi samozapar
cia i przyznania się do błędu, by z tej
drogi nawrócić. I tej odwagi zabraknie.
A nadewszystko trzeba pewnych ludzi
poświęcić. W końcu już niema odwrotu.
Ludzie rządzący stają się niewolnikami
on

to

zdając

przez

może

sobie

siebie

stworzonego

systemu

,,Cofnąć się byłoby gorzej, niż naprzód
iść"
Lecz do jakiej mety?
Do nie
uchronnej katastrofy, którą można też
karą Niebios nazywać.
Lecz nie chcemy być gołosłowni. Sa
nacja mówi dużo o swej planowej pracy
nad wychowaniem
nowego pokolenia,
które

ma

stworzyć

mocarstwową

Pol

nieco

Przyjrzyjmy się
bliżej tej
akcji ,,wychowawczej".
Zacznijmy od ideologji. Jej treścią
kuit osoby ,,Pierwszego Marszał
jest
ka".
Ślicznie.
Naród polski odczuwa
niewątpliwie potrzebę uwielbiania ja
Naród
kiejś jednostki
symbolu.
skę.

od

(Telefonem

—



—

móc powie
chciałby czcić i kochać
rzyć komuś swe losy.
Mniejsza z tem,
narazie, czy nie dlatego, by samemu
—

do

Paryża.

Dzisiaj wieczorem wyjeżdżają do Pa
ryża obaj wyżej wymienieni a w ich to
warzystwie sekretarz stanu w minister
stwie spraw zagranicznych von Bulów,
sekretarz stanu

Scheffer,
sick

oraz

w

z

skarbu

ministerstwie

dyrektor

ministerjalny

ramienia Banku

Kro-

Rzeszy tajny

radca Vocke i szereg

innych radców ministerjolnych, między innymi również
z wydziału
zachodniego Urzędu Praso
wego hr. Saurma.
Dawno

stosunkach

zki

c

rewizyta

an

gielskich ministrów w Berlinie wobec te
go rozwoju sytuacji, z natury rzeczy od
padła. Z inicjatywy bawiącego w Pary
żu brytyskiego ministra spraw zagrani
cznych Hendersona rozmowy paryskie
w których weźmie udział również ame
rykański sekretarz stanu Stimson m ają

atmosfery

udzielenia

możliwością

i

natury politycznej
które
winni pj-zyjąć

fi

przed
kroków,

rozpoczęciem
jakichkolwiek
jednak wynika niedwuznacznie ze spra
wozdań ambasadora niemieckiego w Pa
ryżu von Hoescha, który przygotował
teren
dyplomatyczny dla wizyty, że
Francuzi skonkretyzowali swoje żądania
w
następującym kierunku:
Prowadzenie t. zw
polityki zawie
szania
broni na cały czas biegu mają
cych się udzielić kredytów, co ma być
zrozumiane w ten sposób, że rząd Rze
.

szy winien zrezygnować z przeprowa
dzenia swych najważniejszych postula
tów

z

zakresu
i

rozbrojenie
też

polityki zagranicznej, jak
unji celnej i to zarówno

drodze rozmów

przed

forum

wersalski

twardych.

dyplomatycznych jak
Ligi Narodów. Traktat

łącznie

żyć

udzielenie

niemieckich

poży-

warunki

nansowej,

w

zapowiedziana

odprężenia

niemiecko-francuskich.

Wprawdzie oficjalnie nie mówi się
znanych warunkach politycznych. Na
odwrót
koła urzędowe niemieckie za
przeczają jakoby podyktowane były w
związku

294.

Rok XXV.

o

z

Grudziądz

własnego korespondenta)

do

doprowadzić
w

Toruń 800,

r.

Warunki stawiane przez Lavala nie należa do

dłuższą

przytłumić te, które dla przyszło zrozumieli ministrowie
niemieccy, że
ści państwa są niebezpieczne.
W dru
jedyna droga do uregulowania iinansów
gim chodzi tylko o to, by jakoś prze z
pomocą
europejską prowadzi przez
od l-o do i-go i za wszelką cenę
brnąć
To też, pozostawiając dotych
Paryż.
Utrzymać się przy władzy. Można przy- czasowe
i fałszywej
względy prestiżu
tem zapom nieć o obowiązkach wycho
dumy narodowej na uboczu, kanclerz
lecz czasami nie kończy się
wawcy
Rzeszy Briining i minister spraw zagra
na
tern.
Rząd zaczyna się opierać na
na
nicznych Curtius
zdecydowali się
ne,

Polsce 7.15

i

dom 3.54 zł.

Filje: Bydgoszcz 1299, 699,
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Rządzić państwem

w

w

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

Administracja 315,

O wielkim człowieku, o sile
i o zasadach wiecznych.
lub

opaską:

agenturach 3.15 zł. miesięcznie,
miesięcznie, 10.61 zł. kwartalnie.
zł., za granicę 9.65 zł. miesięcznie.

ekspedycji

W razie

-

Telefony:

w

kwartalnie; przez pocztę

jego zobowiązania
musi być ponow
uznany jako nienaruszalny.
Dopie
z

prawa zastawu na cłach
kilku
podatków spo

i

żywczych.
Tego rodzaju

postaci

zastawu

forma

gwaranćyj

w

ustanowienia

wymaga

również organu kontrolnego. Oczywista,
że nad żądaniami Francji rozpocznie się
długa dyskusja i targi co Briining nie
łatwo
przyjmie, argumeńtując, że
prezydent Rzeszy Hindenburg, ani
opinja publiczna w Niemczech nie godzą
tak

ani

się

tego rodzaju

ograniczenia suwe
państwowej i, że huragan obu
może zmieść cały rząd.

na

renności
rzenia

Ile w takim stanowisku jest zwyczaj
nej taktyki dyplomatycznej i operowa
nia
frazeologją nacjonalistyczną nie
trudno jest ustalić.
Pomijając już że
warunki francuskie nie stwarzają by
najmniej jakichś nowych ograniczeń su
werenności niemieckiej, któreby już po
przednio Niemcy nie przeżywały albo
które by w swych rozmiarach szły w ja
kimś stopniu dalej aniżeli to wynika z
podpisanych traktatów. Oprócz kilk u
szalejących gazet nacjonalistycznych,
które

łatwo

okiełznać

za

dekretów

obo

pomocą

mi odszkodowawczemu

wiązujących

nie

opinja publiczna w Niemczech jest poli
tycznie apatyczna, a gros ludności prze
jęta jest w pierwszym rzędzie myślą
gospodarczego uzdrowienia i stworzenia
możliwości zarobkowych.
AR.

po złożeniu odpowiednich deklaracyj
przez kanclerza Bruninga rozpoczną się
rokowania o udzielenie pożyczki, przy
ro

czem

jako gwarancja

finansowa

ma

słu

porządkowych,

Zapowiedź konferencji
londyńskiej
sytuacje.
zmieniła

Anglicy

Londyn,

16.

(PAT.)

7.

nie p ojadą do

Wizyta brytyj

ska w Berlinie została odwołana. Mini
strowie Briining i Curtius przybędą w

sobotę do Paryża, poczem razem z Hen
dersonem, Lavalem, Briandem i Stimsonem
przybędą w niedzielę do Londy

Bruninga
ża

oraz

Berlina, tylko Niemcy do Londynu.

i

ministra
zwołaniu

konferencji
nu

Curtiusa

do

Pary

poniedziałek
dyplomatycznej' do Londy

o

wywarły

tu

na

olbrzymie

wrażenie.

Według informacyj dzie(nników,
nagłe decyzje były wynikiem żywej

żów

stanu

te

nowe

odciąży sytuację.
w

najwyższym

skonsternowana

dcjścia do
brytyjskich.

derzają

że

prawicowa

pniu jest

na

wyrażając
spotkanie mę

Francją,

z

przypuszczenie,
Prasa

wy
być wolnym od troski o swą przyszłość.
w
w
poniedziałek
południe miany zdań, odbytej w drodze dyplo
Potrzeba wielkiego człowieka jest jed nu, gdzie
pod
przewodnictwem
matycznej w ciągu ostatnich 24 godzin.
nak istotną.
Nie wchodźmy narazie w rozpocznie się
Mac Donalda konferencja, na którą jak
Wiadomości te wywołały tu jaskraw ą
ocenę roli Piłsudskiego i przypuśćmy,
Office rozesłało już
że
tak,
zmianę nastrojów
ogłoszone
że jest on tym jedynym zbawcą Ojczy wiadomo, Foreign
zaproszenie
zainteresowanym
pań wczorajszej nocy finansowe zarządzenia
Faktem jest, że zajął on obecnie
zny.
stwom.
W
weźmie
konferencji
tej
doraźne siłą faktów schodzą
na
plan
tę pozycję, a w'łaściwa ocena tej niewąt również udział w charakterze rzeczo
dalszy.
pliwie dynamicznej (t. j. potężnej) po
zaś w charakterze
znawcy dr. Luther,
Prasa demokratyczna z faktów tych
staci długo jeszcze będzie przedmiotem
obserwatora sekretarz stanu
Stimson.
nowe
na
czerpie
nadzieje
uzyskanie
D
ziś
sporu historyków.
możemy tylko
Londyn, 16. 7. (PAT. W skład delega
powiedzieć, że nie jest to ani anioł z cji angielskiej na poniedziałkową kon
nieba, ani szatan, tylko człowiek, mają ferencję ministrów wejdą Mac Donald,
Chodzi tylko o Henderson i Snowden.
cy złe i dobre strony.
Mac Donald bę
bilans
Jest
ostateczny.
rzeczą zrozu dzie prawdopodobnie przewodniczył oLondyn, 16. 7. (PAT.)
Według uzy
miałą, że obóz, opierający swą władzę foradom.
Ministrowie
Briining i Cur- skanych dziś po południu oficjalnych
na
autorytecie osoby Piłsudskiego, ten tuis przybędą do Londynu dopiero w informacyj, konferencja londyńska do
autorytet chce utwierdzić.
Możnaby to poniedziałek. Obrady konferencji roz chodzi w poniedziałek definitywnie do
zrobić w sposób rozsądny.
Jest jednak
poczną się około1godz. 18.
Według ofi skutku. Skład jej ma przedstawiać się
rzeczą oczywistą, że wszelkie narzuca
cjalnego określenia przedmiotem obrad następująco: przewodniczący Mac Do
nie
Brytanję
reprezentują
kultu, obowiązkowe konferencji będą sprawy gospodarcze i nald, Wielką
przymusowe
Henderson i Snowden, Francję Laval i
Celem bowiem konferencji
galówki, pisywanie pocztówek i inne finansow e.
,,podatki imieninowe" i wreszcie robie jest zaradzenie kryzysowi niemieckie Briand, Belgję Renkin i Hymans, Niem
rozszerzaniu
cy Briining i Curtius, Włochy Grandi,
nie z śmiertelnej osoby
jego
starego już mu i zapobieżenie
Matsudaira, Amerykę Stimson
Japonję
zresztą i schorzałego człowieka jedynej się na inne kraje.
oraz
ambasador amerykański w Bruk
16.
7.
Wiadomości
o
i
wielkości
Berlin,
(PAT.)
podstawy potęgi
państwa
ministrów
brytyj seli Gibson.
nie tylko, że nie pozyska ludzi dotąd dla odroczeniu wizyty
Już sarn skład konferencji wskazuje,
skich
w
Berlinie
i
o spodziewanym
w
jego osoby wrogo lub obojętnie nastro
że będzie ona posiadała charakter wy
dniu
kanclerza
jutrzejszym wyjeździe
jonych, lecz odpędzi nawet dotych

Kto

porozumienia

skutku

z

wizyty

powodu

stonie-

ministrów

Dzienniki prawicowe
ualarm z powodu wizyty nie

mieckich ministrów w Paryżu,
dząc, że cały program doraźny
niemieckiego, do którego opinja

twier

rządu

nacjo

nalistów niemieckich
tak
przykłada
wielkie znaczenie,
gotów jest pójść na
marne.

pojedzie do Londynu?
bitnie

łoże

polityczny,

aczkolw'iek

jej

pod

jest finansowe.

Konferencja ekspertów, która rozpo
się jutro schodzi oczywiście na
Zostanie ona
plan dalszy.
coprawda

czyna

otwarta, ale ulegnie zawieszeniu aż do
wyjaśnienia sytuacji po konferencji mi

nistrów, która według przewidywań
potrwać do 6 dni.

ma

—

—

czasowych wyznawców. Zwłaszcza, że
wszystko mniejwięcej, co się dziś pod
tą wielką firmą uprawia, budzi więcej
niż
niezadowolenie
i to nietylko u
przeciwników, ale i u dotychczasowych
wyznawców osoby.
Oprócz malejącej
garstki fanatyków, obóz opiera się już

to

—

dziś

tylko na drugiej jeszcze, znacznie
gorszej garstce ludzi związanych udzia
łem w'e władzy
i trzymających twar
do w swem
ręku aparat państwowy.
Dawna szersza grupa topnieje.
Ludzie
z pierwszej brygady próbują jeszcze wie
-

rzyć

w

samą

go ludzi.

osobę Wodza, ale nie w je
się tam dziś: rządzi nie

Mówi

pierwsza brygada, ale jej etapy. Zasłu
nie starczy, by udział brać.
Trzeba

ga

do

,,rodziny" (w' szerszeni nieco znacze
niu) należeć. Zasada zaufania osobiste

Ogłoszenie faktu zw'ołania konferen
lendj ńskiej, wizyta ministrów nie
mieckich w Paryżu oraz
w
spokój

cji

Niemczech

wpłynęły
giełdę londyńską.

na

doprowadzona do absurdu
się w rządy kliki, przemyśliwającej jedynie nad tem, jak swoich
najbliższych po wszystkich placówkach
rozlokować i jak upilnować ludzi coraz
mniej pewnych. A ci ostatni rosną. \K
go

została

uspokajająco

i zamieniła
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takich

warunkach' czynnikiem dob'oru
staje się nie wartość, ale stopień czoło
bitności

wobec

zaś

Ponieważ

silnych.

,,ludzi tego
wierzących
su11już dawno zabrakło, wytworzył się
system, w którym powodzenie stoi w od
szczerze

stosunku

wrotnym

i

godności własnej
słabszy charakter

—

istota

Oto

dzenie.

przez system

wana

w

do odwagi cywilnej,
Im
siły przekonań.
tem większe powo

wychowania,
dzisiejszy.

^pedagogja11

Lecz

cza

idzie

ta

Jaskrawo

dalej jeszcze.

stoso

znacznie

uwydatniła

to

manifestacyjna nominacja
nackiego.
Jej treść jest ta: cnotę jest
w ierność
dla osoby
tem Cenniejszą,
im drożej okupiona.
Chociażby tą ce
,,Nie
ną była pogarda narodu całego.
chcemy już od was uznania11. Byłoby
nawet
coś imponującego w tem sta
łem płynięciu pod prąd
gdyby tym
prądem były tylko opinje tłum u, a nie
Kostka-Bier-

—

Jak się

Memorjał

ten

zaznacza

bankructwo

że

wstępie,

finansów

ministra

przez

Flandina.

nie

może

na

być

przypisywane ,,daninom odszkodowaw
czym", lecz wadliwej polityce Niemiec.

-

odwieczne

boskie

prawo

i

Dalej

nikt

jeszcze bezkarnie nie zgwałcił.
Pisało kiedyś jedno z pism niemieckich
0 wierności Piłsudskiego dla swoich lu
dzi.
,,Wierność wodza11. Cnota rycer
ska i piękna. Trzeba ją tylko koniecznie
ograniczyć większą jeszcze wiernością
dla
zasad, na których się współżycie
I tu tkwi jądro sprawy.
Za
opiera.
sadą tą ma dziś być nie prawo boskie i
i jego lu
ludzkie, ale siła... Siła wodza

rych



—

dzi.



Dobre

jest, co tej sile służy, złe co
przeciwstawia.
Skądziś znamy już

się

Gdzie się na
zasady? Skąd?
oparło no\Vą moralność? Każdy

wie

za
wschodnim kordo
naszym
Jest to i zrozumiałe.
Z kim prze

stajemy
chociażby w walce
tacy
się stajemy. Ludzie, co wyrośli na wal
ce z Rosją, sami się
do niej upodobnili.
1 dziś wychowują w tym kierunku cały
—

dących

Niemiec, a mianowicie:
1) banki Francji, Anglji oraz

nansową

kański

jeden

Federal

—

jeszcze! Kogo oszczę
'dzono przy obniżce poborów? Tych, któ
rzy mieli siłę: wojsko, policję
koleja
rzy
(tych ostatnich w dobrym zresztą
ułamku) słowem tych, którzy przedsta
w iali
Kto za
się jako niebezpieczni.
płacił za wszystkich: potulny i bezbron
To jest zu
ny: urzędnik i podatnik...
Siła
nie
pełnie zgodne ze systemem.

emisyjnych banków
Szwajcarji, Skandynawji i

litości

manie

nie

wie,

co

sprawiedli

to

Ona też nie oblicza na dalszą
Liczy się tylko ze siłą... Nauka:
nie temu się powiedzie, kto myśli o do
bru państwa, lecz kto się umie tw ardo
o ile chodzi o jednost
bronić, lub też
ki
stać się potrzebnem i powolnem do

w

u-

przy

Holandji
Włoch

i

od

kursn

marki;

będzie

bory

udzielających pożyczki. Ko
atrybucję (uprawnie
czasów
nie) ustanowionego za
planu
Davesa
komitetu
tzw.
zastawionych
dochodów, i kontrolować będzie nie
mocarstw,

mitet ten otrzyma

tylko używanie dochodów z
poborów
również
wszelkie
Inne
celnych, lecz
opłaty.
Rzesza

niemiecka

bowiązać się,

że

będzie

m

usiała

frakochrony

zo

Proszek Regera t^k o

wznowi

wypłaty z ty
tułu planu Younga po upływie roczne
Hoovera, tj. w dniu 31
go moratorjum
lipca 1932 r.
Dochody z poborów cel

nych będą obracane na te wypłaty. Co
się tyczy udzielenia kredytu w wysoko
ści 500 miljonów dolarów, zwracane one
będą

w

terminie

stabilizowania

kursu

się

ustaleniu

Po

średnim,

w

miarę

500 mili. dolarów

u-

dla Niemców.

marki.

powyższych w'arunków
zaaprobowanych
przez

przez

niemieckie

po

celne.

zostanie komitet gwa
Ustanowiony
z
rancyjny złożony
przedstawicieli 5

nie

cele

jako w'arunek o charakte
ogólnym Niemcy muszą zobowiązać
się, że zachowają kurs rozejmu politycz
nego w ciągu 10 lat dla zagw'arantowa
nia udzielonej im pożyczki, że nie będą

znaczoną

ile

16. 7.

francuskich

i

finansowych

pomoc,

centowania



skusja
jących

Na systemie tym można do czasu się
du
opierać. Lecz życie samodzielne
chowe i gospodarcze
może
rozwijać
się tylko w atmosferze zdrowej. W za
—

—



duchu

moralnym

kiełkujące

jego

pędy

biada, gdy przyjdzie
czas
próby, gdy tylko ofiarność, zapał
i wia ra w swój Naród decydować będą
o jego
losach....
Jest czas ostatni, by
się skończyło zgubne wychowanie Na
rodu, bo chwila próby zbliża się szyb

zamrzeć

kim

A

muszą.

Baltyckiem w po
Niemcy rozpoczęli
manewry, których zadanie taktyczne polega
na współdziałanie
Reichswehry z flotą nie
miecką. Odbywa się wysadzenie na ląd ma
rynarzy,
którzy przeprowadzają operacje
bojowe, jednocześnie z form acjami lądowemorzu

mi.
Te gry
niedwuznacznie
wojenne, jak
przyznają, m ają charakter przygotowawczy
na wypadek wojny z Polską,
gdyby doszło
do działania
wojennego na wybrzeżu polskiem. Niemiecki plan wojenny w tym kie

runku

opiera się

z

eksploatacji

politycznych stosunkach panu
pomiędzy Francją a Niemcami,

o

jak zapewniają półoficjalnie
się żądać żadnych gwarancyj
politycznych za udzielenie kredytu, jed
nak rząd Rzeszy będzie m usiał przez od

przypuszczeniu, że Po
będą z Poznania wprost
na
Berlin, a niemiecka flota bałtycka blo
kować będzie wybrzeże polskie,
tak że P o
lacy, znajdujący się w marszu przypusz
czalnie z Frankfurtu n/Odrą, zmuszeni będą
do gwałtownego zwrotu na prawo i dostaną
się w pułapkę stworzoną przez jednoczesne
współdziałanie floty i armji niemieckiej.
Te gry wojenne, które rozpoczęły się w
dniu wczorajszym zasługują ze wszech miar
na uwagę kół wojskowych w Polsce.

lacy

oraz

przyezem
nie będzie

—

Usedom,

ceł

z

związku z tym planem pożyczko
który zostanie kanclerzowi Briiningowi zakomunikowany oficjalnie w
Paryżu, jednocześnie wyłonić się ma dy

—

17. 7. Na

an

wym,

kroki

polityczne
dążyć będzie do
międzynarodowej współpracy ,a przede
AR.
wszystkiem z Francją.
udowodnić,

wyspy

zł.)

W

są

powiednie

Berlin,

marek

koiei Rzeszy.

ość.

bliżu

miljardy
miljardów

powinna udzielić pewnych
gwarancyj odnośnie opro
i amortyzacji.
Mają tu na

myśli dochody

rozbroją sią.

ministrów

2
5

gielskie banki emisyjne, a następnie za
mieniony na międzynarodową pożyczkę.
Ażeby pożyczkę tę móc wyłożyć na roz
maitych rynkach światowych, oraz ażeby miała łatwość subskrypcji, Rzesza

mniejwięcej
zgodne z tą chyba różnicą, że Anglja, jak zre
sztą i Stany Zjedn. chciałyby związać również
ściśle 'konsekwencję pomocy finansowej i gw a
rancje polityczne ze sprawą rozbrojenia. Ułatwi
to przygotowanie do konferencji rozbrojeniowej,
która ma się odbyć w przyszłym roku.
sona

dla
pre

Kredyt powyższy miałby być przeję

'ania.

udzielą gwarancji politycznych

(PAT) Dzień dzisiejszy uważać
można za decydujący w sprawie przyjścia z po
mocą finansową Rzeszy Niemieckiej. Wszystko
uzależnione jest oczywiście od porozumienia co
do sposobu udzielenia tej pomocy i gwarancji,
które dać powinna Rzesza Niemiecka.
Z wczorajszych obrad wynika, jak twierdzą
koła dobrze poinformowane, że pogla,dy Hender
Paryż,

kredytu

francuski

ty przez francuskie, amerykańskie i

rozpoczynały żadnych
zaczep
nych przeciwko swym sąsiadom. Fran
cja ze swej strony przyjęłaby te same

i

cel

ten

na

przeszło
niemieckich (około

działań

Niemcy otrzymam

ja

zaproponował
jako kwotę prze
500 miljonów dola

czyli

rów,

niemiercka

o

wiadomości

udzielenie

ewentualnie

wczoraj

metę.

wszystkiego narzędziem.

możliwością

Banku Rzeszy, przytem
zes
ministrów
Laval

rze

zob

Według

kie nadeszły z Paryża, francuska Rada
Ministrów zajmowała się
już konkret

ona

na

własnego korespondenta*).

Berlin, 17. 7.

powiększała swoich wydat
wojenne przez zaniechanie
budowy pancernika B, jak również my
śli o unji celnej z Austrją.
ków

od

(Telefonem

finansow'ych
radę ministrów, memorandum wskazu
je następnie na konieczność otrzymania
od Rzeszy niemieckiej gwarancji, że nie
będzie

kupuje

inneproszkiserdecznie dziękuję.
Gdy proszku Regera polecać pie będziesz,
To swej
klienteli szybko się pozbędziesz.
Za

Wreszcie

2) niezależnie od tego Francja, Stany
Zjednoczone, Anglja, Włochy i Belgja

moment

i

amery

bankowi
dadzą do dyspozycji
Rzeszy
kredyt w wysokości 500 miljonów dola
rów, aby pozwolić Niemcom na utrzy

—

zna

Reservebank

dziale

Naród.
I

środków, bę
poprawić sytuację fi

stanie

rantowana

dobrze:
nem.

dwóch

zastosowania
w

możli

na

udzielą Niemcom 10-letniej pożyczki w
tej samej wysokości.
Pożyczka zagwa

nich

te

memorjał wskazuje

wość

któ

ludzkie,

163

przedstawiają warunki Francji?

Rada Ministrów
Paryż, 17. 7. (PAT.)
doniosłe
powzięła wczoraj wieczorem
posta(nowienia, które niezawodnie wy
wrą decydującą rolę w zażegnaniu kry
Rada ministrów po
zysu niemieckiego.
dłuższej dyskusji przyjęła jako podsta
które mają być uczy
wę propozycyj,
nione Niemcom. Memorjał zredagowany
w części
politycznej według wskazówek
Brianda
i Filipa
Berthelot sekretarza
generalnego ministerstwa spraw zagr.,
co
się zaś tyczy części finansowej opracowany

Nr.

r.

na

że

zewnętrzno

szczerze

maszerować

Już i



AR.

sanacyjne pisma

nie są pewne dnia

ani

policyjnej godziny.

