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Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.
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Przedpłata wynosi w ekspedycji i agenturach 3.15 zł. miesięcznie,
kwartalnie; przez pocztę w dom 3.54 zł. miesięcznie, 10.61 zł. kwartalnie.
Pod opaską: w Polsce 7.15 zł., za granicę 9.65 zŁ miesięcznie.
W rązie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie,
strajków itp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczanie pisma,
a abonenci niemają prawa do odszkodowania.
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Niepomyślne wskaźniki konjnnktnry go
Konieczność współpracy
spodarczej.
rządu i Sejmu dla pokonania przesile
nia.
Oszczę
Kompresje budżetowe.
dności w samorządach.
Kwestja poży
czek zagranicznych.
—

—

—

—

Sytuacja gospodarcza dotychczas się
poprawia; zewsząd napływają po
sępne ^prawozdania,
np. sprawozdania
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zre
sztą jest tak samo w większości krajów
Europy; jednak tam zniżka stopy dys
kontowej i poważne obniżenie podatków
(np. we Francji) mogą przyczynić się do
prędszej naprawy stosunków; w Polsce,
w tym celu zrobiono jeszcze bardzo ma
łoKompetentny w dziedzinie zagad
nień ekonomicznych ,,Przegląd
Gospo
darczy11, organ centralnego Związku pol
skiego przemysłu, górnictwa, handlu i
finansów, wypowiada zdanie, że pierw
sze miesiące wiosny nie przyniosły od
prężenia ciężkiej sytuacji gospodarczej
kraju i prawdopodobnie jeszcze niepręd
ko doczekamy się końca obecnych trud
ności gospodarczych.
nie

Dla zobrazowania stanu rzeczy,

poda

jemy tu niektóre cyfry, zaczerpnięte z
oficjalnych wydawnictw
(,,Konjunktu'ra Gospodarcza11, ,,Wiadomości
Staty
styczne11 i in.)

Ogólny wskaźnik produkcji przemy
słowej wynosił w styczniu 116,6, w lutym
108,3, w marcu obniżył się do 102,6. Spa
dek produkcji zaznacza się przedewszystkiem w przem yśle ciężkim (węgiel, że
lazo) i w przemyśle włókienniczym. Wy
dobycie dzienne węgla w marcu obniży
ło się o 13,3%o w porównaniu z lutym, a
ogólna
sprzedaż stanowi tylko 70%sprzedaży z marca 1929 r. Sezonowe
ożywienie na rynku żelaznym jest znacz
nie słabsze, niż w roku poprzednim, a
wskaźnik produkcji hut żelaznych spadł
w marcu do 127, w porównaniu do 134,2
w
lutym. Wskaźnik zatrudnienia w
przemyśle budowlanym spadł ze 136,3
w lutym do 104,8 w marcu; wogóle cała
akcja bndowlana na rok bieżący wyda
je się spóźnioną. Dzięki rozpoczętym
robotom sezonowym, pomimo redukcji
zatrudnienia w przemyśle, zaznacza się
pewien spadek bezrobocia, ale postępu
je bardzo opieszale. Największa liczba
bezrobotnych (296,5 tys.) przypadła na
dzień 22 marca; od tego punktu spada
tygodniowo o 2,5 tys-; w roku poprzed
nim spadała o 4 tys.; w najbardziej prze
mysłowym okręgu, na Górnym Śląsku,
bezrobocie dotychczas wzrasta.

Niepomyślnym jest znaczny spadek
przewozów kolejowych; w marcu roku
ub. wskaźnik ładunków kolejowych wy
117,2, zaś w marcu br. wyraża się
cyfrą 94,2.
Sytuacja kredytowo-finansowa nie
polepsza się, pomimo większej płynności
pieniądza (nagromadzenie gotówki w
Odsetek weksli protestowa
bankach).
nych podniósł się z 12,8 w lutym do 14,4
nosił

ich ze 112 do 131
marcu, a wartość
milj. zł. Na giełdzie trwa depresja

w

(zniżka), a ogólny wskaźnik cen akcji
przemysłowych i handlowych (dla 45
akcji) wynosił w marcu 57,3 (w styczniu
br. 65,7); najgorzej stoją akcje metalur
giczne (49,6), najlepiej akcje bankowe
(93,1)- W ostatnich czasach podnoszą
się kursy papierów lokacyjnych
(roz
maitego rodzaju listy zastawne i obli
gacje).
Zatrważającym objawem jest wysta
wienie na licytację znacznej liczby ma
ziem skich: przez W ileński Bank
Ziemski
ną kresach, przez Tow, Kre—

316,

I

sytuacji gospodarczej
i finansowej.