(Tel. wł.) W warszaw
skich kołach politycznych mówi się o tem,
jakoby niedawno temu m iała się odbyć noc
na
z
rewizja policyjna w jednej
redakcyj
,,tygodnika sanacyjnego". Tygodnik ten uprawia od czasu do czasu delikatną opo
zycję.
Warszawa, 17.

7.



krokiem.
Dr.A.N.

Znakomici lotnicy francuscy
w Warszawie.
Warszawa, 17. 7.

(Tel. wł.) Dzisiaj przed

południem przylatuje z Kowna na lotnisko
wojskowe na Mokotów 6 samolotów fran
cuskich, odbywających raicl do okoła Euro
py. Wśród lotników znajdują się znani lot
nicy Costes, Pelletier
d'Oisy i inni. Lot
nicy francuscy zabawią w Warszawie do
niedzieli, przyezem zapoznają się dokładnie
z
stanem
naszego lotnictwa.
Następnie eskadra francuska odjedzie w kierunku po
łudniowym.
—

Uchwały dyrektoriatu partji faszystowskiej
Dyrektorjat partji faszystowskiej
deklaracje w związku z ostatnią encykliką Ojca św.
W
pierw'szej z nich dyrektorjat fa
szystowski protestuje stanowczo
prze
ciwko twierdzeniom encykliki
papie
skiej, jakoby przysięga
,,czarnych ko
u-

chwalił trzy

szul"

była wyrazem
karjery i życia.
,,Czarne koszule1*

kultu

dla

Chleba,

głosi deklaracja
dowiodły, że umieją w'yrzec się chle
ba, karjery a nawet i życia, kiedy jest
to koniecznem dla ojczyzny i rewolucji
faszystowskiej.
Dyrektorjat odrzuca
zatem poważną obrazę, którą usiłowano
poniżyć faszystowskie wyznanie w'iary,
uśw'ięconej już wielu ofiarami.
Partja
faszystow'ska nie jest taką partją jak
inne
dawne i obecne, lecz organizacją
—

—

Kolejowe ulgi urzędnicze
bedą utrzymane nadal.
Warszawa, 17. 7. (Tel. wł.)

Agencja prasowa
,,Iskra" zaprzecza wiadomości, jakoby miały być
zn iż ki
cofnięte dla urzędników państwo wych
kolejowe.

—

Śmiertelny wypadek
w

łuszczarni

ryżu.

bojową,
względu

która
na

to,

bronić
bez
będzie
się
kto będzie jej przeciw

nikiem.

Gdynia,
(PAT.) W łuszczarni
ryżu podczas pracy przy układaniu wor
ków z ryżem spadł z 12-metrowej wyso
kości
robotnik Leon
Zawadzki,
który
zmarł w czasie przewożenia go do szpi

W drugiej deklaracji dyrektorjat fa
szystowski odrzuca z oburzeniem i do
kładną znajomością faktów zapewnie
nia, zaw'arte w' ostatniej odezw'ie p artji
watykańskiej do zagranicy, jakoby ma

tal

soni

16.

-

a.

7.

osiągnąć

mieli

najwyższe

godno

s

ą

dokumentem

Stanowisko
szeregach
partyj.
faszystów w tym względzie było i jest
ści

w

bardzo

wyraźne.

Dyrektorjat
faszy
aby uniemoż

stowski czuwa nad tem,
liwić starym niedobitkom

z

czasów

ma-

sońsko-liberalnych podjęcie i rozwinię
cie jakiejkolwiek działalności,
nawet
Po
poza ramami O'becnego ustroju.
stwierdzeniu tego,
dyrektorjat faszy
stowski podkreśla
istnienie niesłycha
sojuszu, jaki siłą fatalności
po
między Watykanem a masonerją,
związanymi dzisiaj uczuciem wspólnej
nienawiści
przeciwko państwu
faszy

nego
wstał

stowskiemu.

politycznego wyuzdania.

ganizację, która ma przygotować i przy
gotowuje dla jutra młodych zwolenni
ków rewolucji faszystowskiej.
D yrek


torjat

wzywa wszystkich
faszystów do
nad tem, aby organizacja ,,Balil-

pracy
la" zebrała
stawicieli

niebawem wszystkich przed
młodego pokolenia pod swemi

sztandarami.

Prasa poranna i południowa szeroko
komentuje kategoryczne oświadczenie
dyrektorjatu partji w zakresie encykli
ki, podkreślając stanowczość
zajętego

stanowiska.
^TeYcre11 stwierdza

że

nastąpiło

przedewszystkiem

nieodzowne

ustalenie

gra

trzeciej deklaracji dyrektorjat fa nic duchowych pGmiędzy władzą reli
szystowski obala twierdzenie, zawarte gijną a świecką.
Rozgraniczenie takie
w
zdaniem dzienni
pochodzącej ze źródeł watykańskich jest potrzebniejsze
notatce prasy zagranicznej o działalno
ka
niż ustalenie
granic terytorjalści (narodowej
,,B aIilla 11, nych w takim kraju, jak Wiochy i w
(organizacji
która jest silą, dumą i podstawą ustro
takim momencie dziejowym,
jak dzi
ju faszystowskiego.
siaj.
Deklaracja zaznacza, iż nie wolno ni
^Massagero11 zauważa, że w łaśnie m a
komu rzucać oszczerstw na wielką or soneria zgłosiła swą solidarność w sto
ganizację, dla której pracują z wytęże sunku do Watykanu, pomimo
swego
niem tysiące
faszystów,
wybranych tradycyjnego antagonizmu i że podkre
ma
skrupulatnie z pośród nauczycieli szkół ślenie lego faktu w oświadczeniu
or
ludowych oraz około 2000 księży
olbrzymie znaczenie.
W

—

—

—
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Ks. senator Bolt

poszuka zadośćuczynienia.
Niemiecki

Ostmarkenferajn

zamierza wskrzesić

dawniejsze zbójeckie oddziały srencszucu.

rza
i Ziemi Nadnoteckiej
dowodzą
wedle słów ulotki
iż Polska nie tyle
-

wskrzesili

obronie

myśli
Ostmarkenferajn
wi polskiemu miana
o

co

o

zaczepce.

odmawia

narodo

narodu

kultural

to

—

mie

O

wyszydzali,

szkańcach Pom'orza
mi śpiewali, że są

szczecińskiego

sa

-

Tief
Und

in
von

der

Kaschubei

der

Kultur

versteckt
schwach

nur

beleckt...

Filozof

poznał

—

(n)

przedziałów pociągu tranzyto
wego na szlaku
Berlin-Bydgoszcz po
wrzucali niemieccy kolejarze na stacji
w
Pile masę ulotek w jaskrawym czer
z
kolorze,
wonym
załączoną, mapką,
przedstawiającą niebezpieczeństwo gro
żące Berlinowi i ,,niemieckiej" Marchji
ze strony Polski,
Czecho
wschodniej
słowacji i na morzu Bałtyckiem, rzeko
mo otwartem
dla najazdu.
Do

bojowe,

zatrzym ały
powstańców
wielkopolskich nad Notecią, nadają się
do osłony pogranicza i
Berlina.
1919

r.

Na zebraniu zwołanem

dankliauzu

Pile

w

major

sam,

który

—

prawdziwa

kultura.
do

Ulotka, której jeden egzemplarz
wezwa
redakcji, kończy
się
niemieckich mężów, aby

ręczono
niem do

Do czego

wyzwolił Prusy
leońską...
W

odezwie

ludność

i

złamał

roku

potęgę
że

czytamy,

(KAP) W madryckiem Ateneum wy
głosił ostatnio odczyt znany przyw'ódca
z
komunistyczny, przysłany
Francji,
Jacjues Maurin, oświetlając obecne po-

Run

na

banki niemieckie.

1813

słów
miastach

tych

podpalić
temu

Skazanie

szpiegów

na

9 lat

wlezienia.
Katowice.

jedyne hasło, którego dziś w Niemczech wszyscy słuchają. Na
każdy ratuje swoje pieniądze, odbiera oszczędności z banków i lokuje je za
granicą. Rząd niemiecki, j ak wiadomo, stara się tę panikę stłumić drakońskiemi za
rządzeniami.
Ratuj

co

kto może! Oto



turalnie

zamierzał

48

skończyć

straszliwem

samo

bójstwem?

SZATANA.

Zarówno

komisarz Szober, jak
zarówno
kordon

i

Ro

policji
jak i nieprzeliczone tłumy publiczności,
wpatrzeni byli w postać człowieka, żon
glującego swem ciałem nad przepaścią.
Wówczas stało się coś nieoczekiwa
nego.
Potworny garbus ze zręcznością
szympansa począł drapać się na wierz
(Ciąg dalszy.)
chołek wieży, na którem złocił się znak
Roman Szprot z trzema
wywiadow krzyża
cami zbadali nawę kościelną.
Nie zna
Widzowie tej niezwykłej sceny za
leźli Lucjusza.
trzymali dech w piersiach. Pojęli zbro
Wreszcie udało się im ustalić, że gar dniczą intencję karła.
bus schronił się na schody, wiodące na
Ohydny garbus, w'idząc, że ginie, po
stanow'ił zerwać krzyż ze szczytu wieży.
dzwonnicę.
Wywiadowca przygryzł wargi. Scho
Piął się coraz wyżej i w'yżej, a w ślad
dy wiodące na wieżę były wąskie i krę za nim, jak wyrzut sumienia pełzało
te.
Jeżeli garbus był uzbrojony w re białe św'iatło reflektora.
wolwer, miał wspaniałą pozycję obron
Był coraz bliżej wierzchołka w'ieży.
ną.
Szprot zaś obiecał księdzu, że do Jakimś cudem szatańskim utrzymywał
rozlewu krwi nie dopuści.
się na gładkiej powierzchni.
Będziemy go oblegać,
chociażby
ŁSpojrzał w dół i sięgnął ręką do krzydwa dni, póki nie podda się dobrowol .ża.
Naraz krzyk, okropny krzyk trw-ogi
nie.
tam
na dole.
Szprot zameldował komisarzowi Szo doszedł do zebranych
berowi o sytuacji.
Nie dokończył
je Ci, którzy go nie dosłyszeli, odczuli ów
szcze
meldunku, gdy nagle z ust tłumu krzyk napięciem nerwów.
rozległ się jeden wielki okrzyk. Krótki
Lucjusz stracił równowagę, oderw-ał
okrzyk, który przemienił się w śmier się od wieży i począł spadać, jak pora
telną ciszę.
żony piorunem.
Mimo, że mrok już gęstniał, dostrze
Palec Boży!
ozw-ał
się jakiś
żono doskonale, jak w okienku wieży
zdławiony głos kobiecy.
ukazała się głowa człowieka.
Garbus zaś spadał, spadał długo, bar
Błysnęło światło refl'ektora, specjal dzo
długo, obijając się o gzymsy kościo
nie w tym celu sprowadzonego. Smuga
aż wreszcie z rozbitą czaszką, z po
ła,
białego światła poczęła ślizgać się piełamanym kręgosłupem legł u nóg nad
ściwie po wieżach kościoła Zbawiciela.
biegających policjantów.
Teraz dostrzeżono już nie głowę, ale
Roman Szprot podszedł i spojrzał w
z
całą krępą postać człowieka, który
twarz zabitego. Chciał coś
powiedzieć,
małpią zręcznością
utrzymywał się,
lecz groza sparaliżow-ała mu słowa, wi
do
murów
przylepiony
wieży.
szące na wargach. Dobył chustki i otarł
Co zamierzał uczyBył to Lucjusz.
nią pokryte potem czoło.
Jlić?
i
Czy pojął beznadziejność oporu
man

Część draga.

Szprot,

Człowieki.Jitanita

.

—

—

-

.

-

—

Przed

wydziałem zamiej
okręgowego w Tarnow'
skich Górach odbył się przy drzwiach
zamkniętych proces przeciwko oskarżo
onym o działanie na rzecz w'ywiadu
ściennego mocarstwa Górce i Wojtkowowi.
Górka utrzymywał ścisły kon
takt z mocarstwem ościennem,
Wojt
ków zaś zbierał materjały, zwłaszcza na
terenie Małopolski wschodniej.
Wyro
kiem sdu okręgowego Górka skazany
został na G lat, Wojtkow zaś na 3 lata
więzienia.
scow'ym

wojna

—

ZNAKIEM

Hiszpanji z komunistycznego
punktu widzenia. Ze słów mówcy prze^
że
mimo
bijała troska,
opuszczenia
przez króla kraju, pozostali tam jeszcze
W stosunku
praw'ie wszyscy rojaliści.
do religji p. Maurin powiedział:
,,My.
chcemy nie tylko zwykłego rozdziału
Kościoła od państwa, lecz
całkowitego
wytępienia wszystkiego, co posiada ja
kikolwiek związek z religją".

napo

obszary pograniczne, nie wyłączając
stolicy, to jest Berlina, zajęte być mo
gą przez wojska nieprzyjacielskie. Pol
skie towarzystwa powstańców i byłych
wojaków gotują się jawnie do walki...
Coraz głośniej i przy każdej okazji roz
legają się w Polsce hasła bojowe. Od
zyskanie linji Odry, Prusy Wschodnie,
Gdańsk!
na
wszystko polski sąsiad
ma
Rozbudowa
apetyt.
portu wojen
Pomo
nego w Gdyni i ,,militaryzacja'*

POD

łożenie



niemiecka

Romański

zabytki sławnego grodu.

klasztory, ludność je
przeszkodziła,
oddając
sprawców w ręce policji. W Corunie lu
dność zlynczowała dwóch komunistów
zabudow'ania
kościelne
oblewających
benzyną.

a

Marek

Opuścili Wilno
kolejarze
jugosło
wiańscy, którzy bawili tu, zwiedzając

znów
dnak

pograniczu polskiem
żyje
w
wiecznym
niepokoju, bo każdego
dnia, niespodzianie,
może

Wizyta kolejarzy
jugosłowiańskich w Wilnie.

Ostatnio dla potwierdzenia
komuniści usiłow'ali w kilku

na

wybuchnąć

sądu.

dążą komuniści hiszpańscy?

pruski,

pamiętnego

obrazy

skiero

—

—

ten

do

głośnej

Wagner,

i
przewodniczący
Ostmarkenferajnu
,,kanclerz" związku Stablhelmów, uza
sadniał konieczność
stworzenia now'ej
organizacji bojowej
przeciw Polakom
i Czechom (?!).
Wywody majora Wa
nie przekonały ze
gnera na szczęście
bo Niemcy
branych,
mają narazić
dosyć własnych kłopotów.

Ulotki, wydane
pod firmą niemiec
kiego Ostmarkenferajnu, drukowane w
w
Pile
'wydawnictwie
,,Geselligera"
(osławione to pismo hakatystyczne wy
chodziło dawniej w Grudziądzu), przed
bez
stawiają położenie' Niemiec jako
nadziejne, o ile nie
duch

w'ał sprawę

z
—

do sali Reichs-

—

,,odrodzi się"

wiedział p .wojewoda Lamot
już dziś trybuny toruńskiej

królewiecki

Kant aż nazbyt
Prusaków, tak że nosił
się z zamiarem przeniesienia się do
kwitła
Polski, gdzie jak
przyznaje

dobrze

formacje

te

—

nego i w tym kierunku rozwija propa
gandę; wciąż się odwołując do ,,zdro
wego" prusactwa, zapominając jednak,
że ongiś niemieccy pisarze i myśliciele

prucactwo

ponieważ tylko
które

,,Grenzschutz",

silny

—

Jak donosi ,,Pielgrzym", ks. senator
Bolt, czując się głęboko pokrzywdzo
nym tonem i treścią słów', które prze
ciw niemu specjalnie i imiennie wypo

sądu

ukończyć sprawę t. zw. czcicieli Szatana.
Czy pani, panno Irmo, jest dość silną,
Dochodziła godzina 12-ta w południe.
ńy wysłuchać wszystkiego do końca?
Mimo, że Edward Durski wezw-ał do
Proszę, niech pan mówi! Czy to bę
siebie Leona Solskiego i Romana Szpro
dą rzeczy tak przykre?
ta na godzinę 12,15, przybyli oni wcze
Przeciwnie. Radość jednak zabija
śniej do urzędu śledczego.
czasem, tak, jak nieszczęście.
Zdziwili się też nie mało, gdy w kil
Roman Szprot siedział sztywno i wo
ka minut po nich w korytarzu
urzędu dził stale zdziwionemi oczyma od Irmy
śledczego ukazała się lekko pochylona do doktora Limota i od doktora Limota
sylw-etka doktora Świrskiego.
do Irmy.
I pan doktór tu?
zapytał Solski.
Muszę opowiedzieć państwu,
Wezwał mnie
Durski
w
pilnej zaczął szef policji
że fałszywy doktór
spraw-ie.
Limot, arcykapłan sekty czcicieli Szata
Nas tak samo!
zwolenników
na, zwany przez
swych
Nie był to jednak koniec niespodzia ,,Wielkim Magiem", zmarł wczoraj wie
nek. Wkrótce do urzędu śledczego przy czór w szpitalu więziennym, na skutek
była osoba, na widok której twarz Sol powikłań, jakie wynikły w następstwie
skiego przybladła, a serce poczęło bić uderzenia w czaszkę, zadanego mu przez
przyspieszonem tętnem.
aspiranta Solskiego.
Umarł?
Osobą tą była Irma Zaleska, której
powtórzył pytająco Sol
młoda natura szybko przemogła wspo ski.
mnienia strasznych przeżyć. Na widok
Tak! Fałszywy doktór Limot uni
Solskiego na twarzyczce jej, noszącej knął ziemskiej
Na
sprawiedliwości.
ślady niedawno przebytych cierpień, od krótko jednak
miał
przed
śmiercią
malował się uśmiech.
,,W ielki Mag" krótki okres przytomno
Uścisnęli sobie mocno ręce, a oczy ści, w którym zdążył złożyć interesujące
ich powiedziały im to, o czem m ilczały zeznania. Uzupełniając je materjalami
usta.
zebranemi w czasie
w
rewizji
jego
Punktualnie o godzinie 12-tej minut
m ieszkaniu,
możemy odtworzyć sobie
15 woźńy poprosił przybyłych do gabine historję tej
osobistości,
niesamowitej
tu Durskiego. Naczelnik urzędu śledcze
którąby można nazwać również ,,czło
wiekiem z Titanica", podobnie jak pa
go był w świetnym humorze.
na doktorze Limot.
na
doktora
JuZaczekamy jeszcze
Człowiek ów, który
potem
przybrał
ljusza Limota!
oświadczył, w-skazu
jąc miejsce przybyłym
Mówię natu pańskie nazwisko, był istotnie pasaże
ralnie o tym prawdziwym doktorze L i rem ,,Titanica" i razem z panem, dok
torze Limot, znajdował
śię na pokła
mot.
Lekarz z Saint Louis przybył, ledwie dzie. Był to człowiek niezwykle zdolny,
Durski ukończył mówić te słowa.
oprócz dyplomu inżyniera, ukończył w
Szef policji usiadł za biurkiem i po Londynie studja medyczne, które, jak
wiemy, przydały mu się tak bardzo w
czął wertować akta.
Polsce, w ostatnim okresie jego karjery,
Prosiłem państwa o poświęcenie
Rozdział XX.

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

.

—

mi

odrobiny

czasu,

ponieważ chcę dziś

(Dokończenie nastąpi).
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Spór

o

wybuchł on jakby się zdawało
między uczonymi astronomami ani na
wet między domorosłymi znawcami na
owczarskim
rozu
tury, którzy często
mem
gaszą najuczeńsze, atmosferyczne
przepowiednie. B ył to spór ściśle poli
tyczny pomiędzy przodownikiem policji
a
posłem. Mianowicie w Zagłębiu Dąbmwskiem zapowiedziano wiec robotni
ków hutniczych. Na zebranie przybyło
około 800 robotników, celem wysłucha
nia przemówienia posła Kozubskiego z
N-P.R.
ściśle na temat sytuacji go
spodarczej. Zebranie rozpoczęło się norNie

—

BYDGOSKI**, so'bota,

Woźnica

chmury,

na

ię

s

grobie rodziców.

Na

Warszawa,
kowskim na

Powąz

cmentarzu

grobie rodziny Kogtrzewskich znaleziono zwłoki mężczyzny. Lekarż pogotowia stwierdził otrucie trze
ma
denacie
nie
substancjami. Przy
znaleziono żadnych dokumentów.

Olbrzymi pożar

w

fabryce

lipca

1931

r.

wleczony

15 metrów

przez konie.
Stanisławów.

matnie.

Gdy jednak poseł Kozubski,
wspomniawszy o obniżeniu płac urzę
dników państwowych, dalszy ustęp swe
go przemówienia zaczął słowami: ,,Nad
Polską wiszą chmury...", obecny na sali
przodownik policji oświadczył, że ,,ża
dne chmury nad Polską nie M'iszą", po
czem
wiec rozwiązał, naw'ołując zebra
do
W ten
nych
rozejścia się.
sposób
chmury, wprawdzie nie te niebieskie
rozgoniły ludzi, pragnących coś usły
szeć o położeniu kraju i widokach po
prawy.
Czy p. wojewoda kielecki po
dzieli poglądy swojego podkomendnego
nie wiemy. W każdym razie należa
łoby zastanowić się lepiej nad wybo
rem
urzędników', delegow'anych na wie
ce.
Pow'aga władzy chyba jeszcze coś
—

Otruł

'dnia 18

warta.

Sito

Auto

SUCHY SZAMPON

kierowane

Aleksandra
Passka
kupca
spłoszyło
konie
przejeżdżające
zaprzęgnięte w
z
brykę Wł. Garapicha
Tyśmieniczan.
Woźnica wypadł z siedzenia i był wle
czony przez konia na przestrzeni 15 nr.
Passek odwiózł ciężko rannego woź
nicę do szpitala.

,,Wiadomości
Chorych",
organ
ogólnopaństwowego Zw 'iązku K a s Cho
dane,
rych
opublikow'ały
dotyczące
ze
składek
wpływów
ubezpieczenio
w'ych do kas chorych za rok 1930. Ude
rzające jest, że rok ten wykazuje poraź
pierwszy spadek wpływ'ów'.
Gdywr.

redukcyjne.

tasiem.

Wczoraj wybuchł pożar
fabryce tasiem i wyrobów
powroźniczych pod firmą ,,Bracia Cukierman
i Ska" przy ul.
Cała
Bonifraterskiej.
fabryka uległa zniszczeniu. Właścicie
le tobliczają straty na 55.000 zł.

Śmierć żebraczki pod
kołami motocyklu.
7. (Teł. wł.)
Mniejwięcej
miejscu w Alei Ujazdow
skiej, gdzie k ilka dni temu rozbił się moto
cykl, przyczem śmierć poniosły 2 osoby, a
jedną została ciężko ranna, wydarzyła się
wczoraj znowu katastrofa motocyklowa.
tem

J.SS .STEMPNIEW1CZ

.* ~iriawM

16.

samem

ze
składek
wpływy
wynosiły
milj. zł, w r. 1930 spadły do 27ł\,2
miljonów a zatem o 13,7 milj. zł.
Wbrew ogólnej tendencji
zniżkowej
w
pozycji składek, w niektórych woje
wództwach
składki
w
r.
ub. wzrosły;
o 5,6 proc.,
co tłumaczy się tern, że Ka
sy Chorych zostały tam najpóźniej zor
a
niektóre
ganizowane
znajdują się
jeszcze w stadjum organizowania. Pozatem
wzrosły również składki w wo
białostoowschodnich,
jewództwach
kiem i lwowskiem. Ogółem wzrost skła
dek dotyczył 89 kas i wynosił 3.516.051
zł, natomiast spadek wykazały 154 ka
17.130.949 zł co daje w re
sy na sumę
zultacie wymienione powyżej saldo.
Kasy chorych liczyły na wzrost skła
dek w r. 1930 i brały
to
pod uwagę,
w'prowadzając różne ulepszenia w lecz
nictw'ie, nieraz bardzo kosztowne, jakoteż
podejmując
budow'ę
własnych
gmachów. Prognoza ta oparta była na
analizie danych zń lata 1925-1929, w
których wpływy ze składek stale wzra
z
r.
1925 do
131,5 milj. zł, w
stały:
284.9 milj. zł w r. 1929.

1929

281.9

Komuniści rozbili

do

w

zmarła. Kierownikiem

szpitala

motocyk
lotniczego, który zo

bie

i

metrów

3

ze

Z G'esna

—

temi jasnemi uczuciami opuszcza
ostatniej nied zieli Glesno, położone
w
powiecie wyrzyskim, gdzie
spędzi
łem kilka
pięknych,
pokrzepiających
godzin.
Z

łem

Natrafiłem właśnie

na miesięczne ze
miejscowego Kółka
Rolniczego

mające

na

celu

zwiedzenie

gospo

i

majętności: Glesno, Bielawy i
Bagdad. Zebranie przemieniło się prze
to w rodzaj sąsiedzkiej
wycieczki, w
której wzięli udział członkowie Kółka i
przygodni goście
pod
przewodnic
twem
niestrudzonego, dla spraw życia
duchowego i społecznego dobrze zasłu
żonego ptfezesa Kółka, ks. dziekana Ko
walskiego.
-

O godz. 4-tej poobiedżie zawitała na
dziew'ięciu powózkaeh trzydzieści głów
licząca drużyna do dworu w Glesnie, by
zwiedzić
wzorowo
zagospodarowany
majątek p. Chłapow'skiego.

Zaczęło się

od

stajni

i

stadniny.