jątków

redaktor
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Kronika

strów,

którem

ma zapaść ostateczna
sprawie nadzwyczajnej se
sji sejmowej. Nakazem konstytucji ter
min
zwołania
upływa w czwartek.
Prawdopodobnie więc w tym dniu ogło
szony będzie dekret na mocy
którego
pierwsza sesja ma się odbyć we wtorek
27 maja.
Według wszelkiefo prawdopo
dobieństwa rząd dopuści sejm do obrad
i ustosunkuje się do dalszych losów se
na

uchwala

w

sji w miarę prac sejmu. W sferach pań
stwowych zwraca się uwagę na wzma
ganie się dwóch kierunków: gospodar
minister
czego, któremu przewodniczy
Kwiatkowski, mający poparcie min. Ma
tuszewskiego oraz czyslego kierunku
pułkownikowakiego z premjerem Sław
kiem na czele.
Mówią, że nie jest wy
kluczone, iż wobec sejmu w roli szefa
rządu wystąpi min. Kwiatkowski. W
sferach gospodarczych przygotowują się
do nadchodzącej sesji.

Współpraca komunistów
i niemieckich.
Bezczelność

przeciwko mianowaniu z listy państwo
wej senatora Wierzbickiego ze względu
na pomyłkę
podania^ na liście imienia
kandydata.
Warszawa, 20. 5. (tel. wł.) W krakow
skiej izbie przemysłowo-handlowej ma
być mianowanym w dniach najbliż
szych dyrektorem poseł A. Mianowski
łCh. D.), znany organizator
ruchu rze
mieślniczego na terenie Małopolski.

Urzędników nie będą niepotrzebnie
przesiedlali!
Warszawa, 20. 5. (tel. wł.). Minister
Józewski Wydał okólnik do wojewodów
w którym
poleca jak najdalej idące
na
ograniczenia
wydatków
podróże
służbowe.
Przeniesienia urzędników z
urzędu należy ograniczać do wypadków
wyjątkowych. Co do przeniesień urzę
dników na ich własną prośbę należy
zwracać im uwagę, że koszty
przenie

polskich

czerwonych towarzyszy jest istotnie
zdumiewająca.
od

(Telefonem
20.

własnego korespondenta).

Jak donosi ,,Rote FahBerlin,
ne11, odbył się w dniu 18 maja wielki
zjazd kom unistów w Zabrzu (Hindenburg) na niem ieckim Górnym Śląsku,
przyczem w zjeździe tym w zięła udział
niemiecka partja
komunistyczna gór
nośląska oraz centralny komitet ko
munistycznej partji Niemiec jak i ko
m unistycznej
partji polskiej.
Połączone komitety
wspólnie opra
cowały uchwałę, nawołującą do wiel
kiej rewolucji obu partyj komunistycz
nych przeciwko rządowi polskiem u i
5.

telegraficzna.

Warszawa, 20. 5. (tel. wł.)
Sąd Naj
odrzucił
wyższy
wniesiony
protest
przeciwko wyborom do sejm u okręgu
Biała Podlaska.
Dnia 2 czerwca Sąd
Najwyższy rozpatrywać będzie protest

od

południu
rady m ini

po

294.

Rok XXIV.

r.

Kwiatkowski następca Sławka?
(Telefonem
własnego korespondenta).
Warszawa, 20. 5. Dzisiaj
odbędzie
się
posiedzenie

ToruA800, Grudziądz

oraz
proklamującą na
dzieje komuniatyczne na polską repu
sienia
nie
Podróże
będą zwrócone.
blikę sowietów, któraby
utrzymywała
służbowe
mogą być tak
rozplanować
braterskie
stosunki z proletarjuszami
załatwić
rosyjskimi i niem ieckimi. W obszernej ne, aby jeden urzędnik mógł
kilka spraw służbowych.
jednocześnie
m.
in.
tej rezolucji podkreślone jest
bliskie załamanie się
Z Wiednia idzie broń do Jerozolimy.
ustroju ,,faszy
stowskiego" w Polsce i ważna rola re
Wiedeń, 19: 5, (PAT). A ngielskie wła
wolucyjna kom unistów
polskich w 'dze policyjne w Jerozolimie zawiado
,,przyszłych walkach w Polsce11. Spec miły policję, w iedeńską, że z W iednia
jalny protest uchwaliły partje komuni przewożona jest broń do Palestyny.
styczne z powodu Zaaresztowania posła Broń ukrywana była w ścianach kas
B.
Szarskiego.
ogniotrwałych, wysyłanych przez firmy
wiedeńskie do Palestyny.
Policja wie
deńska czyni starania w kierunku zna
lezienia
nadawcy tych
zabronionych!
posyłek.
Wybuch pieca fabrycznego
w