Pa

konie
i
obiecujące
żrebco wspomniałem mimowoli
o
za

trząc

na

rasowe

grupa

wy

a

Rów'nież
podczas wykładu w jednej
sal doszło do wielkiej awantury wy

tacy się zostali.

wodzą rachuby na cukrówkę, kartofle,
Oszust nabrał 150 osób.
rolnik wie tylko ile już wy
rzepik;
Warszawa.
Władze
bezpieczeństw'a
dał, ale daremnie kalkuluje, ile z tego aresztow
ały niej. Otwinow'skiegjo, m a
odbije z powrotem.
dokonania
gistra praw', pod zarzutem
i
Nie były to czcze biadania, ot takie
Otwinowski
całego szeregu nadużyć.
sobie lamenty z nałogu.
Żale i obawy
reklamował się w-Warszawie jako ad
grodzie i stadninie rycerskiego Mohorludzie,
wypowiadali
którzy
jak
mary
klienci
dostarczani
na
kolo
w'okat,
ta, oglądanej dotychczas tylko
przyczem
narz
nad burzliwym oceanem
umie
mu
byli przez posłańców i
pośredni
rowych obrazkach. Wspomniałem temją panować nad położeniem rolniczem i ków z pośród osób udających się w roz
bardziej, że p. Chłapowski, prezentując
śmiało z górą trudności. Zna
maitych sprawach do sądu w Warsza
wspaniałe konie ,,Trakeny", jakiemi się porają się
komitemu ziemianinowi
p.
Chłapow wie. Po pewnym
czasie
Otwinowski
tak chełpią wschodnio-prusćy junkrzy,
skiemu, który wymow'nie roztoczył cały nabrał
mnóstwo
klientów,
poczem
że
rodowodu
koni
objaśnił nas,
tych
obraz położenia, sekundowali obok ks.
znikł.
Zaw'iadomiona
o
tern
policja,
trzeba szukać na Litwie, w
słynnych,
do
prezesa Kowalskiego, rolnicy tak
rozpisała listy gończe, tembardziej, że
Radziwiłłoskich
stajniach.
Hodowcy
świadczeni i hartow'ni, jak pp.:
W al
liczba poszkodowanych
zgłaszających
pruscy przyśli więc niejako już do go
dusze i się do policji
czak,
Wnuk,
Filipiak,
wszystko
przekroczyła 150 rodzin.
im
to,
towego. Nie pierw'szyzna
gdy
serca pożytecznego Kółka Rolniczego.
Podobno Otwinowski
za
czasów premidzie ó trud i zasługę polską.
Osobną
W trakcie rozmowy, jakby na roz jera Witosa piastował
stanowisko se
obecni
dwuletniemu
sta
wizytę złożyli
pędzenie frasunku, Wyłoniła się
myśl kretarza w prezydjum Rady ministrów
dnikowi. Zasługiwał na to,
w aży bez
urządzenia 9-ego sierpnia, w niedzielę oraz 'sekretarza kapituły Polonja Restimała 25 centnarów.
zabawy w lesie w Glesnie. W lot wyło tuta. Za liczne
nadużycia został w'te
Udano się potem powózkami na po
niono komisję w składzie pp. Filipiaka,
dy usunięty.
Otwinowskiego ujęto ola, podziwiając wprost egipskie urodza Basia, Głużew'skiego, Badury, Kreszto- becnie w letnisku
pod Warszawą Ot
w'ocku. Aresztowany
je, zwłaszcza pszenicy, której złociste, fińskiego i Walczaka.
tłumaczy się, że
daleko ciągnące
z
się
kolumny wróżą
nie
z
czasów,
powodu
ciężkich
zmuszony
Przy pożegnaniu
ceremonjału
plon nadzwyczajny. Z kolei zwiedzano lecz z serca, będąc tłómaczem
uczuć
był do popełnienia nadużyć.
dalsze majętności aż po trzygodzinnej
w szystkich
obecnych,
podziękow'ał p.
Ofiara
żywym
objażdzce zatrzymały się powózki przed Kubiński za gościnę i naukę, wyniesio
dwo
okolonym romantycznym parkiem
dnia.
towarem wzywa oomocy.
ną z tak miłego i
pożytecznego
rem w Bagdadzie, gdzie przy suto zasta
zaś p. Chłapow'ski podniósł w'ielkie zas
Warszawa.
Z Gdyni donoszą, że mo
w'ionych stołach czekała już gościnna p. ługi ks. dziekana Kowalskiego około rze
na
wyrzuciła
brzeg zakorkow'aną
Chłapowska.
rozwoju Kółka Rolniczego.
butelkę, w której znaleziono kartkę na
Wracałem do Bydgoszczy
Rozmow'a zeszła rychło na kłopoty
pod od- stępującej treści:
,,Ratujcie mnie, je
świeżonem wrażeniem nietylko
czaru
gospodarskie. Rolnictw'o polskie
prze
stem
w
niebezpieczeństwie".
Błagam,
ale i nie
żyw'a istną tragedję. Najdoświadczeńsi wsi i staroploskiego dw'oru
by, kto znajdzie butelkę, oddał ją na
nie wiedzą, co siać i sadzić wobec ist wygasłych cnót naszego
ziemiaństwa, tychmiast policji i doniósł, że znajduję
rolnika, się w rękach
zdw'ojonego mozołu polskiego
niejących jeszcze dawniejsrzych
zapa
handlarzy żywym tow'a
sów a przedewszystkiem
sama
nie
wiem.
zwodniczych który jak ten żołnierz, niewypuszczają- rem. Gdzie jestem,
cen. Co
n. p. z okazałej
serdecznie spieszyć mi z
pszenicy, skoro cy z ręki tarczy, trwa na posterunku Proszę tylko
okazuje się jej nadmiar i istnieje oba nietylko w imię własnego bytu ale i dla pomocą. Marka Hopkówna".
Policja
ocalenia narodow'ego dobra.
ouwiadomiona o tem,
wa, że trzeba ją będzie sprzedawać
w'szczęła docho
Gość.
mal po cenach, płaconych za żyto. Za
dzenia, jednak dotychczas bez wyniku.

pożyteczna niedziela.

i

Dla ,,mieszczucha" zawsze jest miło
odetchnąć blaskiem błękitów', czarem
rozkw'ieconych łąk i w'ysrebrzonych pól.
Jeszcze milej, gdy się widzi, że te
sło
neczne
promienie królują nietylko na
niebie
ale i przyświecają w codzien
nej pracy i czynach obywateli, rozsia
nych na rozlicznych posterunkach, ni
by ta załoga boża nigdy nie schodząca
z placu
życia.

darstw

Zebrana

z

zwolenników
komuni
wołanej przez
zmu.
Policja pod kierownictwem nacz.
wydz. śled. kom. Galkaniewicza zlikwi
dowała
około 30
zajście,
aresztując
sprawców zamieszania.

mtr.

branie

Stanisławowie.

transparentami o napisach
usiłowała
demon
antypaństwowych
strować w' Stanisławow'ie.
Policja roz
proszyła demonstrantów'. Następnie ta
sama grupa
zebrała się przed gmachem
sądu okręgowego i po kilkakrotnem
wzniesieniu
okrzyków
antypaństw'o
rozbiła
w?
w'ych
kilkadziesiąt
szyb
gmachu sądowym.
Policja rozproszy
ła zebranych
i
aresztowała
około 40

deszczółki w licz
drzewa
długości 3

Piękna

w

demonstrantów.

kawały
grubości 14 cm.
Maszynista spo
strzegł
niebezpieczeństwo i zatrzymał
pociąg. Po usunięciu
przeszkody
po
ciąg ruszył w dalszą drogę.
31

kilkadziesiąt szyb

sądowym

Stanisławów.

Wilno.
Dwóch
chłopców ze wsi
Grumbinięta,
gminy
świrskiej,
p'ow.
16-letni Leon M alkie
święciańskiego
wicz i jego rówieśnik
Bronisław Terec
toru kolejowego po
pasąc konie koło
układali na torze wąskotorowej kolej
ki
na
Konstantynów-Olszewo
prze

130

gmachu

rostków

Tacy wypadli

Niebezpieczny wybryk
dwóch chłopców.

strzeni

Polsce

w

Mianowicie motocykl
wojskowy przejechał
70-letnią żebraczką, która po przewiezieniu

lu był kap ral I. p ułku
stał aresztowany.

POZNAŃ

--------------------------

za

Kas

Warszawa.

Warszawa,

ODTŁUSZCZA SZYBKOiW Y

GODNIE WŁOSY1 NADAJE
FRYZURZE PUSZYSTOŚĆ!

Dochody kas rok
chorych
1930.

w

na

przez
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—

—
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BYDGOSKI**, sobota,

N IK

lipca

1931
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Pościg pociągu
pospiesznego
osobowym.
za

Odkąd Francuzi posiadają olbrzymie karb lenistwa murzynów, przeszkadza
W pociągu osobowym, zdążającym w
posiadłości w Afryce, troszczą się oni ją silniejszemu rozmnażaniu się lud
coraz
bardziej o stosunki ludnościowe ności.
nocy z Budapesztu do Szegedynu kon
duktor zakwestjonowal bilety kolejowe
w
swych k okrajach. Stwierdzono przyFrancuzi spodziewają się, że uda im
trzech pasażerów.
Od wymiany
słów
nie ro
tem, że murzyni
bynajmniej
czasu
te
prze przyszło do bójki między pasażerami a
zmnażają się tak szybko, jakby sobie się usunąć z biegiem
należało.
Na jeden
km.
szkody, tak iż liczba mieszkańców ich konduktorem.
Jeden
z
togo życzyć
podróżnych,
obecnie 19 miljokw. przypada
wynosząca
chcąc położyć kres bójce, wspiął się na
przeciętnie 5 mieszkań- kolonji,
ców, w najludniejszych okolicach licz uów, wyrośnie bardzo znacznie, kolonje bufory wozu i otworzył 'rurę powietrz
bowiem wyżywić mogą
200
ba ta wynosi 35.
W dodatku materjał
miljonów nego hamulca, zatrzymując w ten spo
ludzi.
sób pociąg w polu.
Pasażerów bez bi
lud zki jest częściowo pośledni.
Więcej
letów otoczyli jadący w pociągu poliniż połowa mężczyzn niezdatna jest do
służby wojskowej. Pozatem stwierdzo
Prze
no, że murzyni mają mało dzieci.
ciętnie przypada na jedną kobietę 2, 5
do 3,2 dzieci.
Liczby te nie byłyby je
szcze
niekorzystne, gdyby śmiertelność
wśród dzieci nie była bardzo wielka. W
znalazła śmierć w nurłach rzeki.

Podczas rafowania swego dziecka

wieku do lat 5 umiera 35% dzieci.
śmiertelność

i

dorosłych jest
tam, gdzie panuje

zwłaszcza

znaczna,

Lecz

wśród

śpiączka.
że

Przypuszczano,

malej

przyczyną

rozrodczości
d zięki
jest wiejożeństwo,
któremu starzy, bogaci murzyni mogą
sobie

trzym ać

wiele

kobiet.

młodych

Źońa

Berlin.

i

cenionego w
naukowych profe
sora dr. Petermanna z Berlina udała się
w towarzystwie swej
10-teniej córki na
wakacje do miasteczka Abbendorf. Pew
nego dnia podczas kąpania w rzece Ła
ba dziecko porwane zostało przez silny
niemieckich

znanego

kołach



wir

Pani

głębię.

w

córce

szyła

wskutek

swej

Petermann
z

ataku

pomocą,

sercowego

pospie
jednak
utonęła.

Zwłoki

tragicznie zmarłej matki po kilkudziennem poszukiwaniu wydobyto i
przesłano do Berlina.

małżeństw

procent

o

dwóch

a

Także

czyzn.

i

mieszkaniowe,

niedostateczne warunki
które
należy kłaść na

Katastrofa samochodowa.
Bwie

osoby zabite, cztery ciężko

ranne.

Szczecina do

Schieyelbein
jechało auto osobowe obciążone 5 osoba
mi. W pewnej chwili wskutek niewyja
śnionej przyczyny auto uderzyło cala
silą o drzewo przydrożne. Jedna osoba
poniosła śmierć na miejscu, cztery po
zostałe odniosły ciężkie rany.
Szofer
przed katastrofą przejechał rowerzyst
kę, którą w stanie beznadziejnym pozo
Szczecin. Z

stawił

nych

na
ran

zmarła

drodze.
w

kilka

Wskutek otrzyma

godzin

wypadku

po

szpitalu.

w

pinftm lniffli

Bliliia

żonach

8% o trzech i więcej, natomiast 65%
żyje w monogamji.
Niektórzy badacze
p'rzypuszczają, że przyczyną słabej roz
rodczości jest zwyczaj czarnych matek
karmienia piersią
dzieci
aż do skoń
czonych dwóch lat i dłużej. Oprócz te
go w niektórych okolicach liczba kobiet
jest o kilka procent niższa niż męż

Jo rku

W

Lwowa donoszą:
restauracji przy ul. Zamarstynowskiej 45 pokłócił się właściciel Izydor
Hałtstock z żoną o błahą stosunkowo
rzecz. W przedsiębiorstwie tem są znisz
czone
HaJtstock uznał, że już
szyby.
najwyższy czas przywrócić je do więcej
zachęcającego wyglądu, tembardziej, że
pomimo ciężkich czasów restauracja
idzie nie najgorzej.
Żona była jednak
innego zdania i uważała za rozrzutność
taki wydatek właśnie teraz.
Sprzeczka przybrała nieoczekiwany
obrót, bo Hałtstock rzucił się wreszcie
na żonę z pięściami.
Ze
W

W

chwilę potem wybiegł

nia, znajdującego się
mu na 1-em piętrze i

do mieszka

w

tym samym do

w

zdenerwowaniu

chwycił za rewolwer i strzelił do siebie,
raniąc się śmiertelnie w głowę.
Żona zaniepokojona jego oddaleniem
się, udała się też na górę i zastała męża
na podłodze w kałuży krwi.
Wezwane Pogotowie po prowizorycz
nym opatrunku prezwiozło nieszczęśli

n s liin

do

.

nie

szpitala, gdzie
odzyskaw
przytomności, wkrótce zmarł.
Haltstockowa tak się przejęła wypad
kiem, że krewni nic odstępują jej ani na
chwilę w obawie, aby nie targnęła się
na
życie.
wego

szy

Nowym
testamenty, których treść jest tak

dwa

oryginalna,

że warto

je bliżej poznać.
Potrójny miljarder Mc Smali wyraził w ostatniej
swej woli życzenie, aby postępujący w konduk
cie pogrzebowym
spadkobiercy śmiali sie wesoło;
każdemu

choć

nich, któryby wylał
jedną łzę,
zagroził wydziedziczeniem, a co więcej obiecał
rczynić generalnym spadkobiercą tego czionka
rodziny, któremu
udałoby się przewyższyć
wszystkich innych wybuchami wesołości! Dalej
postanowił, aby nie wybijano kirem domu, ani
kościoła, aby bicie dzwonów zastąpiono orkie
strą, a w orszaku pogrzebowym śpiewano tylko
wesołe pieśni.
Polecał przykryć barwną materją trumnę, którą miało nieść
z

dwanaście

pełnoletnich dziewcząt

w

zielonych

sukniach,

jako w
pieśni.

'kolorze

nadziei,

ze śpiewaniem wesołych
otrzymała jako legat pe
wną sumę na posag.
Młodzieńcy i dziewczęta
opleceni kwiatami i z gałązkami oliwnemi w rę
kach m ieli otaczać wieńcem trumnę śpiewając
razem z dziewczętami, na których barkach spo
czywało ciało nieboszczyka.
Dla swoich służących zamówił miljarder w
testamencie na uroczystość pogrzebową

Każda

sto

z

nich

Iraków

sześćdziesiąt czarnych

złotym lampasem, które
ciągu 24 godzin. Wyko
nanie tego zamówienia nastręczyło niemało kło
potu firmie krawieckiej, która w pocie czoła
pracowała kilku setkami rąk przez cały dzień
j całą noc. Każdy 'komplet pogrzebowy koszto
i

szerokim

spodni
musiały być gotowe
z

w

wał dwieście dolarów.
Kied y nieboszczy'ka

jedna

z

wkładano

krewnych, piętnastoletnia

wybuchła głośnym płaczem i tem
wydziedziczona

do

trumny,

dziewc zyna,

samem

została

.

Nie

chcia ła

jednak poddać się

losowi i wniosia

główny
złożony

tor
z

wpadł

dwu

pociąg

pospieszny,

wozów.

Przytrzymanych w pociągu osobowym
pasażerów bez biletu oddano do aresztu.

skargę. Sędzia pierwszej instancji przyznał jej
połowę zapisu, wynoszącego przeszło miljon do
larów, ale oburzeni krewni zyskali obalenie te
i tak zatrium
go wyroku w drugiej instancji
fowała wola zmarłego.
Naogół rodzina m iljonera dość łatwo zastosowała się do jego zleceń
i zapanowała nad uczuciem smutku. Wszystkie
punkty testamentu wykonano jak najściślej.
Podobnie jak w tym wypadku płacz pozbawił
młodą dziewczynę spadku, tak znowu

Mąż przeciął brzytwą gardło żonie i dziecku,
popełnił samobójstwo.
Mieszkanka

małego miasteczka an
gielskiego Addington w hrabstwie Lanobudziła się
cashire, pani
Johnson,
nad ranem
słysząc przeraźliwy krzyk,
jaki dochodził z przeciwległego pokoju.
Jakieś
—

dziecko wołało:

Tatusiu,

tatusiu,

nie

rób

tego!

dziecka

głosu
przyłączył się nie
głos kobiecy, wołający rozpacz

Do

bawem
liwie:
—

Nie

Awans

skok,

przyniósł innej młodej dziewczynie
zapis

miliony 800 tysięcy dolarów. T ak
wypadek
wydarzył się w Ameryce,
a
okazała się
śmiejącą się spadkobierczynią
córka kucharza zmarłego miljonera,
Adama
Collina.
Zarządził on, że testament ma być
odczytany w obecności
zebranych krewnych
i całej służby.
Wśród tłumu słuchaczy znaj
dowała się także mała siedmioletnia dziewczyna
o wesołych oczach, prawdziwy dzikus.
Trudno
jej było się powstrzymać od śmiechu już na
widok adwokata w uroczystej peruce.
Kiedy
w

kwocie 2

że



ten

zaś

w

c zasie

uroczystego otwarcia

zabijaj

dziecka!

Proces

imieniu

córki

panem

pokaźnego majątku

swego

a

kucharza
można
w

na

sobie

miljonera to tak potężny
wyobrazić, jak tam się

życiu tego człowieka zmieniło!
jeszcze pewne dalsze skutki,

miał

mianowicie

zamordowanie
krewni

w

kota, którego rozwścieczeni
barbarzyński sposób pozbawili życia.
kucharz

i

córka

Wdzięczny
jego
postawili
w
( Sj'odzie pałacu marmurowy nagrobek, na
którym umieścili taki napis:
,,Tu spoczywa kot, który padł z ręki za
wistnych ludzi i został pozbawiony radości spo
żywania przez całe życie najdroższych przy
smaków, należących mu się od nas, winnych
mu
wieczną wdzięczność".

Motorówki do

mu

poczem

Pani

Johnson, przestraszona tem co
usłyszała, wyjrzała oknem, a to co zo
baczyła, zmroziło na chwilę krew w jej
żyłach. D rzwi przeciwległego domu ot
warły się i na progu, słaniając się, sta
w
koszuli
nęła kobieta
okrwawionej
trwało
to
nocnej. Ale
tylko
małą
chwilkę. Zaraz bowiem w uchylonych
drzwiach
pojawiła się jakaś
żylasta
która
ręka,
wciągnęła
nieszczęśliwą
do wnętrza domu i zatrzasnęła drzwi z
głośnym hukiem.
Pani
Johnson
otrząsnąwszy
się z
dała
znać
pierwszego wrażenia,
po
licji, która
natychmiast przybyła na
Po
otwarciu
di*zwi
oczom
miejsce.
przybyłych
przedstawił się okropny
widok:
na
podłodze w kuchni leżało
ciało właścicielki domu, pani Hardy z
prząciętem gardłem.

pokoju sypialnym znale
jej córeczki i męża. Wszy
scy zginęli taką samą śmiercią z ręki
Wiljama Hardy.
Na

górze,

w

ziono zwłoki

Narzędzie

mordu

okrwawioną brzy
jednym z pokojów.
Cała
ludność
miasteczka
z
policją
na
czele, głowi się nad rozwiązaniem
zagadki/dlaczego Wiłjam Hardy, który
był człowiekiem spokojnym i żyjącym
w
uporządkowanych stosunkach finan
sowych i rodzinnych, popełnił czyn tak
okropny.

twę znaleziono

w

przewożenia towarów.

testamentu

miljonera przez niedomknięte drzwi wpadł kot,
który w wielkich skokach przebiegł salę i wkońcu jednym skokiem
znalazł się
na
ramionach
małej, ta nie wstrzymała i
w y buchnęła
serdecznym śmiechem.
Rodzina zmarłego była zgorszona i już miano
dziewczynę w yprawić za drzwi, gdy wykonawca
ostatniej woli zmarłego zabrał głos i oświad
c zy ł zdumionym krewnym, że
śmieszka została uniwersalnym spadkobiercą.
Testament za wierał rzec zywiście postanowienie,
że majątek Collina przypadnie temu, kto roześmieje się głośno w chwili odczytywania ostat
niej woli.
Doszło naturalnie do sporu o spadek, ale
sądy przyznały go córce kucharza, który jest
w

z

że

wszystko

—

śmiech

Wyznaczona została licytacja
miasteczka, położo
zbankrutowanego
nego pod
Łodzią, Rudy
Pabjanickiej.
Podczas gdy
majątek miasteczka wy
nosi
pół miljona zł, winno ono je"t
500.000 zł. Na najbliższem
posiedzeniu
Bady miejskiej kilku radnych ma zgło
sić wniosek
odwołania
się do władz
nadzorczych i zezwolenie na ogłoszenie
przez miasto upadłości.

,,Tatusiu, tatusiu nie rób tego**...

płaczących krewnych. Trzy miliony dolarów za najgłośniejszy śmieci

niedawno

otwarto

Pociąg osobowy wpadt z szaloną szyb
kością na stację Monar. Zwrotniczy tej
stacji, przeczuwając coś złego, skiero
wał pociąg na boczny tor, gdzie stanął
nieuszkodzony. Ledwie pociąg osobowy
zatrzymał się na bocznym torze, gdy na

Łódź.

Weseli
Miliarder wydziedziczył

a
się między pociągiem
pospiesznym
i
osobowym wyścigi na śmierć
życie.

Upadłość miasteczka.

Tymczasem stosunek jest taki, że w za
chodniej i centralnej Afryce jest tylko
27

cjanci i inni konduktorzy. Pasażerowie
wysiedli z pociągu, aby przypatrywać
się tej scenie.
Naraz nadbiegł zdyszany
kierownik
pociągu i błagał wszystkich, aby wsie
dli z powrotem do pociągu, ponieważ za
chwilę- nadjedzie tym samym torem po
ciąg pośpieszny z Budapesztu, który od
jechał z dworca w Budapeszcie w 15
minut po odjaździe pociągu osobowego.
Już zdaleka widać było reflektory po
ciągu pośpiesznego. Teraz
rozpoczęły

dawnego

pasa.

Praktyczni zawsze Niemcy wprowadzili
pospiesznych przesyłek towarowych.
pieckie z wielkiem uznaniem.

nia

na

swych kolejach motorówki do przewoże
przyjętą Została przez stery ku
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Z WIELKOPOLSKI i POMORZA
Śmierć

w

rozpalonej smole.

okazji konsekracji nowego kościoła w dn. 5 bm.
również został poświęcony sztandar Młodych
Polek przez J
E. ks. kardynała dr. Hlonda.

czasie gotowania smoły w majęt
Siejew wydarzył się straszny w'y
padek. W pewnej chwili z niew'yjaśnio
nej dotąd przyczyny, wywrócił się ko
cioł i rozpalona smolą oblała 18-letniego
Inspekcja w Nakle, Odbył się przegląd to
warzystw
należących do Przysposobienia Woj-:
odniósł
tak
Wojciecha Stasika, który
Nakło.
Przeglądu dokonał
pow'ażne poparzenia, że w'krótce zmarł. skowego kompanji
Osiński z Warszawy.
inspektor
armji
generał
Podobny wypadek zdarzył się w po W dniu
w Nakle szkoła ofi
W

.

ności

Nokio.

inowrocławskim.

wiecie

Podczas

smarowania

tym zatrzymała się
sztabowych odbywających ćwiczenia te
renowo taktyczne
pod kierownictwem p. gene
rała Osińskiego.
Przy
dźwiękach
orkiestry
K. P. W
dzielnie defilowały pod komendą p,
podch. Łąckiego
oddziały żeńskiego P. W.,
Powstańców
Naród,
kolejarzy, pocztowców,
i t. d.
P. geerał Osiński w krótkiem prze
mówieniu podziękował.
cerów

dachów

u

p.

Lewandowskiego w Niszczewicach (pow.
Inowrocław) zatrudniony przy smaro
waniu robotnik Józef Obiata, który do
nosił smołę, w pewnej chwili potknął
się tak nieszczęśliwie, że zanurzył jed
ną rękę w wiadrze z smołą, poczem wia
dro przewrócił i całą zawartość w'ylał
na
drugą rękę.
Obie ręce aż powyżej łokci dosłownie
ugotowały się w smole.

Sekretarjat Kółek Rolniczych powiatu wy
rzyskiego w czasie od dnia 15. bm. do 15 sierp
nia br, jest nieczynny.
Kradzież.

połknęło obrączkę
ślubną.

Wskutek

cy

Do piwnicy p. Bledacza nauczy
Olszewkach zakradli się nieznani spraw

i skradli

przeszło

córeczka

robotnika

Toma

Łęgniszewa niemal ponio
Na
szczęście domownicy
zdołali z przełyku przedmiot wydobyć,
zanim
nadeszła
spóźniona pomoc le

szewskiego

z

śmierć.

karska.

80 funtów miodu.

Ujście.

połknięcia obrączki ślubnej

dwuletnia
sła

w

Z Sokola.

Odbyło się w sali Domu Katolic
kiego
gimn. Sokół. Zebranie za
gaił prezes p. Łukaszewicz i podał porządek
obrad.
Następnie sekretarz p. Maciołek prze
czytał protokół z ostatnich zebrań. Prezes za
komunikował, że zarząd p rzyjął następujących
dr. Stefana Śniguro wicza
nowych członków:
Jana Prandkego, Bernarda Kicińskiego,
Jana
Siatkowskiego, Feliksa Rajka, Stefana Górznego.
Omawiano dosyć obszernie ćwiczenia i uchwa
lono znów regularnie ćw iczy ć w środy o g. 19.
Dwa razy w miesiącu w niedzielę mają się od
być gry p iłki nożnej na nowowybudowanem
boisku.
Dalej zakomunikowano, że zarząd po
wołał jako członka do zarządu
p. Stanisława
Rolle'go. Na zlocie okręgowym w Chodzieży
było 33 członków.
zebranie Tow.

,

Wypadek
Poznań.

przy pracy.

Padł

ofiarą nieszczęśliw'ego
wypadku zatrudniony w fabryce kafli
42-1etni
przy ul. Dąbrow'skiego 165
pracow'nik Stefan Szafrański z Fabjanow'a. Wskutek własnej
jak się oka
zało
nieostrożności dostał się Sz. po
między tryby jednej z maszyn, doznając
oprócz ogólnych potłuczeń złam ania
trzech żeber.
Interwenjujące na miej
scu
wypadku pogotowie lekarskie od
staw'iło Sz. po opatrunku do lecznicy
miejskiej.
—

—

—

salce

Uroczystość

stość

Wymówienie posady
powodem samobójstwa.
W

Jarocin.

strzelił

do

zamiarze

siebie 22-letni

samobójczym
Jan

Stacho

zamieszkały w Jarocinie. Jedna
kula przeszyła Stachowiakowi pierś,
a
druga przebiła skroń. Ustalono, że po
wodem targnięcia
się na życie
były
niedokładności
w
pewne
prow'adzeniu
ksiąg, na skutek czego Stachowiakowi
wypowiedziano posadę w miejscowym
Banku Ludowym
z dn.
1 października
br.
Stan denata jest bardzo ciężki.
wiak,

—

Spaliła się żywcem.
Mnrawki, pow. działdow ski. 26 -letnia
Emma Zdunch, chcąc przyspieszyć ro
zniecenie ognia, dolew'ała
na
drzew'o
naftę, w tem buchnął płomień na nie
szczęśliwą kobietę, która się zamieniła
w
momencie w słup ognisty.
Pomimo
na-tychmiastowego ratunku zmarła od
poparzeń w drodze do szpitala.

Miesięczne zebranie Tow.
Wojaków odbędzie się w sobotę, 18.
bm. o godz. 20 w sali p. Gollnikowej.
Referat
wygłosi obwodowy referent oświatowy p. J a
KORONOWO.

Powst.

i



recki.

KRÓL. NOWAWIEŚ, pow. Wąbrzeźno. Kra
Do gospodarza Zdziecha
zakradli się
złodzieje zabierając różne artykuły żywnościo
we, materjały i bieliznę, łącznej wartości około

Repertuar kin. ,,Apollo": ,,Pod dachami 'Pa
ryża". ,,Stylcwe": ,,Serce pieśniarza'*. Wzrusza
jący film z Al, John i Sonny Boy. ,.Pałace": ,,Na
strunach miłości'*. Film miłosny z Marcellą A lbani.
Osobiste.

tych dniach uzyskał na poli
w
Francji dyplom inżynieraelektromechanika p. Zbigniew Zwierzycki, syn
znanego i cenionego obywatela m. Inowrocławia
Młodemu inżynierowi składamy życzenia w jego
dalszej pracy.
technice

W

Cane

w

Inspekcje lotniska.
spe'kcji budującego się

.

-

Celem

dokonania

in

przybyli do na
szego miasta radca ministerstwa
komunikacji
p. inż. Kawecki i dyrektor biur L. O. P. P. na
województwo poznańskie p .por. Stybel, a któ
rzy w towarzystwie p. wiceprezydenta Juengsta
i inż. p. Hewelta zbadali prace, jak drenowanie
całego terenu lotniska oraz budowę odpływów
kanalizacyjnych, W najbliższych dniach wpłyną
dalsze subwencje na budowę lotniska.

lotniska



dzieci

Przyjazd

niemieckiego
Górnego
bm. przybyło do Ino
wrocławia
w
porannych godzinach 50 dzieci
z
niemieckiego Górnego Śląska, gdzie je ser
decznie powitały miejskie władze i obywatel
stwo.
Dzieci spędzą w Inowrocławiu cały mie
siąc, by pokrzepione na duchu w obcej Ojczy

Śląska.

z

czwartek,

W

cechu

p. Rydlewicza odbyła się uroczy
wręczania dyplomów. Uroczystość zagaił
starszy cechu i członek Izby Rzemieślniczej w
Bydgoszczy p, Stanisław Lawrenz, witając ser
decznie gości w osobach ks. prałata Kow alskie
go, ks. prof. Kuczmy, prezydenta Izby Rzemie
ślniczej w Bydgoszczy p. Grześkowiaka, syn
dyka tejże p. Dutkowskiego z Bydgoszczy, p.
burmistrza Fenglera, dyrektora banku p. Dabińskiego, kierow nika publicznej sz'koły dokszt. za
wodowej p. Poliwodę. członka magistratu p. Ma
ciejewskiego wszyscy z Trzemeszna, gości z Mo
gilna, p. J Mullera, p. St. Krysińskiego, p. Krzeszaka i wszystkich obecnych w liczbie blisko
40 osób,
proponując na prze wodniczącego ks.
prałata Kowalskiego, co zebrani jednogłośnie
z entuzjazmem przyjęli.
Ks. prałat dziękując za ofiarowane przewo
dnictwo w podniosłych słowach wspomniał na
prace zawodowe i narodowe gdzie z pomiędzy
zawodu szewskiego, członkowie tego biorą naj
wybitniejszy udział w pracach społecznych i na
rodowych, a przedewszystkim senjora tego ce
chu p. Antoniego Borowskiego, który już od
45 lat należy jako mistrz do cechu a 40 lat
nieprzerwanie jako sekretarz tak samo jak i w
innych towarzystwach bierze czynny udział, czy
to w Sokole, w przemyśle, straży i jako ,,Opie
kun społeczny'* życząc wszystkim powodzenia
i doczekania się 50-letniego jubileuszu. Następnie
zabrał głos prezydent Izby Rzemieślniczej p.
Grześkowiak i także przemówił do jubilatów
jak i do zebranych mistrzów, aby pomimo k-v
tycznych czasów nie ustawali w pracy nad udo
skonaleniem swego zawodu, a przed^wszystkiwm
położyli w swych staraniach pieczę nad kształ
W

16.

szewskiego

ceniem im

powierzonych uczni, a syndyk p. Dutwręczył następującym jubilatom dyplo
pp. Antoni Borowski, A leksy Krotoszyńs'ki,
Rzymyszkiewicz, Jan Bisikicwicz, Antoni

kowski
my:
Jan

Bisikiewicz,

Robert

Antoni

Hausler,
Bartkowiak,
Figas. Po wręczeniu
dyplomów
przemawiali jeszcze,
życząc dalszej owocnej
pracy p. burmistrz Fengler, ks. prof. Kuczma,
p. dyr. Dabiński, p. Poliwoda i wielu innych,
a p. Lawrenz wręczył imieniem cechu p. Borow
skiemu w ie lki obraz obramowany z jego fotografją za długoletnią pracę jako sekretarza
'W toku dyskusji wyłoniła się sprawa pomni
ka Jana Kilińskiego ,poruszona przez p. prezy
denta Grześ'kowiaka.
Z dawnych czasów jest
50 zł na rzecz pomnika i to na procencie, i gdy
czasy zmienią się na lepsze, komitet nie za
i

Stanisław

.

RADOWISKA,

Pożar
.

Wąbrzeźno.
Buszczyóskiego,

pow.

wybuchł u p. Leona
Zniszczony został cblcw i szopa. Szkoda
nosi 4.500 z ł.
Pożar powstał o-d papierosa
conego

na

w

y

rzu

drodze.

KRÓL. Towarzystwo Mło
parafję Wierzchucin Król. zosta
ło założone przez ks. proboszcza Paluchowskiego w roku 1918. Stowarzyszenie rozwijało i roz
wija się pomyślnie, dzięki gorliwej pracy zarzą
du, patronatu i chętnych druhen. W ostatnich
dwóch latach zdołało stowarzyszenie zaoszczę
dzić na tyle gotówki, że mogło sobie zakupić
materjał i przybory do sztandaru ;wykonaniem
zaś haftu podjęły sę pp. K Pankaninówna, pre
WIERZCHUCIN

dych

Polek

na

.

zeska, H. Lackowska, K Belińska i R. Zywertówna, które ze swego zadania wywiązały się
bardzo dobrze, nie żałując mozołu i trudu. Z
.

Środa.
Po
miejscowościach
pow.
średzkiego obchodzili dwaj bezrobotni,
którzy grywając na instrumentach, za
rabiali *w ten sposób
na życie.
W cza
z
sie, gdy przechodzili
miejscowości
Gułtowy pow. średzkiego do Kostrzyna,
na
drodze
k ilk u w'yro
zaczepiło ich
stków dominialnych,
prosząc o zagra
nie w baraku, w którym mieszkali ro
Jeden z wyrostków
botnicy sezonowi.
przedstawił się jako gospodarz baraku.
Podczas muzyki obudził się przodow
nik robotników
i
przerwał im
grę,
oświadczając, że grać im nie pozwolił.
Muzykanci przeprosiwszy, chcieli opu
ścić

barak. Tymczasem

kilkunastu

wy-

wieżowa,

Ś.

p.

z

Poznania, lat

Zofja

z

Glocków

75.

Iwaszkiewicz,

z

Po

znania, lat 34.

Ś.

p. Wiktor Smndziński, z Łopienna.
z Laubów Jendrasikowa,

Ś. p. Jadwiga

z

Poznania, lat 46.

Ś.

p.

Apclonja

Wrześni, lat

ze

z

Nowaków

Szymańska,

71.

źnie i zdrowsze i

czerstwiejsze powrócić w swe
progi.
Skutki szkodliwych zarządzeń celnych. Dzię
k i nieopatrznym zarząd zeniom celnym,
które
dozwalają zarzucać nasz rynek sodą zagranicz
ną z Niemiec i Rosji, zmuszone zostały znane
zakłady ,,Solvay" w Mątwach do wstrzymania
wszelkiej dalszej rozbudowy, a nawet unierucho
mienia nowowybudowanego oddziału sody ka u
stycznej, które posiadają nowoczesne imponują
ce urządzenia.
Częściowe unieruchomienie fa
bryki i zaniechanie wszelkich inwestycyj zwięk
szyło bezrobocie, bo zakłady musiały z tego
powodu zwolnić 200 robotników. Jeśli tak po
ważne zakłady Solvay mające oparcie o kapitał
belgijsko-francuski muszą zwalniać tak dobrze
płatnych robotników dzięki ta'kim zarządzeniom
szkodliwem, stwarzają podatny teren do anty
państwowej agitacji przy wzmożonem bezrobo
ciu.
Interes państwa wymaga zaniechania tej
szkodliwej polityki celnej.
Usilow ane samobójstwo.
Usiłow ała popeł
nić samobójstwo niejaka Bątkow ską z Inowro
cławia, spożywając większą ilość kwasu solnego.
Desperatkę, którą przypadkowo zauważył wiją
cą się w bólach pewien sierżant, prze wieziono
do szpitala pow., gdzie dzięki natychmiastowej
pomocy lekarskiej, zdołano ją przy życiu zachorodzinne



Trzemesznie.

pomni o tak ważnej sprawie, wobec czego p.
prezydent Grześkowiak oświadcza, iż Izba Rz e
mieślnicza składa jako pierwszy datek 250 zł na
budowę pomnika, i przyobieca, jeżeli tylko ko
mitet przystąpi do budowy, Izba Rzemieślnicza
z a jego staraniem nie poskąpi dodatniej pomocy,


zebrani

co

huczne

przez

oklaski

dali

wyraz

podziękowania. Na tem zakończono i wyczer
pano pierwszą część programu i po krótkiej
w
przerwie przystąpiono do obiadu
którym
wzięło blis'ko 40 osób udział. Podczas obiadu
przemawiało wiele osób i wznoszono toasty,
a p. Lawrenz podziękował i pożegnał ks. prał.
Kowalskiego jak i ks. prof Kuczmę, którzy
dla obowiązków kościelnych towarzystwo opu
ścić

musieli

Dziesięć lat więzienia za ojcobójsfwo.
Gniezno.

W

rodzinie

Walczaków

w

lesie,

gdy przybyli

na

miejsce

Franci

(pow. wągrowiecki) od dłuż
kłótnie i nieje
szego czasu panowały
dnokrotnie
zachodziły
spory, których
powodem miał być 47-letni osadnik

szek kazał synowi ściąć cudze świerki
i olchy, a gdy Sylwester nie chciał wy

Franciszek
Dnia 30

Franciszek
wołał:

Gorzewie

Walczak.

Sylwester otrzy
mał od swego ojca Franciszka
polece
konie
i
udał
nie, aby zaprzągł
się
wspólnie z nim do pobliskiego lasu po
drzewo. Nim wyruszono w drogę Fran
ciszek Walczak
wyostrzył siekierę, ukrywając ją. pod derką na wozie. W
marca

syn

Wiejskiewędrownych
wyrostki
skatowały
grajków.

zł.

WIELKIE

p. Piotr Bręczewski, z Poznania, lat 41.
Ś. p. Karolina z Kwaśniewskich Kontro-

w

dzież,

1000

ZMARLI.

Ś.

ZInowrocławia.

.

ciela

Dziecko

Zmniejszenie pociągów. Na skutek zarządzeń
oszczędnościowych na kolejach zmniejsza się
liczbę pociągów. Zlikwidowany został pociąg
przyjeżdżający do Ujścia z Czarnkowa o 16,05
i wyjeżdżający do Czarnkowa o godz. 17,10.
Z Tow. Czeladzi Katolickiej. Tut. Tow. CzeIadzFKat. urządziło dla swych członków skrom
%v sali p. Stroińskiej.
ną zabawę i strzelanie
'Istniejąca od 1909 r. Tow. Czeladzi ciągle postę
puje naprzód. Obecnie pracuje się nad własną
orkiestrą. Zakupiono już instrumenty muzyczne
i ćwiczy się muzykantów.

rostków zgasiw szy światło, poczęło
obu niewinnych grajków łopatami,
dłami i
Jeden
ski (syn

bić
i

w

haczkami.

muzykantów, 22-letni Orłow
wd-owy z Westfalji), ogrodnik
z zawodu,
został ciężko pobity po gło
wie, oprócz tego przebito mu widiami
Do
ramię. Drugi jest mniej
ranny.
wlekli słę
do Wysławić i stamtąd pe
wien gospodarz z Pławie miał ich od
wieść do Środy,
gdzie Orłowski wsku
tek silnych ran zmarł.
Powyższy fakt wystawia naszej mło
bardzo smutne świa
dzieży wiejskiej
dectwo i dobitnie
mówi o gwałtowni^
postępującem zdziczeniu.
z

konać polecenia
nimi do kłótni.

—

Jeżeli

zdechniesz

ojca doszło
W

pewnym

chwycił
nie

chcesz

za

pomiędzy
momencie

siekierę
mnie

i

słuchać

za

to

jak pies!
Sylwester wydarł siekierę i uderzył
nią ojca kilka razy tak, że ten padł tru
pem na miejscu. Po dokonanej zbrodni
wrócił do domu, opowiedział całe zaj
ście w lesie, przebrał
się w odświętne
ubranie i udał się na posterunek
poli
cyjny w Mieściskach.
Ostatnio stanął przed sądem okręgo
Przesłuchana jako
wym w Gnieźnie.
świadek żona
Eleonora wy
denata,
stawiła swemu
mężowi
niepochlebne
świadectwo twierdząc, że był gwałtow
nego charakteru i o najmniejszą rzecz
urządzał awantury.
Naogół wszyscy
wyrażali się ujemnie o zmarłym, pod
kreślając jego opryskliwy charakter.
Sekcja zwłok wykazała, że śp. Franci
szek otrzymał kilka
ran
w
ciężkich
głowę.
Oskarżyciel publiczny
domagał się
skazania oskarżonego za ojcobójstwo na
dożywotne wiezienie.
Trybunał ogło
sił wyrok zasądzający Sylwestra W al
czaka
na
10 lat
ciężkiego więzienia.
Obrona i prokurator wnieśli apelację.

Nr. 163.

BYDGOSKI”, sobota, dnia 18lipca

^DZIENNIK

Pioruny niecą pożary.

1931 r.

Str.

Wiadomości

(pow. Śrem) spłonęły skiego w Kcyni, który przed tygodniem
Ludowego przewodniczył pre
piorunów stogi go przybył do Niedźwiad na wakacje. Po zes p. Ja n Brzeski, który w serdecznych sło
wach przywitał przybyłego na zebranie członka
spodarza Szyflera,
zatem złośliwy piorun porysował
dość
honorowego p. Grabowskiego z Grudziądza, Po
W
średzkim
w
Niekielcu,
powiecie
poważnie ściany, potłukł zegar i obrazy odczytaniu protokółu przez zast. sekr. p. Wy
piorun uderzył w zabudowania gospo oraz spalił w mieszkaniu drut, łączący
sockiego, prezes p. Brzeski złożył szczegółowe
darcze
Cabłochy, przyczem zniszczył aparat telefoniczny z przewodami.
ze zjazdu
sprawozdanie
delegatów Tow. Ludo
stodółę, chlew, spłonęły trzy konie, dzie
Na szczęście, innych
z
wypadków
wego w Tczewie.
Następnie p. Grabowski wy
więć sztuk bydła, dwanaście świń oraz ludźmi nie było, a wyrzucony z łóżka głosi! rzeczowy referat na temat: ,,Towarzystwo
narzędzia rolnicze.
Stanisław już dawno ochłonął z przera Ludowe a Akcja katolicka".
Prelegent zapro
W Cioturzach, pow. obornicki, spło
żenia.
ponował uchwalić i wysłać do ks. biskupa chełnęła wskutek uderzenia pioruna stodo
ła Franciszka Dymka, Z tej samej przy
czyny padła pastwą pożaru
sąsiednia
stodoła gospodarza Piotra i trzecia sto
doła, której właścicielem był Kempa.
Zebraniu Tow.

Gogolewie

W

Kazimierzu,

Dyżur aptek. Od dnia 16. bm. obejmuje dy
żur nocny apteka ,,Centralna" przy ul. Cheł
mińskiej.

Wybuchł większy pożar, który powstał
od iskry z komina. Pożar zniszczył całą
zagrodę oraz warsztat kowalski Szulczewskiego, następnie spaliło się sąsie
dnie zabudowanie Kwiatkowskiego.
O
gień przerzucił się na warsztat kowal

Magistrat toruński skarży do sądu ,,Dzień
W związku z kampanją
prasową
Dnia Pomorskiego" przeciwko gospodarce ma
gistratu miasta Torunia, na s'kutek której spe
cjalna komisja ministerialna prowadzi od dwóch
tygodni badanie akt, magistrat toruński posta
nowił wnieść skargę sądową przeciwko ,,Dniowi
Pomorski'1.

ski Nowaka.
W

Michalczy,

wskutek

pow.

wadliwości
Litwaka.

mieszkalny

Gniezno, spłonąkomina

Straty

don'

Pomorskiemu ".

wyrtoszi

20 000 zł.

Działalność poczty

toruńskiej w czerwcu br.
wynika z danych statystycznych, w czerw
cu br. w u rzędzie pocztowym w Toruniu nadano
1.215.000 listów zwyczajnych, podczas gdy w
tym samym okresie przyszło do Torunia 1.123.000
listów.
Przesy łek poleconych nadesłano 27300,
zaś wyszło z Torunia 28.700; listów wartościo
w ych
nadano 383,
nadesłano 458.
C zasopism
Jak

Złośliwy piorun.
Około

godz. 11 w nocy ude
rzył grom w dom mieszkalny gospoda
rza
Józefa
Pilarskiego w Niedźwia
dach, pow. Gniezno. Uderzenie było tal
silne, że wyrzuciło z łóżka śpiącegc
snem twardym
brata gospodarza, Stani
sława, ucznia seminarjum nauczyciel
Gniezno.

nadano

112.000

egz.,

nadesłano

Kruszwica.

1

Miasta.

iniTowarzyst'wa Upiększenia
dziacjatywy Tow. Upiększenia Miasta, którego
łalność uze wnętrzniła się dopiero w tym
roku,
odbyło się premjowanie najlepiej udekoro-wa
mienych kwiatami balkonów i okien domów
szkalnych.
Komisja Tow. Upiększenia Miasta
przyznała 3 wartościow'e nagrody i to: I. p. aptekarzowej Marji Marcinkowskiej, U. p. Pieterkowskiej, III. p dr. Hofmańskiej. Za najgusto
wniej udekorowane balkony
listy poch-walne
otrzymały panie: Głowacka (ul. Poznańska),
Ziółkow'ska (Rynek) i Machińska (St. Rynek).
Komisję sędziow'ską stanowili pp.: burm. Borow'iak, radca Ziółkowski, ogrodnik pow. Wojtaszek, sekr. tow. Czesław Ziarkowśki. Ponie
waż nie wszystkie balkony w tym roku były
udekoro-wane, gdyż konkursem b y ły objęte 26
balkonów i domów, apelujemy, aby podczas na
stępnego konkursu ryw'alizacja była większa,
gdyż każdy przyznać musi, że miło jest mie
szkać w mieście, w którem kwiaty i zieleń w
każdem miejscu w'itają przechodnia.

I

Z

Mazury dziękuję.

Zarząd główny Zrzeszenia Rodaków z Warmji,
Mazur i Ziemi Malborskiej w Toruniu poczuwa
się do miłego obowiązku
podziękowania za
życzliwe stanowisko i wydatną pomoc około
u rząd zenia manifestacji plebiscytowej i obchodu
grunwaldzkiego w dniu 12 lipca br. w Gru
dziądzu władzom wojskowym i samorządowym,
przewiel. duchowieństwu, stowarzyszeniom spor
oraz
towym, społecznym, i kulturalnym
tym
wszystkim, którzy nadesłali nam życzenia i sło
wa
otuchy, skierowane pod adresem naszych
braci
zakordonowych.
Łączność kulturalna
z naszemi rodakami na Warmji, Powiślu i Mazu
rach staje się coraz ściślejsza i powinna być
z
naszej strony żywo pielęgnowana jeśli pol
skość

Prusach

w

Wschodnich

nie

ma

ulec

za

wyrażamy nadzieję, że społe
polskie, które zawsze tak chętnie
i ofiarnie popiera nasze cele i nadal pamiętać
będziemy o potrzebach i niedoli naszych roda
ków w niewoli pruskiej.
Serdeczne Bóg zapłać za pomoc.
Zrzeszenie Rodaków z Warmji, Mazur i Ziemi
Malborskiej w Toruniu.

gładzie.

Zarazem

czeństwo

Grudziądz.
Osobiste.

Naczelnikiem

sądu grodzkiego

Torunia

z

w

Okr.

Kuratorium

Okręgowy wizytator szkolny w
kuratorjum okręgu szkolnego poleskiego p. St.
Ćwikowski
przeniesiony zostaje do Kuratorjum
(
1
Pomorskiego Okręgu Szkolnego na takie samo
Pcm.

stanowisko.
!