niemieckiemu

Napad komunistyczny
na

konsulat
(Telefonem

angielski

od

Mianowicie demonstranci

ko

munistyczni napadli na konsulat angiel
ski.
Podjechali oni na rowerach i na
tychmiast rozpoczęli kanonadę kamie
niami we wszystkie okna urzędu, tak, że
urzędnicz'ka konsulatu stojąca blisko
okna z trudem zdołała się uratować. Ko
muniści wymalowali potem na chodni
ku

wielkiemi

czerwonemi

precz od
Mac Donaldem!11

pisy: ,,Ręce
z

literami

na

Indyj!11oraz ,,Precz

Zaalarmowana

policja przybyła, jak
ykle zdarza, za późno, gdyż ko
m uniści zdołali już ulotnić się na swoich
rowerach.
Jest rzeczą wątpliwą, czy
wypadek koloński powiększy sympatje
to

się

dytowe Ziemskie

w

Warszawie

—

w

h.

Kongresówce. Polska własność ziemska
jest zagrożona i środki zaradcze są tu
pilnie potrzebne.
Sfery gospodarcze, a za niemi całe
społeczeństwo, dopominając się od rzą
du wyraźnego programu gospodarczego,
którego wykonanie mogłoby przyśpie
szyć likwidację przesilenia. Wskazywa
ne są przytem
dziedziny, wym agające
zreformowania i uporządkowania, jako
obecny system podatkowy, sprawy
traktaty handlowe itd. Powszechnem jest zdanie, że zagadnienia te nie
dadzą się pom yślnie rozstrzygnąć przez
ceł

w

Sosnowcu.

19.

5. (PAT).
W fabryce
Sosnowiec,
Kraupego w Sosnowcu pod
czas przetapiania kuli hydraulicznej
w
piecu fabryki
nastąpiła
eksplozja,

pomiędzy Londynem a Berlinem. Wła
dze angielskie będą niewątpliwie bardzo
zdziwione z powodu niemożności ochro

armatur

ny ich konsulatu przez władze niemiec
w dużem m ieście, jakiem jest Kolo-

wskutek

kie

stało

B.

nja.

której dwóch

ciężko

rannych.

robotników zo
Piec
rozleciał

się.

Śmierć kilkunastu k obiet
pod gruzami wieży starożytnej.
i
Zemsta duchów

zw

Warszawa, 20. 5. (tel. wł.). Dyrektor
departamentu sztuki p. Jastrzębowski
zgłosił dymisję z powodu obcięcia bud
żetu departamentu sztuki.
Ewentual
rzeźbiarz
nym następcą ma być znany
prof. Skoczylas.

to

Kolonji.

własnego korespondenta).

Berlin, 20. 5. W Kolonji wydarzył
się w poniedziałek wieczorem wielki
skandal.

'

(Telefonem
Berlin,

20. 5.

od

własnego korespondenta).

ją za siedlisko duchów i upio
rów, nagle zawaliła się i pogrzebała ko
biety pod swojemi gruzami. Z 30 kobiet
zostało
13 natychmiast
zabitych, a 8
ciężko rannych.
Powód katastrofy nie jest jeszcze wy
jaśniony, ale w całej Anatolji oraz w
Stam bule krążą pogłoski o... zem ście du
B.
chów nad żywymi.

Ullsteina

ważano

Korespondent
Smyrny o dziwnem nieszczę
ściu, jakie spotkało 30 kobiet, zajętych
na plantacji opjum pod
miastem.
Ko
biety odpoczywały w cieniu ruiny starej
wieżycy, pochodzącej z czasów rzym
skich i stanowiącej resztę
obwarowali
legjonów. Wieża ta, do której zbliżano
się od wieków bardzo nieufnie, gdyż udonosi

upiorów...

ze

sam
tylko rząd, bez współudziału ciał
ustawodawczych. Nawet prasa, zbliżo
na do rządu,
uważa
brak
współpracy
między rządem a Sejmem za największe
utrudnienie dla nieodzownej pracy nad
odrodzeniem ekonomicznem kraju.
Na
motywach gospodarczych
opiera się
także wniosek poselski o zwołanie sesji
sejmowej.

Wydaje się to koniecznem,
wielkiego prawdopodobieństwa,
że spodziew'ane w uchwalonym budżecie
dochody państwowe nie będą mogły być
w rzeczywistości osiągnięte.
Ogólna suma rzeczywistych docho
dów państw'a
wyniosła: w r. 1928/29
3,001 milj. zł, w r. 1929/30
3,031 m ilj.,
a na rok 1930/31 dochody są oczekiwane
w sumie jeszcze
wyższej, m ianowicie
Pocieszającym
jakkolwiek spóźnio 3,039 milj zł- Tymczasem konjunktura
nym jest zwrot do oszczędności państwo się pogorszyła, płatnik podatków jest już
wych (tzw. ,,kom presja budżetowa11). Mi w yciśnięty, jak cytryna i budżet docho
nister
skarbu
porozumiewa się z po dowy może okazać się nierealnym. Do
szczególnymi ministrami, aby tegorocz- chody z monopolów nieco maleją; w r.
ne wydatkj okroić poniżej norm uchwą-J 1928/29
w'yniosły 890 m ilj. zł, w r. 1929/30
lonych.
w'obec