Zawody lekkoatletyczne szkół podchorążych
W niedzielę, 19. bm. odbędą się
w
1 szkole podchorążych artylerji w Toruniu za
wody lekkoatletyczne, w których udział wezmą
'

w

zawodnicy ze wszystkich szkół podchorążych.
Zaniepokojenie Polaków, którzy oszczędności
swe
W
deponowali w bankach niemieckich.
związku z ostatniemi wydarzeniami w Niem
czech, właściciele depozytów w Thorner Vereinsbanku wycofują na gwałt swe kapitały.
Od
pływ walut z tego powodu był tak wielki, że
Thorner Vereinsbank z braku gotówki nie mógł
dyskontować weksli. Również daje się zauwa
żyć masowy wyjazd do Gdańska tych obywateli
polskich, którzy depozyty swe lokowali w tam
tejszych ban'kach niemieckich a zwłaszcza w
filjach Dresdener Bank, Darmstadter Bank
i Deutsche Bank

Toruniu

,

Chełmna zdał raport p. Miecz. Lis,

poczem wy

powiedział śliczny wierszyk p. t. ,,Kropla wo
dy". Przemawiali druhowie: Kałamarski Józef,
Kik Zyg'munt, Czerkowski Alfons, Radzimiński
Alfons, Lis Mieczysław i inni.
Ze zlotu Sokołów
w Podgórzu.
Odbył się
w Podgórzu 9 zlot IV. okręgu Sokoła, w którym
W
wziął udział również Sokół chełmżyński.
biegu na 3800 m etrów'zwyciężył druh Bernard
Wiśniewski z Chełmży w czasie 14 m. 12 sek.

und Diskonto-Gesellschaft. Jak

Chodzież.

wiadomo, filje te zależne są od swych central
nych instytucyj, które w ostatnich dniach prze
żywają kryzys finansowy, to też zaniepokojenie
w ła ścicie li
depozytów jest zupełnie zrozumiałe.
O pomoc bezrobotnym.
W sali ,,Eldorado"

Święto strażaków. Zjazd okręgowy oraz uro.
czystość 10-lecia mieskiej ochotniczej straży po
żarnej zgromadziły w naszem mieście liczną
armję rycerzy św. Florjana. Uroczystość roz
w Toruniu
odbyło s'ę zebranie bezrobotnych,
poczęła się pobudką o godz. 6 rano na Rynku.
mające na celu poczynien-ia odpowiednich k r o
0 godz. 9,30 zebrały się straże pożarne oraz
ków, zmierzających do zmniejszenia bezrobocia.
miejsc, towarzystwa w ogrodzie Strzelnicy, skąd
Po kilku referatach i dyskusji wybrano komitet,
wyruszył długi pochód przy dźwiękach 3 or
ma
u
władz
który
wystarać się
miejskich, aby kiestr na nabożeństwo, które
odprawił ks. prob.
pracujących przez 3 godziny dziennic robotni Kurpisz w intencji straży pożarnej.
Okolicz
ków magistrat zatrudnił 6 godzin dziennie i aby
nościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz, w
na ten
cel przeznaczył odpowiednie fundusze.
którem wspomniał wielkie zasługi zmarłego nie
Ponadto zebrani postanowili wysłać mcmorjał
dawno długoletniego naczelnika straży pożarnej
do Ministerstwa Robót Publ. oraz Pomorskiego
1 jej współzałożyciela i reorganizatora śp. Sz,
Urzędu Wojewód zkiego z prośbą, aby władze Kowalczyka.
Po nabożeństwie uformował się
te s'kłoniły magistrat toruński do zatrudnienia
pochód,
który
przeszedł ulicami miasta, a na
bezrobotnych przez 6 godzin dziennie.
stępnie odbyła się defilada na Rynku przed
władzami związkowemi.
Miłe zrobiły wrażenie
na
publiczność dziarskie drużyny tych, 'którzy
u
gotowi są każdej chwili w dzień i nocy na od
głos syreny wszystko rzucić i spieszyć do wal
ce hotelu
Centralnego miesięczne zebra k i z ognistym żywiołem dla obrony naszego
nie Towarzystwa
Ludowego pod opie mienia. Następnie w sali Strzelnicy odbyło się
ką św. Antonieg'o przy licznym udziale u roczyste posiedzenie, które zagaił p. burm.
członków i gości.
Zebranie zagaił pre Maron.
Również przemawiali pp.: inspektor
zes tow. p. Rędlarski pochwaleniem
Pa
Bussa i podinsp. Bednarek z Poznania, asesor
na
Boga
poczem
odśpiewano pieśń Klein w im. starostwa oraz delegat krajowego
,.Kto się w opiekę". Protokół z ostatnie ubezpieczenia ogniowego. Sekretarz p. Katzban
go zebrania odczytał sekretarz tow. p.
odczytał sprawozdanie z 10-letniej działalności
bez
zmian
Szmelter, który
przyjęto. Ochotniczej Straży Poż. w Chodzieży, poczem
Odczyt na temat ,,40-Iecia encykliki pa p. Mrugalski zdał sprawozdanie całego okręgu.
pieskiej ,,Rerum novarum" wygłosił p. Podczas posiedzenia odbyła się dekoracja z a
Zkolei omawiano
służonych członków straży pożarnej. Po wspól
Majdański.
sprawę
zabawy letniej. Uchwalono na wniosek nym obiedzie wyruszyły straże na plac przed
p.
Majdańskiego
urządzić zabawę w garażem, gdzie odbyły się za wody konkursowe:
ogrodzie ,,Nowej Ameryki", zaś wieczo Nagrody otrzymali: I. w kwocie 100 zł straż po
żarna z Chodzieży, II. 85 zl Budzyń i III. 85 zł
rem
na sali p. Januszewskiego.
z powodu równej ilości punktów Margonin.
W,
grupie straży wiejskich nagrody otrzymały: Zelgniewo i Ostrówki po 75 zł, Jeziorki i Raczyn
Po
po \7 zł, Zachorzy i Lipia Góra po 40 zl.
z
u kończeniu
zawodów
do ogrodu
wyruszono
tów kolejowych przy D. O. K P. Gdańsk. Dr.ia
Strzelnicy, gdzie odbywał się koncert oraz róż
13. bm. zakończono 9-miesięczny kurs aspiran ne gry i zabawy
Wieczorem odbyła się zabawa
tów kolejowych przy dyre'kcji kolej, w Gdań
taneczna w salach Strzelnicy, która przy lic z
sku.
Egzaminy trwały 7 dni w obecności ko nym udziale publiczności przeciągnęła się do
P
misji mmisterjalnej.
wiceprezes Okołowicz rana.
w obecności grona wykładowców kursu wręczył
Tow. Kolejarzy urządza swoją doroczną ża
absolwentom świadectwa i następnie wygłosił
ba wę letnią w niedzielę 19. bm. w Hotelu K o
pożegnalne przemówienie. Ukończyli kurs na ściuszki.
stępujący kandydaci: Bąkowski, Błażejowski,
Nadzwyczajne walne zebranie Kółka Rolni
Barzyk, Buffa, Balcerzak, Chudowski, Domaszka, czego Chodzież odbędzie się w niedzielę 19 bm.
Eter, Gradowski, Hennig, Jastrzębski, Kubert,
o godz. 12 w lokalu p. Michałowicza.


Wiadomości
Zebranie

było się

Inwalidów

w

sali

hotelu

od

Wojennych

Centralnego pod

prezesa p. Oszwałdowomawiano sprawę budo

iprzewodnictwem

skiego.

in.

M.

kiosków
w
mieście.
ukończeniu
3
kiosk

wy dalszych
cnie jest na

Obe
przy

narożniku
zwrócić się

ulicy Młyńskiej. Uchwalono
z prośbą
do
Magistratu o
nieudzielanie
zezwolenia
na
budowę
kiosku

nieinwalidzie.

Pozatem

wysto

wniosek o bu
suje się do Magistratu
dowę słupów reklamowych na ulicach,
przez co zaniecha się zalepiania domów
i płotów a przez
co
kilku
inwalidów
znajdzie lekkie zatrudnienie.
Zebranie

W

,,Dzień Pieśni'*. Tow. ,,Echo” urządziło za
bawę letnią połączoną z występem chóru mę
skiego i C ecylji na łące p. Mączyńskiego pod
Grzywną. Występy chóru odbyły się pod ba
Wieczo
tutą dzielnego dyrygenta p. Dorawy.
rem w hotelu
Dworcowym odbyły się kromne
tańce w zamkniętem kółku.
Z życia Kat. Stew, Młodzieży.
Odbyło się
plenarne zebranie Kat. Stow. Młodzieży przy
udziale 60 druhów.
Zebranie
zagaił prezes
Kuczkowski.
Wiceprezes Mieczysław Lis w y
głosił bardzo piękny i treściwy referat p. t.
,,Akcja katolicka a młodzież*'. Sprawozdanie
ze zjazdu w. Chojnicach złożył prezes Kuczkow
ski, zaś sprawozdanie z rekolekcyj w Górnej
Grupie p. Okow ski, Z wycieczki, odbytej do



Szkoln.

-

Warmiacy

do

47.000.

Nowy wizytator szkół

Z

Brzeski i Górecki.

ZToruniu,

szamotulski

pow.

Chełmża*

mińskiego rezolucję, by bronił młodzieży i nie
ze z walał jej na wstępowanie do Organizacyj an
tykościelnych. W dyskusji przemawiali prezes

'w skutek uderzenia

W

z

7.

ub.

Ludowego.

Towarzystwa

niedzielę odbyło się

w

małej

sal

CSiofnic.

Wiadomości
bm.

19.

niedzielę,
urządza
Strzelnicy Tow. Powst. i Wojaków wielki kon
cert, połączony ze strzelaniem o nagrody. Wstęp
na koncert dla dorosłych 50 gr, dla dzieci i sze
regowych 20 gr. Początek koncertu o godz. 16.
O godz. 20 odbędzie się w sali Strzelnicy za
Koncert.

W

w

bawa taneczna.

Tczewa.
.

.



Koncert
pieśn'i. Koncert urządzony przez
miejscowy chór Tow. śpiewu ,,Lutnia*' skon
centrował przeważnie miłośników pieśni pol
skiej w ogrodzie Hali Miejskiej. W koncercie
Tow.
brały udział trzy chóry a mianowicie:
śpiewu ,,św. C ecylji" Starogard, Tow. śpiewu
,,Rota" Starogard i ,,Lutnia" Tczew. Rozpoczę
to koncert pieśnią powitalną p. t ,,Powitanie''
St. Surzyckiego,
którą odśpiewała ,,Lutnia'*
wprost znakomicie. Nastąpiły produkcje po
szczególnych chórów. Wykonanie wszystkich
pieśni stało na wysokim poziomie, co jest za
sługą dyrygenta p. Lesińskiego, który jest du
szą tych chórów i nie szczędzi trudów aby
pieśń polską doprowadzić do doskonałości. Pod
.

Kuchcik, Kruczkowski, Kosiński, Kaźmierczak,
Łukasik, Madejczyk, Majewski, Mey, Neyman,
Olek, Orkisz,
Pasierbek,
Pruszak,
Pieślak,

Rychlewicz, Rzepka, Rytwidski,
lecki

Surowiecki.

St., Smentak,
Wierzgacz, Wichman, Zielony

i

Solecki J., So

Szczodrowski,
Zimniewicz.

ZMARLI.

ś. p.

Walenty

Ś. p, Feliks

Maćkowiak
Kisielewski

z
z

Torunia, lat 58.
Torunia, zecer,

lat 64.



dniem

1. bm. został

na

mocy dekretu Minister
sędzia p. Kazimierz R o z

Sprawiedliwości,
z Brodnicy.
Nowemu
naczelnikowi
sądu, składamy na tej drodze serdeczne gratu
lacje.
Nocny dyżur aptek. Do dnia 18. bm. dyżur
pełni apteka ,,Pod Lwem'* przy ul. Pańskiej.
Kradzieże. Z parku miejskiego została ścię
ta i skradziona jedna sosna, ślad prowadzi w
stronę koszar Czarneckiego. Jaranowski Stan.
zam. w Czebiełowie pow. Chełmno, zgłosił kra
dzież roweru z korytarza domu przy ul. Ogro
dowej 1, wartość roweru stanowi 235 zł. C zer
wińska Marja, zam. przy ul. Długiej 16 zgłosiła
stwa

wadowski



kradzież sukienki wartości 145 zł.
Znaleziono.
Sobocińska Wiktorja,

zam.

koszarach

Czarneckiego blok II. złożyła
ziony portfel z dokumentami na nawisko
a

r

t

a

n

w

znaleJ

e

zitr-

a
______________

______________

__________ ___ ___________

koncertowała

czas

przerw
kiestra kolejowa
Zamiast

,rula"

w

wicki

ze

na

bardzo

symfoniczna.
drugą półkulę

dobrze

or

—

dostał

się do

Czternastoletni Tadzio

Tczewie.

K

o-

obrawszy tatusia z dość po
ważnej paczki gotówki, wsiadł przed paru dnia
mi na pociąg we Lwowie i przybył do Tczewa,
skąd miał zamiar dostać się do Wolnego Miasta
Gdańska, aby stamtąd dostać się do Gdyni,
a następnie na
okręt i iazda do Am eryki. W
Tczewie okazało się, że Tadzio niema paszportu
na
Śmiałe pro
wyjazd poza granice Polski.
jekty wydostania się na pełne morze spaliły na
panewce i niedoszły Robinson Kruzo e powędro
wał tymczasowo do klatki, aby stamtąd być od
stawionym na łono rodziców, gdzie go spotka
prawdopodobnie nieoczekiwana nagroda. *-T

Lwowa,

I

~

-

Chojnic donosi nasz korespondent:
sądem apelacyjnym na sesji wyjazdo
wej w Chojnicach toczyła się rozprawa o pod
palenie. Na ławie oskarżonych zasiadł ogrodnik
Paweł Nelke, lat 20, obecnie zamieszkały w
Bydgoszczy, oskarżony o podpalenie stodoły go
spodarza Dittricha w Lutówku, powiat sępołeński. Rozprawie przewodniczył prezes dr. Herdegen, oskarżał prokurator Bieńkowski.
Oskarżony do winy się nie przyznaje. We
dług aktu oskarżenia sprawa przedstawia się
następująco: Nelke był zatrudniony u Dietricha
w charakterze ogrodnika.
Z pracy jego praco
dawca nie był zadowolony, to też wypowiedział
mu.
W dwa dni przed pożarem oskarżony wy
raził się do służącej Paszyńskiej, że za to, iż
Z

-

Przed

da, kiedy Dietrich bćńfc'ił w Sępolnie, a domo
wnicy zajęci byli gośćmi, oskarżony wszedł do
stodoły po słomę. Krót'ko po jego wyjściu w
tych samych drzwiach, którędy wszedł, wybuchł

ogień, który w jednej chwili ogarnął całą sto
dołę oraz przyległą szopę, niszcząc je doszczę
tnie. Podejrzenie padło na oskarżonego.
O skarżony twierdzi,
że
przed wybuchem
ognia widział, jak córeczka właściciela tuż
przed wybuchem pożaru wybiegła ze stodoły.
Świadkowie jednak zeznali, że dzieci aż do wy
buchu pożaru znajdowały się w pokoju. Ro z
prawa wykazała winę oskarżonego. Wyrok są
du okręgowego w Chojnicach, opiewający na
półtora roku ciężkiego więzienia, został w ca
łości zatwierdzony.


______

dnia

BYDGOSKI*', sobota,

,,D ZIEN N IK

Str. 8.

lipca

15

Nr. 163.

r.

chw'ili.

osób

przygnębionych, wyczerpa
nych, niezdolnych dopracy naturalna wo
da gorzka
,,Franciszka-Józefa" pobudza
obieg krw i, wzmacnia zdolność myślenia
i chęć do pracy.
Żądać w aptekach i drog.
U

KRONIKA
dnia

Bydgoszcz,

17

1931

lipca

Prasa i publicznść zostali tem naj
zupełniej niespodziewanie zaskoczeni i z
rezygnacją poddali się losowi. Gdyby wia
domość ta wypłynęła na flukta publiczne 10
dni przedtem, to zrobiłby się harmider. Pra
sa by porządnie szkalowała
(naturalnie nie
ta sanacyjna).
Izby handlowo-przemyslowe
wniosłyby zapewne, protesta itd. Tego wszy
stkiego rząd uniknął, bijąc w leb społeczeń
stwo zupełnie znienacka.

1931

jest

Piwo Grodziskie



najzdrowszym napojem orzeźwiającym!
ZDROWOTNE

PIWO

GRODZISKIE

JEST

WSZĘDZIE

DO

NABYCIA*

roku,
Srebrne gody małżeńskie obchodzą w
dzisiejszym wierni i długoletni przy
jaciele ,,Dziennika Bydgoskiego"
p. Feliks
Wiśniewski, pracownik tutejszej elektrow
ni, wraz z małżonką,
panią Władysławą z
-

KALENDARZYK.

Dziś:

Aleksego,

t

Jutro:

Kam.

Szymona

Ar

Lip.,

z

nolda.
.

Wschód słońca:
Zachód słońca:

domu

godz. 3,56.
godz. 20,15-

ul.

Gdańska

—

7.

19,

te

i

Grun

144, tel. 191.

sześć

ziaren

na nowe linje
autobusowe nikt
Wojewoda poznański zarządził,
aby po 1 lipca nie wydawać nowych koncesyj
przedsiębiorcom pryw'atnym, pragnącym podjąć
komunikację.
Zarządzenie to zostało mylnie
zrozumiane,
jakoby ci przedsiębiorcy, którzy
—

nie

Siedemdziesiąt
jednym
kłosie. Na polu p. Bronisława Konieczki przy
ulicy Gdańskiej 108 podziw'iać można żyto dwa
i pół metra w'ysokie. W jednym kłosie naliczo
no aż 76 ziaren, przeciętnie jest 60.
w

Koncesji

otrzyma.

Miejskie przy Starym Ryn
codziennie od 10—16, w niedzie

otwarte

1

lipca autobusy przejściowo unieruchomili, m ie
być ukarani. Według zestawień urzędowych
kursuje w wojew'ództwie poznańskiem 324 auto
busów prywatnych i 122 publicznych
razem
446, obsługujących 186 linij. Na Pomorzu auto
busów jest 169 (w tem 130 prywatnych). Średnia
taryfa za pasażera i kilometr jazdy wynosi w
li

-

Poznańs'kiem 9,

na

Pomorzu

12 groszy

.

Kierownicy szkół zawodowych dokształ
cających z okręgu poznańskiego, przebywający
na kursach wa'kacyjnych w Bydgoszczy w licz
bie 45, zwiedzili w dniu wczorajszym w godzi
nach popołudniowych pod przewodnictwem p.
dyrektora Narcyza Weimana z Bydgoszczy no
wocześnie urządzone zakłady drukarskie ,,Dzien
nika Bydgoskiego''.
—

Muzeum

-

ku

ul.

Okolę,

Lwem,

ulica

Redakcja ,,Dziennika Bydgoskiego" przy
łącza się do gratulantów,
śląc Jubilatom
życzenia doczekania się
złotych i
djamentowych godów.
—

pod

waldzka

nr.

Jubilatów':

—

-

lefon 994;

2) Apteka

Adres

Firstenau.

Grunwaldzka

DYŻURY APTEK;

1) Apteka Centralna,

Wichura. Przez calą dzisiejszą noc dął
silny wiatr, oziębiając znacznie powietrze. L i
piec zawodzi nas w tym roku na caiej linji, a te,
najpiękniejsze w roku, opiewane przez poetów
noce lipcowe obecnie są pod psem
wietrzne,
ciemne, ponure i zimne. Czyżby i tam, w nie
bieskich sferach, tak samo,'jak na naszym ziem
skim globie, zm ieniło się coś na gorsze?...

—

IV., Marceliny.

Leona

Lei-,

dniu



Bydgoskie Towarzystwo Esperantystów
odbędzie swoje miesięczne zebranie dziś w pią
tek, 17. bm. o godz. 20 w sali ,,Harmonja'' ul.
Na
Marcin'kowskiego
(róg Dworco wej).
po
rządku obrad ważne sprawy w związku ze zb li
żającym się międzynarodowym kongresem espe
rantystów w Krakowie, m. in. sprawa wysłania
oficjalnego przedstawiciela esperantystów m.
Bydgoszczy oraz urządzenie wspólnej karawany
miejscowych esperantystów, wyjeżdżających na
kongres- Poza tem p. Alojzy Wypijcwski wy
głosi w języku esperanto odczyt p. t. ,,Młoda
generacja".
—

le

i

od 11-14.

święta

Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze
Touring Klub, ulica Libelta nr. 5, tel. 2256,
od godz. 9—19-ej wydaje zniżki kolejowe
wszelkie informacje w sprawach turystycznó-wycieczkowych.
-

—

Biblioteka

-

Ludowa, ul.

Jana

Kazimie

Wypożyczalnia otwarta codziennie
z wyjątkiem
niedziel i świąt od 12-13, po
nadto w poniedziałki, środy, czwartki i piąt
ki od 17—19, we wtorki i soboty od 15-19
rza

9.

nr.

-

MIEJSKI.

TEATR

Dziś,
śmieszna
nTak

17 bm.

piątek
farsa

o

Ludwika

godz. 20-ej
VerneuilTa

arcyp.

tyt-

się zdobywa kobiety”.

Dwukrotna

premjera

,,Krysi

Leśniczanki”.

Operetka G. Jam o (libretto B. Buchbindera) ,,Krysia Leśniczanka”. Obsada ról ppJózef

Cesarz

Otlergarn
zefina

-

II

-

Morozow'iczowa, hrabianka Jó
hr.
Dowmunt,
Kaupe, Locbon

—

Klejer,

Reustern

—

Cybulski,

Cirin, Krysia
Wańska,
Stefan Laskowski,
Fóldessy
—

-

sobotę po raz pierwszy w Teatrze.
niedzielę 19 bm. o godz. 20,30 na Stadjonie Miejskim Monumentalna rozbudowa
przestrzeni scenicznej Stadjonu według pro
jektów art. mai. Feliksa Krassowskiego. Ce
loże 3
zł, trybuna I. 2,50, try
ny miejsc:
buna II. 2,—, trybuna III- 1,50, krzesła 2,50,
dla dzieci 0,50 zi, dla
miejsca stojące 1,-,
żołnierzy 0,50 zł. Bilety' na Stadjon w kasie
Teatru Miejskiego
codziennie
oraz w nie
dzielę do godz. 14-ej i od godz. 17-ej w kasie
Stadjonu Miejskiego. W razie niepogody bi
lety ważne do teatru.

Bydgoszcz,

W
W

.

-

,

marginesie.
nam:

Ministerstwo poczty zmianę taryfy listo
wej, obowiązującą od 1 lipca, ogłosiło w
,,Monitorze" z tą samą datą. Szeroka pu
bliczność o tej podwyżce
opłat zagranicz
nych dowiedziała się z gazet dopiero 3 lip
ca
albo i jeszcze później.
Ja, jako kupiec,
prowadzę bardzo obszerną korespondencję z
Czechosłowacją i z Niemcami. To też wszy
stkie moje listy, jakie w pierwszych trzech
dniach lipca za granicę wysiałem, albo wró
c iły jako niedostatecznie ofrankowane, albo
spotkałem się z uwagą ze strony adresatów,
te m usieli do moich listów dopłacać.
Od redakcji:
Stało się to już zasadą na
szych władz, aby obywateli na nic nie przy
gotowywać, tylko starać się ich niespodzia
nie zaskoczyć. Ma to, dla władz naturalnie,
tę dobrą stronę, że ich zarządzenia są w ta
kim razie mniej krytykowane. Bo gdyby ta
podwyżka doszła do wiadomości publicznej
parę tygodni
wcześniej, to byłoby się bez
wątpienia wywiązała ^nad nią dyskusja,
poddanoby ją ujemnej Ocenie jak każdy za
m ach na kieszeń obywateli,
żądano by za
niechania tego kroku itd. Tego wszystkiego
rza.d pragnie uniknąć i dlatego w ostatniej
chwili ogłasza swoje rozporządzenia- Że na
tom cierpi ogół i powstaje choćby chwilowy
bałagan, to niema nic do rzeczy. Racja sta
nu górą.
Rozporządzenie na minutę przed
wprowadzeniem go w życie, którego prasa
zw ykła nawet nie zaczepiać, wiedząc, że już
swem
pisaniem nic nie zmieni.
z
Analogicznie
postąpiono
podwyższe
niem opłat na paszporty zagraniczne. Opła
ty te zdublowano, co jest po prostu horrendalniTnJ..
laszono
to także
w
ostatniej

u

(Wrażenia

—

Granowski.

Piszą

zwróci.

Bezrobotni

-

—

Lange leśniczy

Na

Za osobnikami czynione są obecnie
poszukiwania, lecz krwawo zdobytych
nikt
nie
pieniędzy, pokrzywdzonym

,,Sokół żeński'1
środą dnia 22 bm. o godz. 8-ej odbę
się w sekretarjacie zebranie plenarne,
połączone z uroczystem obchodem rocznicy
Grunwaldzkiej.
Obecność na zebraniu starszych członkiń,
i drużyny ćwiczącej jest bardzo pożądana.
W

dzie

—

Sternfeld

Walper

Osobnicy, po zdemaskowaniu ich
,,Dziennik Bydgoski11, zbiegli, nie
zdążywszy pokrzyw'dzić jeszcze więcej
biedaków, bo napewno, byłaby znacznie
większa liczba pokrzywdzonych.
przez

baronowa

Dobrowolski,

—

trzymać tak bardzo upragnioną pożycz
kę. Ostrzeżenia nasze były prawdziwe,
albowiem stwierdzonem już zostało, że
wszyscy łatwowierni biedacy, padli ofia
rą oszustwa i w'płacone przez nich pie
niądze, przepadły.

Ostrzegaliśmy przed niedawnym cza
przed dwoma osobnikami, którzy
wynająwszy pokój przy ulicy Cieszkow
skiego 21, podawali się w szumnych ogłoszeniaeh za przedstawicieli Banku
Kredytowo
Oszczędnościowego w Po
znaniu, który udziela długoterminowych
pożyczek urzędnikom państwowym. Od
zgłaszających się pobierali po 15 zł
składki członkowskiej i 100 zł udziału,
obiecując w'zamian uzyskanie w krót
kim czasie pożyczki.
Zgłaszali się prze
ważnie najbiedniejsi urzędnicy, emeryci
i inni, z których niejeden zastawił lub
sprzedał, co mógł, aby zdobyć żądane
przez ,,przedstawicieli"
pieniądze i osem

z

cierpliwości.

wczorajszego wieca.)

cja dotknęła go niesłusznie), lecz na ich
miejsce Warszawa przysłała trzech no

lipca.

17

kresu

do

biur

i

chleb

nam
wyrzucimy tych,
którzy
Na to
odbierają!..." (Pomruki).

(n) Najpodat niejszym materjałem
młodych
wojsko odezwały się na sali glosy przestrogi:
przewrotów społecznych jest proletarjat wych emerytów
w
,,A policja?!”
wych.
Wiecownicy,
zgromadzeni
I
inteligencki.
jeżeli
odpowiedzialne
sali ,,Pod Lwem”
oburzali się
głośno
Światlejsi mówcy dyskusyjni upatry
czynniki nie znajdą środka na zaradze
na to, że w
Kasie Chorych
,,ruguje się wali całą winę nieszczęścia, jakie spa
nie coraz większej
biedzie
jesień
a
forytuje
pracowników dło na Polskę mimo rządów ,,silnej rę
może przynieść
wydarzenia,
których tutejszych"
nazwiska
,,nasłanych".
Wymieniano
żaden patrjota sobie nie życzy.
Interes
ki"
w
admini
nadmiernych kosztach
w
któ
mężatek
pracujących
urzędach,
w tem, aby był
w
spokój
kraju, mają
stracji. Przemysł nasz nie może kon
re
rzekomo są nie do zastąpienia.
W
coś
kurować z zagranicznym, poniew'aż dy
szczególnie ci, którzy
posiadają.
Kasie Chorych do najzaufańszych nale
i
komu
rektorow'ie fabryk, hut i kopalń biorą
Zamknięcie jednego
drugiego
żona pewnego urzędnika pocztowego
kolosalne pieniądze i jest ich
za
nisty jeszcze nie rozwiązuje sprawy bez ży
i żona jednego z kierow
robocia. Są to wszystko
w'iele.
W Niemczech np. na 200.000 ton
jak na wczo wyższej rangi
ników urzędu skarbowego na prowincji.
rajszym wiecu bezrobotnych pracowni
w'ydobytego w'ęgla przypada jeden dy
Protekcja
wielką odgrywa również rolę rektor, w Polsce zaś jeden n a 29.000 ton!
ków umysłowych rozsądniejsi przywód
w
Izbie
Kontroli
M.
P
i
Rachunkowej
cy mówili
półśrodki. Półśrodkiem
Lipiec
miesiąc, w którym powinna
razem
z
żo
jest także najnowsze zarządzenie władz T., gdzie mężowie pracują
wrzeć najgorętsza praca, wykazuje 300
nam i.
Nie
w
lepiej wygląda
prywat
centralnych, aby zwolnić z
urzędów
tysięcy bezrobotnych, ludzie ratują się,
nych przedsiębiorstwach.
wszystkie mężatki,
których
mężowie
chodzą do lasu zbierać jagody, ale co
Mocno na demagogję zakrawało od
oraz
W
mają stanowiska,
emerytów.
będzie jesienią? (Głosy na sali: ,,Rew'o
Kasie
Chorych miasta Bydgoszczy co- czytywanie! długiego rejestru nazwisk lucja!” i odpowiedź od stołu prezydial
kilku
przez przewodniczącego wieca.
Nieopa nego: ,,Rewolucja
prawda wypowiedziano posady
was
nie
nakarmi,
mężatkom i jednemu emerytowi (miał nowani mówcy dyskusyjni zaczęli bo tylko jeszcze większą może sprowadzić
tylko 70 zl miesięcznie, a więc reduk- wiem się odgrażać: ,,Sami pójdziemy do nędzę, jak w Rosji”...)
Dalsi
mówcy
—

—

—

—

—

.

—

—

doradzali

Okradzeni przez swych nieznanych
sublokatorów.
Sprawcy wywieźli skradzione rzeczy do ekspedycji kolejo
Pozostawali
wej.
Sprawców ujęto i rzeczy odebranooni w spółce ze złodziejami, których również ujęto.
-

zmniejszyć

liczbę godzin

pra

aby zatrudnić wszystkich, tudzież
kontroli
zaprowadzenie
państwowej
nad produkcją, która, oby
nie
tylko
była za kosztow'na! Powoływano się na
orędzie ks. biskupa Kubiny, stwierdza
złamał
jące, ^że ustrój kapitalistyczny
swój stos pacierzowy.
cy,

—

'

-

Wynikiem zebrania tysiąca bezrobot
nych pracow'ników umysłowych
byio
uchwalenie
obszernej rezolucji. Jest
tam nowy apel do
obywatelstwa, aby
—

Jak

bardzo

trzeba

mowaniu do swego
lokatorów, dowodzi

kim

nam

być ostrożnym w przyj
mieszkania nieznanych sub
następujący wypadek, o ja

donoszą:

Lański, zamieszkały przy ul.
Pięknej 37, wynajął w swem mieszkaniu jeden
pokój jakiejś nieznanej parze małżeńskiej, która
pod pozorem, że oczekuje na nadesłanie jej do
kumentów, z w lekała z zameldowaniem się w
policji. Po kilku dniach zamieszkiwania para
ta, korzystając z nieobecności gospodarzy (p. L
był zatrudniony przez caly prawie dzień w pewnem przedsiębiorstwie, a żona jego udała się
do miasta), zrabowała znajdującą się w mieszka
niu biżuterię państwa L
oraz
bieliznę, garde
robę, pościel i inne rzeczy, wartości 1500 zl,
ulatniając się w niewiadomym kierunku
J a k potem stwierdzono, m iła parka wyna
jęła woźnicę, któremu kazała odwieźć skradzio
ne
rzec zy do tutejszej
ekspedycji kolejowej, a
Pan

Stanisław

.

.

.

kwit

zatrzymać przy sobie, po który ,,małżon
się później zgłosić do woźnicy. W
ten sposób chcie li oni uniknąć rozpoznania.
Nie zdążyli jednak odebrać kwitu, gdyż po
licja woźnicę odnalazła i rzeczy w ekspedycji
zatrzymała. Idąc dalej po nitce, przychwycono
sprawców, którzy, jak się okazało, byli rów
nież wspólnikami kradzieży, dokonanej u braci
Kordana przy ulicy Hermana Frankego 3 i mają
niejedną już sprawkę na sumieniu.
złożonemi przez spraw
Między rzeczami,
ców w e'kspedycji, zn aleziono też niektóre rze
czy, pochodzące z kradzieży u braci Kordana.
Sprawców osadzono pod kluczem i zajęto się
odszukaniem wspólników, których też wkrótce
ujęto. Prawdcpodobnem jest, że s z u k a ta do
konała w ostatnich czasach więcej włamań.
Nazwiska sprawców narazie trzymane są w
tajemnicy. Tak więc wykrycie jednej kradzieży
naprowadziło na ślad drugiej.
kowie" mieli

nie

ustawało

w

ofiarności

na

rzecz

biednych bezrobotnych, wezw'anie do
rządu o przywrócenie samorządu w Ka
sach Chorych, prośba do ,,ojców
mia
sta" o wynalezienie źródeł pieniężnych.
Między innemi wysunięto projekt po
datku

od

siedzenia

w

lokalach

po

go

dzinie 10 w nocy 1
robotni pracownicy

zloty od osoby. Bez
fizyczni wysunęli
żądanie
radykalniejsze:
zamknięcia
Teatru
Miejskiego na przeciąg jednego
roku i obrócenie
całej zaoszczędzonej
przez Magistrat kw'oty (około 300.000 zł)
na
roboty publiczne.
Jakie
skutki

oba
i

botnych,

projekty

mogą

w'ywrzeć

ilu nowych przybędzie bezro
nad tem się nie zastanow'iono.

Nr.

163.

Krwawa Mika
Michał Z.,

zamieszkały przy ulicy
Seminaryjnej, jest zaręczony z niejaką pan
ną N'., z którą wkrótce miał zawrzeć zwią
zki małżeńskie. Ale, niestety, przed zawar
ciem jeszcze hymenu małżeńskiego,
tak się
,,dokumentnie" poczubili, że będą m usieli na
dłuższy chyba czas odłożyć słodką chwilę
ślubu, zanim się wyleczą z zadanych sobie
A
wzajemnie urazów cielesnych.
było to
tak:

Michał, wyelegantowawszy się,

po

szedł

na zabawę, na którą niewiadomo z ja
kiej przyczyny, nie chciał, czy też może nie
mógł, zabrać swej narzeczonej. Podejrzliwa
i zadrosna panna N., postanowiła śledzić na
rzeczonego i w tym celu niepostrzeżona udała się za nim aż do lasu za szkolą Pod
chorążych, gdzie ukryta za drzewem obser


wowała

tam

już pewne

ła

i

harmonijka,

chwili

Po

zagra
w

dobrawszy sobie jakąś
urodziwą dziewoję, począł z nią hasać, aż
się drzewa trzęsły, co pannę N. doprowadzi
ło do takiej złości, że omal nie zemdlała. Opanowała się jednak i nie chcąc robić na
rzeczonemu scen publicznie, odeszła w strasznem wzburzeniu, postanawiając rozmówić
się z narzeczonym w cztery oczy.
W tym celu udała się do mieszkania na
rzeczonego i uzbroiwszy się w kawałek że
laznego pręta, czy też w pogrzebacza, pełną
oczekiwała przyby
nerwowego niepokoju,
cia ,,zdrajcy".
Gdy wreszcie nadszedł tak pożądliwie oczekiwany, panna N., zwinnie, jak młoda
kociczka, poskoczyła ku niemu, zadając mu
żelazem kilka, jeden po drugim
ciosów w
głowę.
Nieprzygotowany na tak ,,czułe" przyję
cie

Michał

Pan

tany.

całkiem

narazie

Michał,

p.

Zabawa

L

Strzelnicy. Dnia 18
wa w Strzelnicy przy
ul. Toruńskiej
czątek o godz. 20. Wstęp 50 gr.

rodnia siostra.
Jakie

głosować na listę nr. 1, p rzy wyborach do
i sejmu śląskiego.
Urząd gminny zechce zwrócić na to baczną
uwagę i tych, którzyby swego obowiązku nie
spełnili, należy podać do wiadomości tutej
szego urzędu.
Komisarz ziemski: (—) Humer.

15

listopada

1930.

szystkic h urzędów gminnych
powiatu cieszyńskiego.

w

Wzywa się tamtejszy urząd gminny do
wiadomienia
żawców

osadników

za

dzier

i

wszystkich
że tutejszy urząd stoi na sta
wszyscy wyżej wymienieni winni

że

Stronnictwa Chrzęść.
okręgu bydgoskiego.

Zjazd odbędzie się w niedzielę
hpca 1931 r. w Strzelnicy.

dnia

19-go

Porządek obrad;

Po

1. Godz.

9

2. Godz.

10

św.

msza

i

zagajenie

3. 'Zatwierdzenie

4.

dele

samo

u

rok

c)

Zarządowi absolutorjum.

XI. dnia

NIEDZIELA,
astr.

U.

12 05-12 .45:

P.

18.15—18.45:

dla

Z.

T

Audycja
Noskowskiego art.

Koncert

ilustr.

solistów.

muz,

22—22.15:

z

Odczyty
dzieci
P

.

.

obserw.
rolnicze.

w wyk.
p.
18.45— 19.45:

19 .45 -20:

Nadprogram z
Koncert wieczorny.

20.15— 22:

Sygnał

czasu

czasu

z

obserw.

astr.

U

.

Intęrludjum muz. 22.40 do
Recitąl śpiewaczy Ireny Downar-Zapolskiej Trans, z Warszawy). 23—24: Muzyka
taneczna z kaw ia rni ,,Esplanade'*.
22.15— 22.30:

P.

23:

WARSZAWA-RASZYN.
czasu

z

Obs.

Warsz.

11.58-12.05:
Astr.

13.20:

Sygnał
Muzyka.

Muzyka. 15.30: Odczyt z Wilna. 15.50:
Muzyka. 16.40: Progtam dla dzieci starszych.
16,55: Program dla młodzieży. 17.10: Wesoła
audycja literacko-muzyczna p. t. ,,Imieniny".
17.40: Komunikat, ,,Z przed stu lat".
17.45:
Koncert
19:
Rozmaitości.
popołudniowy.
19.20: Pły ty gramofonowe, 19.55: Urzęd. k o
14.25:



munikat

Państw

.

Inst.

Meteor.

20:

,,W ia do



mości

przyjemne i pożyteczne' albo odczyt
aktualny.! 20.15; Kpncert popularny z Do
liny Szwajcarskiej. 22.30: Recital śpiewaczy
Ireny Downar-Zapolskiej. 23: Muzyka lekka

dniu

przez

radjo.

lipca, o godz. 17,35 prof.
Bujwid, przez radjo
wygłosi odczyt o
23-im Zjeździe
w
Esperantystów
W

16

-

l i

na

prawa

brać

legi
głosu.

został na starcie.
j. Tobjasz
Wygrane, w 0'53" wysyłana o 1 dł.,
o3dł.
Tot. zw. 10 zł, fr. 12—17 zł.

.

zł 222,-

10 zł.

za

Płaska

Odczyt będzie transmitowa
wszystkie stacie Polski

Dystans ok.

-

Beduin

Majdan

—

—

—

chi. Rutkowski 3.
go

—

chł.

2 dł.

L

J

.

.

Kuwera

bar.
—

J

Kronenberga

-

—

w

Tot.

2'21"

po walce o szyję,trzeci
20 zł, fr. 10—10 zł.

zw.

Przeszkody

na

Dystans ok.

-

3.600 mtr.

—

—

.

—

—

.

—

—

.

-

—

-

—

.

w

Tot.

4'41"
zw.

pop walce o 1 dł.. trzeci
15 zł, fr. 13—222 zł.

.

-

na

—

19 zł.
ok. 2.800 mtr.

Tot.

—

zw.

Nagroda 1000 zł.
hr. Mielżysńiego
j. Lipo
J
wła
Goszczyńskiego
Gr. Ofic. 16 p. uł.
j.
Diana
G
chł.
Jaszwilego

Płoty
Dystans
Vipida
Ign.
wicz 1. Hajdamak
ściciel 2.
Umizg
-

—

Chomicz

3.

—

-

-

.

—

—

-

-

.

Ziółkowski 4.
Tot.

—

Płaska

w

-

3'23'' dowolnie
zw.

zł, fr.

10

Dystans ok.

Danaida

—

-

Pomorskie

.

-

3

dł.,

trzeci

Ujęcie szajki włamywaczy.

9 bm. dokonano krad zieży

Nagroda

(PAT) Kuratorjum Okręgu Szkol
nego Pomorskiego donosi:
Wykaz szkół średnich ogólnokształcą
cych, które w roku szkolnym 1931/32 posia
dają prawa gimnazjów państwowych, nada
ne na podstawie
rozporządzenia Minister
stwaW.R.iO.P.zdnia3-goczerwca1931
Nr. II-8484/31/Dz. Urz. Ministerstwa W. R
i
1.

800 zł.

17 p. uł.
chł, Ko
hr. Korzbok-Łąckiego

nia

St.
nieczny 1. Cinia
Gr. Ofic. 17 p. uł.
j. Reif 2. Romantyk
L J
bar. Kronenberga
j Kończal 3. Drab
chł. Rutkowski 4.
L
Regea
Bukowieckiego
-

braci Kordana, zamieszkałych przy
licy Hermana Frankego 3. Ja ko sprawców
kradzieży ujęto trzech osobników, których od
stawiono do dyspozycji władz sądowych.
Po
szkodowani otrzymali część skradzionego łupu

powrotem.

z

PROGRAM

ne

.

-

.

W

KINACH.

Dziś po
Taxasu".

CORSO.
i

,,Orzeł

ostatni

raz

t-

,,Ponad śnieg'*
J15152.

dalszym ciągu bardzo
zajmujący film p. t. wZbrukana lilja" z gwiazdą
ekranu Corinną Griffith w głównej roli. W nad
programie wspaniałe zdjęcie z uroc zystości od
słonięcia pomnika Wilsona w Późnemu, które
radzimy każdemu zobaczyć.
MARYSIEŃKA. Każdy film, w którym głów
ne role kreują sławne artystki i artyści, zawsze
się udaje. Greta Garbo jako ,,Władczyni miło
ści'1 jest wprost czarującą.
Taksamo Ramon
Novaro w filmie ,,Zakazane godziny" zachwyca
publiczność swą artystyczną grą.
NOWOŚCI. Dziś poraź ostatni na ekranie
bezsprzecznie najlepszy film dźwiękowy p. t.
,,Kawiarenka'*. Humor reprezentuje w tym prze
pięknym dziele filmowym pełen umiaru Mau
ryce Chevalier, którego ,,kelner" to prawdziwe
perły dowcipu, wesołości i aktorstwa. Radzim y
skorzystać z ostatniej okazji i zobaczyć, jak ten
wytworny ,,Maryś" w ywiązuje się ze swej cha
rakterystycznej roli.
WOJSKOWE wyświetla tylko 3 dni (od 17
do 19 bm.) wielki dramat w 12 a'ktach p. t.;
,,Kobieta bez nazwiska"
(Świat mówi o tem).
W roli głównej Elga Brink.
Pozatem komedja
t. ,,Pietrek na wojnie'*.
p
wyświetla

w

.

zakład żeński Najświęt
Kościerzyna
szej Marji Panny Anielskiej
Fundacji
duchownej Biskupa Chełmińskiego
pełne
3.

—

—

-

;prawa.

Pelplin
gimnazjum męskie Bisku
pie (Colegium Marianum)
pełne prawa.
5. Toruń
miejskie gimnazjum żeńskie
niepełne prawa.
6. Toruń
gimnazjum męskie im. św.
Józefa Zgromadzenia O. O. Redemptorystów
pełne praw'a.
7. Wejherowo
żeńskie
gimnazjum
Grzegorza Winogrodzkiego
niepełne pva4.

—

—

—

—

6 klasowa

T-wa Słowa

Bożego

-

szkolą Śred
pełne pra

—

—

—

.

-

wa.

2.

W nocy z 8
włamaniem do

u

—

81:

7,poz.
Górna Grupa

męska

—

z

prawach gimnazjalnych.

Toruń.

O.P.Nr.

60 zł.

szkoły średnie

.

o

10—13 zł.

850 mtr.

Ofic.

Gr.

o

nieznani

-

Wygrane
daleko.

kolonjalnego, W no
złodzieje włamali:
kolonjalnego p. Matyldy Weso
ul. Rupienica 14 L skradli pewną
bm.

16

-

o

Nagroda 700 zł.
L
Tędy Siędy
Bukowieckiego
j. Cho
micz 1.
Naulaka
J
wła
Goszczyńskiego
ściciel 2.
Rama II
Z Studzińskiego
j. L i
B. Pieczyńskiego
wła
piński 3. Żupan

—

.

dł.

—

Rościszewskie

.

Głowacki 4.

Wygrane
—

Nagroda1200zł,

—

Branka II

wicz 2.

2100 mtr.

Gr. Ofic. 17 p. uł.
j. Konńczal 1.
Ign. hr. Mielżyńskiego
j. Lipo

—

ściciel 4.

Poniżej podajemy wynik gonitw:
Płaska
Dystans ok. 1.600 mtr. Nagroda 700 zł.
Nagroda Ko ła Sportowego
Kujawskc-Mazowieckiego.
Córa Beja
L
J
bar. Kronenberga
j.
L J bar. Kronenberga
Lipiński 1. Cioska
E. v. Lehmanna-Nitschej. Tobjascz 2. Hedi
go
j. Józefiak 3.
'Wygrane w 1*51** po walce o łeb, trezci o
5

trzeci

—

-

Krakowie.

zaś, mogą
okazaniem

—

Czwartą o nagrodę 1.200 zł po walce bardzo
ciekawej wygrał Beduin od Majdana o szyję.
Ostatnią z przeszkodami wygrał faworyt Tę
dy Siędy pod j. Chomfczem. Naulaka pod por.
Goszczyńskim przyszła druga .Total. zapłacił

5 dł.

prof. Bujwida

w

Uwaga: Każdy delegat, biorący udział w
zjeździe Ch. D., otrzyma z sekretarjatu specjal
ną legitymację,
którą zarazem posługuje się
przy głosowaniu.

Ginia.

Wygrane

i taneczna.

Odczyt

-

członkowie

—,

15

....

Kapuściskach Małych.

Najwyższa wypłata totalizatora.

.

19 LIPCA.

Sygnał

w

Włamanie do składu

Kradzież ogrodowa. W nocy z 15 na 16
nieznany sprawca wdarł się do ogrodu p.
Jana Koczwary, zamieszkałego przy ulicy Bie
lickiej 10 i dokonał kradzieży większej ilości kalaljorów,. nieustalonej, jeszcze wąrtości.
—

wyścigów konnych

W

RADJOFONICZNY.

12—12.05:

w

m.

mieszkania

Zjeździe, tylko za
tymacji członkowskiej, bez

jedenastym dniu wyścigów konnnych w
Kapuścis'kach Małych udział brały prawie wszy
stkie konie, zapisane do gonitw.
W pierwszej płaskiej dla półkrw i faworytka
Hedi zawiodła.
Pierwsze i drugie miejsce za
jęły konie L J bar. Kronenberga.
Drugą z płotami wygrała faworytka Vipida.
Płaską dla 2 latków po pozostaniu na star
cie Regena, wygrała Danaidą Gr. Ofic. 17 p. uł.
pod chł. Koniecznym, bardzo dobrze przyszła

POZNAŃ.

z

K R IS T A L

—

PROGRAM

brani
udział

Sprawozdanie Zarządu Okręg, za
ubiegły 1930: a) prezesa, b) sekretarza,
skarbnika, d) komisji rewizyjnej.
Udzielenie

red.

na

50 członków

5.

-

bm.

Zjazd mają tylko delegaci wy
1 delegat na
swych kołach, jeden

Wstęp

wybór prezydjum.

Wybór Komisji Matki, (piątki).

0.

Demokracji

11. Zakończenie.

Ujęto: 6 osób podejrzanych o morderstwo,
3 za napad rabunkowy, 1 za kradzież i 1 za
opilstwo.

na

tylko do 25-gob.

na

pełnomocnictw

sierpień

za

—

7. Referaty posła p. mec. Bitnera i p.
Formańskiego.
9. Wybór Zarządu i.Rady Okręgowej.

Fary.

u

przyjmują

już

abonament

10. Wnioski.

Wyniki

wieczorem

Listowi

się do składu
łowskiej przy
ilość towarów, wartości

Program Zjazdu Okręgowego
Polskiego

przedpłaty
Bydgoskiego'*

,,D ziennika

cy

licy Śnia
deckich samochód ciężarowy P Z. 41796 najechał
na wóz
rzeźnicki p. Teodora Budnarowskiego,
zamieszkałego przy ul. Warszawskiej 5 i po
ważnie go uszkodził. Ludziom nic się nie staio.
bm.

15

odnowić

zastosować.

gatów.

rzeźnicki, uszkodzony przez

Wigłasz.

się. przez ogłosze
nie w prasie publiczną własnością. Do
tarł w ten sposób naturalnie i do władz.
Co te z nim zrobiły
,,Polonja" już nie
pisze.
Powinny w każdym radzie na
stąpić dwie rzeczy. Zawieszenie autora
okólnika w urzędowaniu i dochodzenie
sądowe. Przepisy o ochronie czystości
wyborów nie zostały jeszcze zniesione
a niniejszy wypadek wola głośno, by je
—

,

Dnia

Paweł

—

działek,

nowisku,

Samochód najechał na wóz. Dnia 15 bm.
godzinach rannych samochód ciężarowy PZ.
46007, jadąc ulicą Jagiellońską, zaczepił przy
wymijaniu o wóz p, Berczykowskiego Jerzego
Z Siedmiogrodu, powHBydgoszcz
skutkiem cze
go złamane została tylne koło woza. Wypadku
z
ludźmi nie było.
Wóz

zgodność odpisu: (—)

Za

w

—

będzie miało to
godnością człowieka

z

senatu

w Cieszynie
254/30.

dz.

.

Do

—

chód.

dalsze następstwa

przykre, nie licujące
zajście, nie wiadomo.

—

bm. zaba
175.

pozostawiła

Dokument ten stał

Cieszyn, dnia

oniemiał,

w

poszkodowanych,

prywatnym dochodzeniom.
się później okazało, podejrzenie pan
ny N., nie było uzasadnione, gdyż ową uro
dziwą tancerką p. Michała, była jego przy

Ziemski

Urząd

dotkliwy ból i ciekącą po
twarzy krew, nie wiedząc widocznie, co ro
bi, wyrwał z ręki narzeczonej pręt i począł
nim bez pamięci okładać swą przyszłą żonę,
nie patrząc, gdzie i jak uderza.

—

znalazłszy
sprawę
Jak

Dokument brzmi:

jednak

czując

chał.

,,Polonia" wyłapała do
kument, będący cennym przyczynkiem
do metod, jakiemi sanacja zakrólowała
nad urną wyborczą.
W sporach z prze
ciwnikami powołuje się sanacja, jak to
m fijonowy lud
wyborczy poszedł za jej
hasłami i osobami.
Mamy nowy do
wód, jak opinję wyborczą urobiono.

towarzy

towarzystwo puściło się

nie zastawszy już panny N.,
rany panu Michałowi i odje
Zaalarmowana policja,
również
nie

ratunkowego,
opatrzył tylko

Katowicka

stwo, do którego zbliżył się p. Michał, powi

tany, jako dobry znajomy.

Str. 9.

r.

Czy to wystarczy panu prokuratorowi?

go bacznie.

Znajdowało się

1931

podejrzliwość narzeczonej.

Ujrzawszy wreszćie,
spływającą po jej
twarzy krew, oprzytomniał nieco i odrzu
ciwszy żelazo, wziął narzeczoną w objęcia
i wyrzucił za drzwi.
Zmaltretowana i
kobieta,
pokaleczona
zdołała wyjść na ulicę, gdzie padła, zemdlo
co widząc sąsiedzi,
zawezwali natych
ną,
miast pogotowie ratunkowe.
W międzyczasie jednak panna N.,
odzy
o
skawszy przytomność,
własnych silach
udała się do swego domu.
Przybyły na miejsce lekarz
pogotowia

.

Pan

sobota, dnia 18lipca

między narzeczonymi.

Powodem nieuzasadniona
Pan

BYDGOSKI"

,,DZIENNIK

Grudziądz
gimnazjum koedukacyj
Niemieckiego Stowarzyszenia Szkolnego
niepełne prawa.
—

—

wa.

Str.

,,DZIENNIK BYDGOSKI"; sobota, 'dnia18lipca1931

m

Nr. 163.

r.

c.y

Ostatnie

wia

Dolar i marka.

Tak

(Tel. wł.) Wczoraj
giełdzie warszawskiej płacono za do
lar gotówkowy 9,10 zł, za markę nie
miecką, która spadła w dalszym eiągu
17. 7.

Warszawa,

na

1,90

na

a

1,80.

nawet

Wycieczka Fidac'u

Śląsku.

na

Dziś przy
(PAT.)
była tu z Krakowa wycieczka prezydjum Fidac'u na 2-dniowy pobyt. Na po
witanie
na
dworzec
gości przybyli
przedstawiciele władz oraz delegacje
dworca
miejscowych
organizacyj. Z
wycieczka udał% się na Plac Wolności,
gdzie prezydjum Fidac'u złożyło wieniec
na
Po
grobie Nieznanego Powstańca.
śniadaniu, w czasie którego toasto
wano
na
cześć
Fidac'u
Jugosławji
i Polski, udali się goście samochodami
na zwiedzenie huty ,,Salva".
16.

Katowice,

(PAT) Rząd brytyjski po
Londyn,
wziął decyzję, iż w chwili obecnej koniecznem
jest natychmiastowe zw ołanie do Lo ndynu
kcnłeren cji
co
ministrów,
było
przewi
dziane w zaproszeniu komitetu ekspertów, ma
jącego zająć się szczegółowo planem Hoovera.
Rząd brytyjski pragnie, aby konferencja mini
strów zebrała się w Londynie dnia 20 bm. o
godz. 18.
Mac Donald i Henderson udadzą się do Ber
lina w piątek, skąd wrócą na wspomnianą kon
ferencję, Zaproszenia do odnośnych ministrów
zoslrly już wysłane.
Nowy Jork, 16. 7. (PAT) Decyzja rządu bry
tyjskiego zw ołania konferencji ministrów euro
pejskich przyjęta została w koła ch miarodajnych
życzliwie.
Jak słychać, Stany Zjednoczone na konfe
rencji tej nie będą reprezentowane oficjalnie,
delegować mają natomiast swego obserwatora,
którym będzi prawdopodobnie Stimson. P rez y
dent Hoover jest zdania, że poprawny stosunek
francuskc-niemiecki jest kluczem do odpręże
nia gospodarczego i rozbrojenia europejskiego.
7.



Za

Ostre strzelanie.

Dnia

prowadzać będzie 61 p, p
nie na strzelnicy bojowej

20 i

22 bm. prze
ostre strzela

Wikp.
15 dyw. piech. Wlkp.
w Jachcicach.
Wszelkie drogi w tym kierunku
strzeżone będą przez posterunki własne.
.

rokiem?

Czyj
skradziony przed
Łomisarjacie III P. P, przy ul. św. Trójcy znaj
duje się rower męski w bardzo dobrym stanie,
marki ,,W. K C.'*, pochodzący z kradzieży, do
konanej jeszc ze w r. 1929 lub też 1930. Osoba
poszkodowana może się zgłosić w wymienionym
kom isarja cie celem rozpoznania i ewentualnego
rcwer,

—

Warszawa, 17. 7. (Teł. wł.)

Urzędnicy Ban
Polskiego zostali zawiadomieni, iż pensje ich
zostaną obcięte o dalsze lO%. Jednocześnie na
koszt Banku Polskiego przeprowadzona zostanie
przebudowa apartamentu prezesa Wróblew skie
go, który w okresie redukcji i obniżek pensyj
powię'ksza lokal swój z 8 do 12 pokoi.
ku

i

nie

kobiety

szereg pism,
Ludowego do
wstrzymania się od

wzywająca do
palenia tytoniu.

wódki i

Prystora.

znowu

zjawiła się delegacja związków kobiecych,
prowadzona przez p. Moraczewską. Delegacja
prosiła o cofnięcie zarządzeń,
wprowadzają
cych redukcję mężatek, zatrudnionych w urzę
dach państwowych. Premjer Prystor oświadczył
w odpowiedzi, iż redukcja
nie godzi specjalnie
w kobiety, lecz oparta jest na zasadzie reduko
w ania
w
urzędach tych, które jako członkin ie
rodziny mają zapewnione minimum utrzymania
z
Chodzi
pracy innego członka tejże rodziny.
przedewsżystkiem o to, ażeby przy koniecznych
redukcjach nie przysporzyć kraju jednostek, po
zbawionych zupełnie środków do życia.

Żebrak ciułał
sza

do sro*

srosz

dla

-

złodzieja.

Warszawa, 17. 7. (Tel. wł.)

Sensację wywo
tysięcy złotych,
jaką popełniono u zawodowego żebraka, 73letniego Pochorynki. Byt on od lat stałym mie
szkańcem t. zw. cyrku na ul. Dzikiej, za'kładu
dla bezdomnych. Uchodził on wśród swoich ko
legów za skąpca, nie pił i ie grał w karty.
Pieniądze zaszyte były w kamizelce pod po
szewką w banknotach po 100 i 50 zl.
łała

kradzież

Warszawie

w

(PAT.) Odbyło się
trzeciej pomorskiej wysta
wy koni, zorganizowanej przez Pomor
ską, Izbę Rolniczą i pomorski związek
hodowców konia szlachetnego.
W wy
stawie bierze udział 62 hodowców, wy
staw'iających ogółem 220 koni. Nagród
pieniężnych przyznano w sumie 11.ÓG0
złotych.
Grudziądz, 16. 7.
otwarcie

tu

Nie

skończyło się

10

jednym.

na

('PAT)

16. 7.

Grudziądz,

dniu

W

wczoraj
naczelny dyrektor
Halperin i drugi członek
zarządu Belouza oraz dyr. Fajki Halperin
pod zarzutem nadużyć na szkodę skarbu
państwa i akcjonarjuszy.
(O aresztow'aniu Samuela Halperina za
mieściliśmy już wczoraj prywatną wiado
mość. Dziś znajduje ona urzędow'e potwier
dzenie z tem, że i drugi z rodu Ilalperinów
do-stał
się pod klucz, oraz trzeci wspól
nik.
Red.)
został

szym aresztowany
PEPEGE Samuel



stora

—

Bank

Polski

płacił

dniu

w

17

lipca za:
8,95-8,94
43,14
172,82
34,94

dolary amerykańskie
funty szterlingów
franki szwajcarskie
franki fracuskie
marki

W Bia
(PAT.)
łym Domu sądzą, że sytuacja Niemiec
w dniu wczorajszym
była bardzo pocie
Podsekretarz stanu Castle oszająca.
świadczył, iż Stany Zjedn. nie chcą mie
16.

Waszyngton,

szać

do

się

7.

gwarancyj

ve

Bank

nie

dzielenia

wcale

rozważa

liczbie

u-

sprawy

samodzielnie

kredytu dla Nie
miec, chyba tylko łącznie z wszystkiemi
innemi
bankami
w
centralnemi,
tej

i

bankiem

z

dodał, że Niemcy muszą wy
światu, że czynią wszystko możli-

związku

w

im

siebie

u

planowanem

z

że

żądał bezpośreednich uod
Niemiec
w
politycznych
z
finan
zamierzoną pomocą

związku

171,07
124,97
46,52
26,35

Giełdy Zboiowej i Towarowej
Poznaniu.

w

POZNAŃ,

przyjściem

nie

stępstw

Notowania

porządek

Wreszcie Castle zazna
pomocą..
że rząd francuski również oświad

z

czył,
czył,

nienotowane

,

francuskim.

ażeby zaprowadzić

we,

niemieckie

guldeny gdańskie
szylingi austrjackie
liry w'łoskie
korony czeskie

Castle
kazać

politycznych,

związanych z udzieleniem pomocy go
spodarczej Niemcom, a Federal Reser-

dnia

płacono
Zyto
P

.

i

s z e n

c a

16.
100

za

7.

kg.

1931 roku.
w zł.

..........

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

Jęczmień zimowy

...

.......

p a ste w 'n y
Mąka żytnia 65% wł. w orki
Mąka pszenna 65% wł. w orki
O trę b y ż y t n ie

O w ie s

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

.

.

.

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

sową.

Otręby
Otręby
R

z e

p

pszenne
pszenne
k

a

.......

*.

(grube)

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

23,75— 24,25
24,50— 25,00
19,00- 20,00
27,50— 28,50
39,50— 40,50
40,00— 43,00
14,50— 15,50
13,50— 14,50
15,00 16,00
28,00— 29,00

-

...

-

Ogólne usposobienie spokojne.

(Telefonem

berlińską

z

od

własnego korespondenta)
Berlin, 17. 7. Już w pierwszym dniu de
kretu dewizowego stw'orzony został w pre
zydjum policji specjalny decernat w alki z
nielegalnym handlem dewizami. Pierwszeiri
zarządzeniem tego decernatu była obława w
Dradzielnicy żydowskiej na Grenadier- i
gonerstrasse,
gdzie jak wiadomo koncen

giełda.

czarna

Ceduła

urzędowa giełdy pie
niężnej w Poznaniu.

truje się cały napływ żydostwa wschodnie,

POZNAŃ,

dnia 16 lipca 1931 roku.
Pożyczka konwersyjna 00,00—43,00 % P
dolarowe listy Pozn. Ziemstwa Kreayt.

go.
aresztowała

szereg ,,osobistości",

Policja
wybitnych przedstawicieli berlińskiej czar
nej giełdy,
konfiskując u nich znalezione
obce waluty. Żydzi wschodni zostaną posta
wieni przed sąd, gdzie czeka ich wydalenie
z granic
AR.
Rzeszy niemieckiej.

ó%
8%

00,00-90,75 %
4%

listy

6%

O rozwikłanie
Warszawa, 17. 7. (Tel. wł.) Ogólną uwagę

listy żytnie

zwraca

że

fakt,

wojewoda

do

wołyński

przyjechał

Warszawy
Józewski.

Równocześ

nie nadeszła

ze Lwowa wiadomość, że poseł
Dymitr Lewicki, dawny prezes klubu u-

HUMOR i SATYRA.
kobiety.

Prawdziwy socjalista.
—

Po

burżujsku towarzysz

trzy zegary

na

ścianie.

Tak,

towarzyszu! Pracują
zmiany, każdy po osiem godzin.
—

az

na

trzy

Srebrne wesele.

Więc mężusiu...
tym miesiącu
y
pada dwudziestopięciolecie naszego ślubu...
Zaczekaj jeszcze pięć lat, to będziemy
mogli odrazu obchodzić rocznicę ,,wojny
trzydziestoletniej".
w

—

w

—

Ju ż

się

Kredytowego

Polski I.

em.

000,00-115,00

.....

utrzymana.

Ceny podawane Izbie Przemysłowo

kramskiego
organizacji ,,Undo"
zwolniony z więzienia śledczego. Zwolnie
nie to stoi podobno w związku z pobytem
we
Lwowie naczelnika wydziału
politycz
ministerstwa
nego
spraw
wewnętrznych
Suchenki. Prawdopodobnie wkrótce nastąpi
ugoda z Rusinami oraz nominacja wojewo
dy lwowskiego.

(Pochwalimy każdy sprawiedliwy, mądry
godny krok naszego rządu w sprawie ru
skiej. Przypomnieć jednak musimy, że dr.
Dymitra Lewickiego, nieuznającego w wy
wiadach prasowych naszej wschodniej gra
nicy, osadzono w więzieniu śledczem
pod
zarzutem
zdrady interesów państwowych.
Czyżby teraz z nim właśnie chciano trakto
wać, mając do wyboru polityków ruskich,
którzy nam może również nie bardzo sprzy
jają, ale którzy w działalności swojej nie
Red.)
wyszli po za ramy praworządności.
—

Handlowej

Pszenica

Żyto
Ję

.

.

roku.
odzł—dozł

23,50—24,00
23,25-23,75
18,50— 19,50
00,00-00,00
00,00-00,00
00,00—00,00
00,00-00,00
27,00—27,75
13,00— 15,00
14,00—15,00

.........

-

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

c z m

i

e

ń

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

Jęczm ień b

ro w a r n y
Groch V ik t o r j a
Groch Folgera
Groch jad alny p o l n y
Owies * .*.....
O trę b y p s z e n n e

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

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

...

..

...

...

..

....

Otręby żytnie

..

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

..

.

.

.

.

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

...

..........

Hozahowski, Toruń

B.

3 00 -350
300—400
300 -375
200—230łuskach ...................90 -100
000-000
250—300
120 -150
40— 50
000 —000

Koniczyna czerwona
Koniczyna biała
Koniczyna szw edzka...........................

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

...

K

o n

ic z y n

ż ó łt

a

a

Koniczyna żółta
Inkarnatka
Przelot

-

o

...

..

...

...

...

-

...

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

t k a

Wyka
l
W ic zka

...

.

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

Rajgras krajowy
m

..

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

w

-

Serajela

Lód przyczyną
niepowodzenia lotników.

.

Bydgoszczy.

w

dnia 61. 7. 1931

Bydgoszcz
Cenaza100kg.

T y

stało.

Kredyt.

4%Premj.Pożyczka Inwestycyjna 00,00—082,00

został

i

mieszka

Ziem.

Pozn.

Tendencja

węzła ruskiego.

Ziem.

Pozn.

00,00

14,50-14,75

.

i

konw.

zast.

33V2-

Bank

dr.

Ciekaw y typ

zostało

odezwa Stronnictwa

włościan,

Warszawa, 17. 7. (Teł. wł.) U premjera P ry

W

roweru.

p.

również

jak

wzruszyły

serca

.

odebrania

Czy w Polsce nie wolno
krzewić haseł trzeźwości?
Skonfiskowanych

Walka

ministerjaine peruki.

Warszawa, 17. 7. (Tel. wł.) Władze policyjne
zamknęły teatrzyk rewjowy ,,Ananas" za to, że
aktorzy ucharakteryzowali się za ministrów.

—

się nie godzi.

Pomorska wystawa koni.

stolicy potanieje.

w

Warszawa, 17, 7. (Tel. wł.) W Warszawie
postanowiono obniżyć cenę mąki żytniej z 45
na 43 gr. za kg.
W związku z tem cena chleba
zostanie choć niewiele obniżona od dzisiejszego
piątku, W detalu chleb Żytni kosztować będzie
48 gr. za kg.

7.

konferencja ministrów
w Londynie.
16.

Chleb

.........

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

...

.......

a

to

z

im

w a

.....

......

3 8
42
60— 70
30— 36
-

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

o w

Peluszka
Groch W ik t o r j
Groch polny
Groch zielony
B o b i k

'a

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

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

a

.

..

030-033
030 -033

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

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

Moskwa,
żona

może

Moja
pogodą, jest
(gwałtowną).
:—

—

po

Co

pan

mówi?

Pan

godach
w

To

przyszłość
sangwiniczką
nie

dziwne,

niej, mówi przecież doskonale po
I

1

patrzeć

mianowicie

z

-

aniu

jąca ł
Na

on

to

Mesmin i

w

swój
czyną

fj

Paryża do Tokio opuścili

Le

Brix,

przerwać
Niżneu-

lądowania

przymusowego
lodu

na

było

skrzydłach

na

apa

Powiadam

.

.

.

...........

.

.

....

.

.

.....

000 -000
35— 40
50—- 55
30— 32

z e p ik
40-50
Łubin niebieski si e w n y ...................22— 28
Łubin żółty s i e w n y ...........................30— 35
Sie m ie l n i a n e
40— 50
K o n o p ie
5 0
60
Mak n i e b i e s k i ......................................80— 90
Mak b i a ł y
80— 90
T a ta rk a
5 0
60
Proso
..........................................40- 45

R

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

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

...

o

swoich przy

--------

o---------

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

-

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

wam,

na

ostatniem

Hapoma przeciw Niemcom.
Tokio,
na
su

wielki

Tak strzelać?

Nie, łgać...

Gorczyca
Rzepak

...

-

polo
za jednym wystrzałem położyłem
za
kuropatwę...
to jeden ze słuchaczy,
pan Ajerwajs

Owaa!

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

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

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

nemroda.

trafię.
-

Lotnicy
musieli

ratu.

mi

rzecz!

I

ja tak po

16. 7.

rozumieć,
w

(PAT) Opinja tutejsza

że

Niemczech

głównym

zaczy

powodem kryzy

jest brak zaufania wewnę

wody w Wiśle z dnia 17 bm.:
8.80, Warszawa 0.61, Płock
Toruń
Fordon
0.24,
0.01,
0.12,
Chełmno
0.17, Grudziądz
0.04, Korzeniewo
0.34, Piekło
0.46, Tczew
0.74, Einlag e 2.40, SchievenhoTst 2.60,
Stan

Zawichost

—

-

że

taki

Pojm ujesz, moja kochana,
braz musi wisieć na mocnym haku, aby
|spadł i nie stłukł się!
—

—

z

(PAT)
którzy

gromadzenie się

mówi:
—

7.

dińsk, udając się koleją do Moskwy. Przy.

poznać
polsku!

potrafL

Szpilmoksz opowiada

lot

16.

Doret,

o-

nie

trznego i agitacja nacjonalistów. Część pra
sy

pochwala

stanowisko

|gwarancyj politycznych.

Francji,

żądając

—

—

—

—

—

Nr.

163.

Zebranie okresowe.
Towarzystw Robotników

Kat.

odbędzie się

wtorek 21 bm.

we

Domu Katolickim

rad

BYDGOSKI'*, sobota,

,,DZIENNIK

przy Farze

referat prezesa
i

Zarządy

okręgowego

M.

P.

prezesów poszczególnych
o przybycie na godz. 18-tą.

towa

rzystw uprasza się

zarząd okręgowy;
(—) Cywiński.

Za

loterii?

w

dniu

drugim
ciągnienia
23-poIskiej loterji państwowej
padły na numery następujące:

godz. 19 w
porządku ob

S.

wygrał

W

o

Na

.

Kto

P olskich

20.000 zl

na

10.000 zt

n r.

nr.

nr.
nr.

119421.

n r

175904

zł

1.000

zł

600

wygrane

111693.

.

17498

n r.

196522.
95749

1931

tenisiści

Polscy

173299

mistrzów

zwyciężaj'ą

300

Indyj

166588

183765

Sroczyński

w

W

ub. czwartek

Zebranie

zarządu i delegatów koła Ch. D
w sobotę 18 bm. o godz. 18 w lo
kalu p. Kołodzieja, ul. Ugory (róg Konopnej).
Na porządku dziennym
omówienie spraw
zjazdu.
.

Kalendarzyk zebrań Ch.

20233 40322 55738 75995 86721

l

nr.

11995 21279 29404 31000 43888

84170

86994

89905

95517

99890

176367

zł

250

nr.

5232

8275

9993

12415

Z ruchu
K.

73654 75094 89591
120397 126253

99552

116409

118272

131752 145069 147148 147439

147542 154692 157684 165630 171886 173040
186422 186904 187451 187555

189179 183084

i

ków

p. Ruciń-

O.

P.

w

ś. p. ks. Jan Dorszyński z Lipus za, proboszcz
ś. p. Jan Uske z Torunia, em. kier. pociągów,
lat 63.

w

w

Sokół

lokalu p. Mellera.
S. M. P. ,,Brzask"

sobotę

godz.

o

w

w

z
z

Poznania, łat
Poznania, lat

62.
39.

Dla

Drobneogłoszenia
wśród

drobnych

50 %

drożej jak

zwykłym

w

dziale

Reperuje
spuszczone oczka u poń
czoch.
Henryka Dietza 4,
(4308
parter pr.

Samsieczynek
parcelujemy

ze

żniwem,

ziemia
pszenna.
Wpłata
15—30%.
Zamówienia,
wtorki, Samsieumowy

czynek.
Stacja
Administracja.

Mrocza.

(15157

Pokój

ubikacje tuż przy'ulicy
Gdańskiej, niska dzierża R
wa do wynajęcia. Śniadec

do lat 18 może się zgło
sić. Garbary 20, mieszka
nie 10.
(151G2

Jttostem

Imię

i

nazwisko:

M ie js c o w

o

ść

:

a

odniesie

,

wypełnić

i oddać listonoszowi

lub

w

2

Zamówienie

Bydgoszczy

6

razy

miesiąc sierpieA
odbierać

bgdg

z

r.

poczty

za

-

,,

zle

D

zł 3,54
proszę

adresem:

i

n r

.

i

n

wraz

nik

SSąsdgjoski**

opłatami pocztowemi.

z

dostarczyć

pod

nazwisko:

ł-

Imig

:

Miejscowość:

Sierpień

1931

r.

co

C

Bydgoszczy

w

namiesiącsierpień

^Dziennik1'

odbierać

tygodniu

w

razy

1931

będę

z

r.

za

poczty

-

adresem:

poniższym

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

...........

u

...........

..

.

.

lic a

.

.

..

i

.

.

.

.

..

n r

.

.

.

:

..

..........

...........

..........

..........

..

.......

....

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

..........

..........

....

.

.

..

Kwit pocztowy
ZJ

,,Kf2EiA5iraMbfi5*

odebrałem,

wychodzący

zamawiam

Niniejszem

tygodniu

w

1931

Zł
za

pokoje

urzędzie pocztowym.

Kwil pocztowy
przedpłaty

panna

,,Głos Serca” (9936
kuchnią, umebl. z osobnem wejściem. Leszczyń nabyć można w Bydgosz
skiego 5, gospodarz.(15147 czy, Kiosk, Dworcowa

**..............................

tytułem

(15163

Młody Urzędnik”.

z

,,Dziennik"

li c a

ła-

park, las. Oferty Dzień.
Dworcow'a 5”
Bydg. f ilja

d Dy

—

—

na

u

,(8180

dworze,

w

Starsza
( la 158
posiadająca 5.000 zł
gotówki i wyprawę, pra
S pokoji
gnie wyjśćzam ąż, panowie
zaraz
do wynajęcia.
również wdowcy od lat
Wszelkie nowoczesne w'y 45
55 na pew'nych
sta
Gdańska
now'iskach zechcą się zgło
gody-komfort.
71. I I lewo.
(8178 sić do filji Dz. Bydg.'Gru
dziądz, pod, Gospodarna”.

konsumentem

takie

prasow aniem,

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

Pokoje
letnisko

na

J

mieszkanie 2 lub H poko
je. Do Dzień. Bydg. pod

jest ogłoszenie w gazecie.
ogłoszenie tylko wtenczas, jeżeli
umieszczone będzie w piśmie, które posiada rozdźwięk i do
skonałe podwaliny wśród czytelników. Wasza podaż w dziale
ogłoszeniowym Dziennika Bydgoskiego rozpowszechnioną zo
stanie w 40.000 egzemplarzach. Dotrze ona wszędzie i znajdzie
napewno odbiorców.
Korzystać należy zatem z ogłoszeń
w Dzienniku Bydgoskim, a prze z to Wasz obrót się powiększy.
między dostawcą

Sukces

Poszukuje (14955
dziewczyny skromnej, m i
łej powierzchowności, go

dostarczyć pod poniższym

,leth,ska' )

K

Poszukuje

ieącszmifoomtym

lamówicnie

proszę

(8I75
Pokój
utrzymaniem ,90 zł Świę
tojańska 22, mieszk. 5.
z

IImin

Dziewczyna (8179
potrzebna. Kło
sowska, Sw. T rójcy 12b.

opłatami pocztowemi.

POKOJE

KEEEJ9 |rjlCMMMMm

młodsza

w

Nowa
Dworcowa 60.

,

Pomocnik
(15165
fryzjerski może się zaraz
zgłosić. Grunwaldzka 123.

wychodzący

(8176

pokojowe.

15164

dzierżaw'y
ogrodnictw 'a
lub nadające się na ogro
dnictwo
w
Bydgoszczy
lub w Grudziądzu od 5
do 10 mórg wraz z mie
szkaniem. Objęcie od 1-go
sierpnia lub później. Zgł.
do Dziennika Bydg. pód
,0. Drz.".
(14543

gospodyni potrzebna na wy
jazd do Mroczy. Zgłosić się
Bydgoszcz, Sobieskiego 14
Kałowska.
(8173

Bud^oski"

9.

3

Prosimy wyciąć,

z

1—2 -3

Szukam

zamawiam

godziny

Skład

kich 3.

tow'aniem,

do

ogłoszenia przyjmuje się

____

,

wraz

w

kowski,

Aparaty
fotograficzne i przybory
chociaż
zepsute
kupuje
nWiol'1 Dworcowa 43.(8152

męski elegancki używany świadectwa
długoletnie.
tanio na sprzedaż.
DemOferty Dz. Bydg. Gru
Skromna”.
bek, G rudziądzka 12. (7900 dziądz, pod

Niniejszem

musztra

—

Mieszkania

Wentylator
nowy ścienny 80 zł. Gdań
ska 51, Komis.
(818l

k. b. k.

^^DZIE^AWY^I

Służąca

SPBZEPflŻE j j B

lance),

-

poszukujących posady 20%zniżki.

Drobne

ogłoszeń

Dobra

3,54

3

15159

Szubinie,

Zt

piesza z bronią i bez,
sobotę 18 bm. w koszarach
16 p. ul. pół godziny wcześniej, t. j. od godz.
16,30—19, 4 to z powodu wyrównania zmudzonych ćwiczeń, spowodowanych niepogodą ub.
soboty. Komplet konieczny.
O. P. N. Sckó! V.
Schadzka informacyjna
w
piątek na boisku im. Świtały o godz. 20.
Z powodu niedzielnych zawodów komplet po
żądany.
Tcw. Kat. Abstynentów, Zebranie plenarne
19. bm. o godz. 16,30 w 6alce przy kościele
św. Trójcy.
(szabla
chwyty

niedzielę 19 bm.
P, ,,Wolność". Wycieczka do Smukały
w niedzielę 19 bm.
Zbiórka o godz. 8 przy torze
kol. (ul. Gdańska).
Opławca

ul.

Związek Kawalerzystów Rezerwy i Broni
Jezdnej'. Ćwięzenia w ,,chwyty'* białą bronią

Dziś scl.adzka I. zastępu
sprawie wycie czki do

.

so

gowy.

I.
Mięsięczne zebranie
sekcji dziś 17 bm, o g. 20

Katolickim

Domu

w

)1

KUPNA

.

K

lokalu

S. M.

Ś. p. Wiktor Wandell,
Ś. p. Antoni Filipski,

Przetarg

20

godz.

Pań

członków

zarządu w
sekretarjacie przy

łec'kiego (4. śluza) o godz. 19,30. Komplet I, II
i III drużyny z powodu niedzielnych zawodów
pożądany.
S. M. P. ,,Białych Orląt". W niedzielę 19 bm.
o godz. 5 rano zbiórka przed Domem Kat., skąd
wymarsz na trening do zawodów na zlot okrę

członkinie
zaprasza
do zwiedzenia hodowli jedwabni

N.

w

.

o

W yjazd
autobusowego.

Zebranie

20

K. S ,,Brda" przy Tow. Powst. i Woj'. W ilczak-Okole. Schadzka w piątek 17 bm. u p. Ma

członków uprasza

7 schadzka

Fordonie.

w

dworca

wszystkich
Zmarli;

Dziś

Koło

sympatyczki

z

Większe ogłoszenia

6, najwięcej dającemu
gotówkę: samochód osobowy ,ChevroIet” pokój
stołowy i pokój, męski.
Pluciński, kom. sąd, w

Katolickie

196872 197999 198346 199011 199348 204857

-

za

lokalu

Szoferzy.

Baczność!

botę 18 bm. o godz.
Gdańskiej 162 (88).

informacyjna
w sprawie
niedzielnych zawodów piłkarskich
jak i lekkoatletycznych.

204978 205539 209931.

30 groszy, każde dalsze
słowo 20 groszy, 5 cyfr
jedno słowo
każde stanowi jedno słowo.
i,w,z,a
Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.

nr.

godz. 12-ej w poł.
Rolnych filji Żnin,

towarzystw.

,,Astorja''.

S.

przy ul. S zc zecińskiej

177855 179049 182861 183060 183681 185126

Napisowe słowo (tłusto)

K

o

12751

48876 51061 56350 56625 62522 72515 73553

Po zaciętej walce wygrał w pięciu setach
Tłoczyński. Wynik 4:6, 8:10, 6:2, 6:0, 6:4.

.

Zarząd.

33561 35274 37279 39388 44304 46949 47261

ub.

przymusowy. W sobotę d.
18. V II
1931 o godz. 1-szej
sprzedawać będę w Szu
binie przy ul. Kościuszki

19 bm.

Rzemieślników

Chrzęść. Zjedn. Zaw., w
skiego.
O przybycie wszystkich

13881 16312 18390 21737 21926 23446 23971

staraniem

Z Z.

179290 206609.

pięciu setach bij'e Warmińsk'iego.

W

niedzielę

W

zebranie

102984 111890 122760 154351 159295 173512

na

środę odbył się w Poznaniu
sekcji tenisowej A Z S mecz tenisowy
pomiędzy mistrzem Polski Ignacym Tłoczyńskmi
(Legja Warszawa) a Warmińskim (AZ S Poznań).
Poznań,

z

83081

Warszawa,
(PAT)
reprezentacyjnym korcie L e gji rozpoczął się
3-dniowy turniej tenisowy reprezentacji Legji
z oficjalną reprezentacją Indyj Wschodnich.
W
pierwszym dniu rozegrano dwie gry pojedyncze.
W pierwszej grze Maks Stolarow (Polska) po
konał w trzech setach Sladi (lndje Wschodnie)
w Stosunku 6:3, 6:4, 6:3,
W drugiej grze mistrz
Polski Tłoczyński pokonał Fizee (lndje Wsch.)
w czterech setach 6:0, 6:3, 3:6, 6:2.
Tłoczyński
grał nieco poniżej swej klasy, co tłomaczy się
przemęczeniem, grał bowiem w ub. środę w
Poznaniu z Warmińskim. Jutro w piątek roze
grane będą gry podwójne.
17. 7.

n r.

182819.

49706 53108 55894 55995 63848 72616 76550

Wschodnich.

D.

ŻNIN.

zł

500

11.

Polskie Stronnictwo Ch. Dem.

198312.

ZE SPORTU.

Str.

r.

Szwederowo

48111.

2.000 zl

18lipca

Kalendarzyk zebrań Ch.

klasy

3

87789.

5.080 zł

dnia

niniejszem

na

potwierdzam.
1931.

dnia

podpis:

miesiąc

tytułem

przedpłaty

Sierpiefi

1931

r.

za

,,D

odebrałem,

zie
co

n

n

iB

K9lpc8g|osKtii**

c

niniejszem

potwierdzam.

dnia

1931.

podpis:

........

.......

na

miesiąc

Str.

12.

Za okazanie

Józef

z

Sleg

dnia 15

z

żoną

lipca

Nowy sprężynujący targaniec.

Nr.

r.

1931

dnia

ocynkowanej nierdzewiejącej blachy stalowej.

z

Oryginalny

1. H. C

.

Woźniak,

komornik

w

Poczta

18 bm.

D nia

30

ca.

marki

G

o

będę w Łoskoniu
miastową zapłatą:

u

p.

BRACIA

14to,del.19

Przetarg przymusowy.

na

sobotę, d. 18. 7. 31. o godz.
przed poł. sprzedawać będę w
Solcu Kujawskim najwięcej dają
cemu
za
natychmiastową zapła
tą: lustro, umywalkę i rower
damski
( 15173
Zbiórka przy Magistracie.
Łuczka, kom. sądowy
z poi. w Bydgoszczy.
1 W

lizacyjnych

Kucharz,

15170)

komornik

sądowy.

Przetarg przymusowy.

18 bm. o godz. 12 sprzedam na składnicy
Hartwig ui. Dworcowa 72, za natychmiastową

Dnia

firmy
zapłatą:

(15169

skrzyń szkła jak wazony, klosze, szklanki, tace. słoje,
kieliszki, karawki, itp., biurko, szafę do akt, stół
i mały zegar.
Kucharz, kom. sądowy.
11

Przetarg

przymusowy.
sobotę, d. 18. 7. 31. o godz
12,30 przed poł. sprzedawać bę
dę w Kabacie najwięcej dającemu
za
natychmiastową zapłatą ( l5176
W

maszynę do młócenia.
Łuczka, komornik sądowy zpoł.
w Bydgoszczy.

Przetarg przymusowy.
sobotę, d. 18. 7. 31. o godz
11
przed poł. sprzed awać będę
w Przyłubiu Kraińskiem najwięcej
dającemu za natychmiastową za
płatą
(15175
maszynę do szycia.
W

Łuczka
w

kom.

sądowy
Bydgoszczy.

z

poi.

Autobus

16 osobowy Cbevrolet świeżo z remontu na sprze
daż.
Zgłoszenia uprasza się do ,,Par" Poznań, Al.
(15091
Marcinkowskiego 11 pod n r. ,28 ,38".
'

,

autobusami
do SOPOT1141
wozami

wygodnemi
Przetarg

"

Krnppa

sobotę, d. 18. 7. 31. o godz.
przed poł. sprzedawać będę
Solcu
Kujawskim na więcej
dającemu za natychmiastową za
płatą
(15174
1 slewnik,
1 kultywator, i
1
1
wagę,
młockarnię,
ja
łówkę roczną, 1 cielak, 1
raaneż, 1 świnię, 2 prosięta
2 morgi żyta.
Łuczka, kom. sąd. z poi.
w Bydgoszczy.

gUlll!lllllll!lll!lll!ll!llllllllllllilllillil!lllllill!llllilllilll!IIIIIIHilllllli!IJI!lll!ifl|

10

( Towarzystwo Fakrrki

ska

zaraz.

Poznań

(15149

20.

S

Przetarg przymusowy.

z

piętrowy

z

ogrodem

i
placem w Jachcicach
tanio na sprzedaż. Wiad.
Średnia 27.
(8ł70

rysunki

Kosztorysy

nabyw'ać

Inż. W. PIEKAŁKIEWICZ

E

POZMAti, Słowackiego

g

15155)

1, tel. 69 -02

m.

H

frontow e

|

|

się

ce

|

przy

na

także

parterze z osobnem wejściem, nadają
biuro, od 1. sierpnia do wynajęcia

na

ul. Marszałka Focha 1. 17.

TAPETY
Pomorska

8

ności
Prz y

Poszukujemy

na

twarzy i nosa, odmrożeniach i t. d.
zamówieniach uprasza się o cel użyteczności.

Świetne uznania.
Cena 8.60 zl.

Om

Jeżeli bez skutku,

13012

Wysyłka za zaliczką. Przy wysyfce samy zgóry,

35

(8134

(15137

4241

.

Nr. 1919.

Łuczka, kom. sądowy
z poi. w Bydgoszczy.

tanio. Jasna

8

decernenta.

2 POKOJE

S

skórę ,,HE1LWUNDER ", patent gdański
Podaję do w'iadomości,
Niezwykła kosmetyka do pielęgnacji skóry,
iżzż'dniem18b.m.
skutkuje z powodu swoich właściw ości w rozpacz
(15166
liw ych wypadkach wszystkich liszaji, nawet li otwieram
szaj! ropnych, ranach u nóg, egzemie, prysz
czach, wyrzutach w szelkiego rodzaju, czerwo

sobotę, dnia 18. 7.31r.
godzinie 9-tej przed południem
sprzedawać będę w Bydgoszczy
przy ul. Pom orskiej 39, najwię
cej dającemu za natychmiastową
z apłatą
fortepian i biurko.

sprzedam
podwórze.

Poznańskie i Pomorze

o

p.

Hatursekdla skórno-chorych!

W

Motocykl

na

—

I

Krem

0

5172)

Przedstawiciel

tanie ceny, szybka
warunki spłaty

Kosili.LMorium

bez

zwrot

portorjum

salsalipski

dla

pań i panów.
Otto Witt

pieniędzy.

Grunwaldzka

Mmw41
Jossin",
Gdańsk1,

123.

na
prowizję do sprze
daży wsze lkich materjałów budow'lanych i
węgla na Bydgoszcz.
Łaskawe zgłoszenia z
świadectw
odpisami
prosimy skierować do
Dz. Bydg. pod ,,Podró'
(15094
żujący".

Unieważniam

Panienki

uczyć go R
POKOJEfj książeczkę wojskową.
towania, mogą się zaraz
Stanco Stanisław
( 15068
zgłosić. Restauracja Oby
Dwa
watelska, Bydgoszcz, ul. pokoje umeblowane zaraz
(8157
Zgubiony
Dw orcow a 11.
(8164 lub i. VIII. do wynajęcia.
dowód
osobisty i reje
'W'ileńska 6, m. 5.
(8159 strację
wojskową unie
Dziewczyna
ważniam.
F eliks Pietsch.
do
3
uczciwa,
małych
(8161
Pokój
dziewcząt i lekkich prac umeblow. duży, łazienka.
domowych
potrzebna. Libelta 5, m. 5, centrum.
Świadectwa
wymagane.
Cukie rnia Gdańska 72.(8168
Oddzielny (15134
pokój umeblowany, biuro,
pracownię wynajmę. Sien
2.000
kiew icza 12/61, gospodarz.
poszukuję na I hipotekę
POSZUKUJĄjS^
które

chcą się

.

g(POŻYCZKI

Pomocnik

Pokój

Śniadeckich 25,

(8171

m.

4.

na

ści
Of.

nieruchomość warto
15 000 w Bydgoszczy.
do filji
Dz.
Bydg.

Pomocnik
kupiecki, pilny, uczciwy,
fryzjerski z dobremi kwa poszukuje posady zaraz
pod,Z.Z.”
Pokój
na sprzedaż. Rycerska 15.
lifikacjami może się zgło lub później.
Zgł. Dzień. wynajmę. Po mo rska te
sić. Zgł. wraz z podaniem
(8145
restauracja.
Z prawami (15131
(15153 raz 20, I.
Bydg. Tczew.
(8162
kierow ać: Gertruda
szkół państwowych Gim pensji
Mic
Sokołowska,
Tczew,
nazjum Żeńskie Humani kiewicza 19.
(l 5154
styczne G. WinogrodzkiePokój
^"pziE8S2flWY
umebl. ewtl. 2 oddam so
go w Wejherowie przyj
lidnemu panu. Chodkie
Reporterzy (Si60
muje zapisy do wszyst
Kupią
Piekarnie (15l6l w icza 22(34), m. 4. (15I48
kich klas, oprócz 8-mej. inteligentni i zdolni, ma
dom w Bydgoszczy wśródjący możność pracy za w pełnym biegu, 12 lat
mieściu p rzy wpłacie 20
granicą,
otrzymają na w jednych rękach, zaraz
tys. zł. Pośrednictwo wy
C8174
dobre posady. wydzierżawię z mieszka
Pokój
lllp O S ljiIlOllYBIV B
tychmiast
kluczone. Of. do filji Dzień.
WOLNE
Pffl
niem. Adres Dz. Bydg.
Król. Jadwigi 13, m. 4.
z życiorysem
Oferty
filja
S.
101”.
(8l69
Bydg. ,E.
Dzień, pod ,Reporter”.
R

HAUKA

A

(15145

St KUPNfl U

E

Uczeń
stolarski

potrzebny
Sierocki, Kijewo Król. po
wiat Chełmno.
(8166
zaraz

Służąca

potrzebna

zaraz.

ska 31.

Poznań
( 15144

||^

większa ilość toru 60 do
70 mm., 60 cm. szer.
Of.
przyjmuje
Starogard.

M.

Krenski,

(l5027

Fryzjerka
zaraz

potrzebna.

znański

KEED

1

Ciężarówka

chwili
1776.

każdej
Tel.

do

nabycia
(8136

Unieważniam
weksle blanko
wysta
wione20.XI.30. 3a400
i i. 20C0 zł Ignacemu Olejnikow i. Stanisław Do
min, Buszkowo.
(8133

u

4

Dziewczyna
14—15 do posług
potrzebna. Lenartowicza

od lat
Plac Po

(15076

1.

HIESZKAłtiA

2 pokoje
kuchnia umeblowane od
stąpię. Oglądać 7 wieczo
rem.
Pomorska 54, mie
szkanie 25.
(8177

Okazja

Dom

i

Sfisowytli j

m

inillllll!ll!ll!illlllllllllllltllllllllllllllllll!llllllllllillillllt!llllll!lll!!lll!!illll!l^

Łuczka, kom. sądowy
poi. w Bydgoszczy.

Przetarg przymusowy.

1

konstrukcja,
dostawa, dogodne

-

|

W sobotę, dnia 18. 7. 31 r.
god z. 9,30 przed poł. s przed awać
będę w Solcu Kujawskim przy
ul.
Bydgoskiej 33, najwięcej
dającemu za natychmiastową za
płatą
maszynę do szycia.

o

15171)

i

Weirsz(mwle

w

Solidna

H

Restauracją (15I56
drugorzędną dobrze za
prowadzoną
sprzedam
Poszukuje
Potrzebuje
4 500 byle zaraz, z powo
się dom z wolnem miesz dwóch szoferów kawale
du wyjazdu. Wiad. Toruń
kaniem, który się dobrze rów, czerwony dyplom,
Jęczm ienna 19, Stein.
rentuje wśródmieściu z kaucją po 500. Zgł. Autoogródkiem w sumie 35 do arma, Bydgoszcz, Śniadec
Mały
40.000, p rzy wpłacie 15 do kich.
(8172
rower tanio
na sprzedaż.
20.000. Adres wskaże Dz.
Czeladnik
Sw. Trójcy 27, m. 3. (15143
(15150 szew ski
Bydg.
potrzebny. Sw.
(15147
Trójcy 20.
!
Potrzebna


Piotrkowskiej.

Magistrat Wydział IX.
(-) Inż. Ed. Tubielewicz

UPERKUN”!

alami,

Pianino

Kiosk

sprzedam

Kanalizacji

Oferty składać należy we wskazanym W ydziale
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 1931
r. godz. 12 -tej o której nastąpi otwarcie ofert.
Do oferty należy
dołączyć kwit na złożone
w Głównej Kasie
Miejskiej wadjum w wysokości 5%
(słownie pięć procent) od sum y oferow'anej.
(15136
Bydgoszcz, dnia 15 lipca 1931 r.

,

kawy, herbaty
z
powodu zamążpójścia
korzystnie sprzedam.
Miasto kuracyjne. Oferty
Dzień. Bydg. pod *Skłaci
cukierków”.
(15133

warunki

w

.

cukierków

i

w

o

w

przymusowy.

,

Skład

Bydgoszczy

Wodociągów

można
godzinach urzędowych, począwszy od dnia ogło
szenia za opłatą 3 zł. w Wydziale IX ul. Jagielloń
ska (gmach Gazowni) gdzie udzielać się będzie rów'
nież bliższych wyjaśnień i gdzie zostaną wyłożone
do wglądu rysunki oraz projekt umowy.

Sopot
poniedziałek g, 2.
Przyjazd do Bydgoszczy w po
niedziałek o 6. Cena za prze
jazd w obie strony 20 zł. Infor
macji udz. HOLTZENDORFF, Pomorska 5.

Większa

s

zakończenie tygodnia spor

z

Zaraz
Kupie
pierw'szo domek do 10.000 zł. za poszukuje się 1 bufetowe
rzędny,
suchy i trw'ały
otówkę lub też pożyczkę go z kaucją około 400 zł.
towar przy większem za państwowa.
Zgł. ,1898” 1 ekspedjęntkę do cukier
Kołodzieje
mówieniu,
po
zniżonej do filji Dz. Bydg.
(8137 ni 1 cukiernika dobrego,
kupują korzystnie szpry cenie. Zygmunt Paszotta,
umie
który
obsługiw ać
chy, dyszle i twarde drze Wąbrzeźno.
(15130
gości, 1 starszego stoło
Kupie
wo u Suligowskiego,Chod
powózkę w dobrym sta wego ewtl. z kaucją. Of.
kiewicza 34.
(14189
Na sprzedaż
nie 4 do 6 osobową za z odpis, świadectw, ewtl.
dwie małe pompy, 1 ko gotówkę.
Of. składać do z dołącz, fotogr. Nikodem
Wózki dzieciące
tłową pompę tłokową, 1 Dz. Bydg. pod
Gospo Żabiński, Tczew (Pomo
najnowsze modele poleca : cylinder do pompy i wa darz”.
(15132 rze).
(15098
Fabryka Wózków Dzie gę 50 kg. P Krause, Gdań
cięcych ,,Sport”, 3 Maja 12. ska 131/32.
(I5140
(8I65
Kupie
Przedstawiciele(ki)
Wykonuje reparacje.
używaną jadalkę oraz ser
Hurt.
Zgłoszenia
( 11925
wis
w
stołowy
dobrym poszukiwani.
Koionjalke
1 0 -121/, i 3V2- 5V2. Gdań
z mieszkaniem
sprzedam stanie. Of. do filji Dzień. ska
130," parter.
(15142
zaraz z powodu wyjazdu.
Bydg. pod Gotówka”.
Adres Dz. Bydg.
(15135
E %
SPRZEDAŻE
ilość

J^j*ołecemiaJ^|

ul.

na

przetargowe,

.

towego, początek wyścigów
konnych i regat.
Odjazd z
Bydgoszc zy w sobotę o g. 16,

9

W

mórg żyta na pniu, motor
,,HenziC, powózką i biurko.

Oddział

w

natych

za

Ślesin pow Bydgoszcz.

publiczny pisemny, na ,,W arunkach obow'iązujących
przy ubieganiu się o roboty i dostawy^ miejskie
w Bydgoszczy” na wykonanie
przewodów kana

RAMPIE

BYDGOSZCZ.Św.Trófcu

po

Mrozińskiego

Fr.

za

pnetforsg

Bogato zaopatrzony skład części zapasowych do maszynżniwnych.

.

Przetarg godz.
przymusowy.
południu sprzedawać

Bydgoszczy

Minikowie

kol.

stacja

IX

do

miano

ręce

ogłasza niniejszem

Przetargiprzgmusowe.
W sobotę dnia 18. VII
1931 r. sprzedam najwięcej dającemu
natychmiastową zapfatą: O godz. 8 przed poi. w podwórzu przy
nr.
37:
Jagiellońskiej były
tokarnię pociągową,biurko
2wiertarki,kompl.dźwig(windajłańcuch.) kuźnię połową.
O godz. 8,30 przed poiudn. przy ul.Promenadadaw. nr. 11.
du2y zegar stojący.
Bertrandt, komornik sądowy z poi. w Bydgoszczy.
15168)

i

Wydział

za

ul.

na

Skrzypkowskiego

-

Magistrat miasta

Wózki przednie
Toczaki do kos

sądowy.

w

pretensji

(8163

Eugeniusza Łada

najlepszej jakości.

Frzetrząsaeze dosiana

Przetarg nieodwołalny.

Grodzki

Sąd

przez

roku

1931

Stylo

swoich

-

rządcy spadku

szafę do książek.

i

zgłoszenia

1-go sierpnia

wanego

Grabiarki

br. o g. 15 sprzedam w składnicy
najwięcej dającemu za natychm. zapłatą:

do

wzywam

Szpagat do wiązałek

lipca

15107)

Stół

Osłonięte tryby.

BPrzetfcBB'gprzymusowy.
jadalny

ś. p. Antonim

osłonięte przed ku
napełnionej oliwą.

Żniwiarki ,,DEERING"

(15138

r.

163.

imo

.

i dziećmi.

tutejszym rejestrze handlowym A. pod poz. 75
przy firmie: Bracia Złotowicz cegielnia parowa w'y
rób cegły, dachówek i sączek, Kcynia powiat Szubin
wpisano dziś, że potychczasowy spólnik Franciszek
Złotowicz jest w'yłącznym w'łaścicielem przedsiębior
stwa, oraz że spółka została rozwiązana.
(15160
Kcynia, dnia 4 maja 1931 r.
Sąd Grodzki.

bufet

wieloma ulepszeniami jak : dyszel stalowa, tryby
i pracujące w szczelnie zamkniętej skrz yni

rzem

W

"

1931

Nadeszły najnowsze hosiarhi JIERING"

podziękowanie.
Bydgoszcz,

18lipca

w

UrsBeaM
serdeczne

składamy

dnia

ra

spółczucia, nadesłane wieńce
i kwiaty oraz za liczny udział w pogrzebie
naszej ukochanej córeczki

Dnia 18
firm y ,,B a w a

BYDGOSKI", sobota,

,DZIENNIK

nr.

17.

115151

Mieszkanie

pokój

z

kuchnią za zwro
Zbożowy Ry
(i5146
p.

350 zł.
nek 10, III

tem

lokują korzystnie swoje
kapitały przez nadanie
drobnego ogłoszenia

do,,Dziennika Bydgoskiego".

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 dalszych stronach
Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 30 gr., każde dalsze 20 gr.;
dia poszukujących pracy oraz na nekrologi 20 % zniżki.
1,00 zł. za rnilim. 1 łam., szer. 67 mm.
P rz y
Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych 50% drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeniowym.
powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela sie rabatu.
Prz y 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.
-

-

~

-

Konta czekowe:

Wydawca, nakładem

i

czcionkami:

Drukarnia

Bydgoska Sp.

Akc.

w

P.

K

Bydgoszczy.

.

O. 203718

—

Za

Poznań.

redakujg odpowiedzialny:

Stanisław

Now akow ski

w

Bydgoszczy.