-

,
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1930/31 projektowane są
milj.; wiąże się z tem 10a
procentowa podwyżka cen spirutusu, ale
do wyrobu pantofli sprzedaje tartak parowy
czy nie zawiedzie, wobec zubożenia lud
ności? Mało prawdopodobnym jest tak
w
firmy ,,L asgO
Spółka Akcyjna,
że oczekiwany
w
Fordon, nad Wisłą. Teł.Bydgoszcz214. (7467
tym roku dochód z
(PAT).
Wczoraj odbył się pogrzeb derem na czele, konsul polski z Byto
przedsiębiorstw państwowych w sumie śp. ks. biskupa dr. Arkadjusza Lisiec m ia
Malhomme, przedstawiciele Sejmu
180 milj. zł; w poprzednich
dwóch la
trumnie, złożonej na kata śląskiego, miasta, władz
kiego.
Przy
rządowych,
tach, rzeczywisty dochód z tego źródła falk u w kościele
katedralnym św. Pio komunalnych, delegacje związków i W tem ambaras, aby dwoje
105
i
111
zł.
W
roku
bież, tra i Pawła duchowieństwo
wyniósł
milj.
odśpiewało stowarzyszeń oraz bractwa kościelne
chciało naraz.
spadły znacznie przewozy kolejowe, a wigilje, poczem
metropolita krakow ze sztandarami jakoteż liczna publicz
tem samem i dochody; wpłaty kolejowe
Warszawa, 20. 5. Rząd polski zwróci
ski ks. arcybiskup
Po
nabożeństwie
Sapieha w asyście ność.
uroczystem
do skarbu zalegają.
do rządu
się
niemieckiego z propo
kleru odprawił pontyfikalną
ks. biskup
Kubina wygłosił
mszę ża
podniosłe
Wydatki rzeczywiste
państwa wy łobną. P Prezydenta Rzplitej zastępo kazanie w języku polskim i niemiec zycją podjęcia przerwanych rokowań,
2808 milj. zł, w
celem umożliwienia Polsce wprowadze
niosły w r. 1928/29
wał p. wojewoda
śląski dr. Grażyński. kim poczem ks. biskup Okoniewski od
r.
2971 milj.; na rok 1930/31
1929/30
nia w życie uchwał
międzynarodowej
Wśród duchowieństwa
znajdowali się praw'ił wraz z duchowieństwem modły
wydatki projektowane są w sumie nieco ks. biskup Kubina, ks. biskup
Oko przy trumnie, a o godz. 11,45 ks. biskup konwencji o zniesienie zakazu i ogra
niższej: 2941 milj. zł; ale i tę sumę niew ski, ks. biskup sufraga-n Tomczak, Okoniewski odprowadził w asyście du niczenia przywozu i wywozu, Jako da
rokowań rząd polski za
trzeba będzie zmniejszyć, ze względu na
przedstawiciele
kapituł z całej Polski chowieństwa zwłoki do kaplicy kościel tę rozpoczęcia
dzień 21 maja. Obrady to
konieczność utrzymania równowagi bud oraz
proponował
W
na
Wśród
zło
księża diecezji śląskiej.
nej.
śpiewu ,,Salve Regina"
żetowej.
wach zajęła miejsce rodzina zmarłego
żono trumnę do grobowca kaplicy ko czyć się mają w Berlinie.
Niewątpliwie celowym jest okólnik arcypasterza, a dalej
członkowie ko ścielnej, a orkiestra wojskowa odegrała
m inistra spraw wewnętrznych, zalecają
misji mieszanej z prezydentem Galon- marsz żałobny.
Napad rabunkowy
cy samorządom daleko posuniętą oszczę
na tramwajarzy w Berlinie.
dność w wydatkach
(szczególnie w wy'
Dwóch
kon
Berlin, 19: 5: (PAT.)
datkach
na
rozjazdy urzędowe). Za
duktorów'
tramwajowych,
niosących
przykładem rządu centralnego, gminy
8000 marek gotówką,
które zamierzali,
samorządowe szeroką ręką wy'datkowa
oddać w kasie tramwajowej, zostali na
i
swe
fundusze
ły
otrzymane pożyczki
padnięci przez dwóch nieznanych osob
na rozmaite kosztowne inwestycje
niezawsze konieczne;
teraz znalazły się w
i
Minister o światy
w'yznań p. Czer mu prow'adziły wspomniane pisma oso ników. Jeden z rabusiów dał w kierun
ku konduktorów kilka strzałów rew'ol
warunkach
nie
wiński
dwa
trudnych
finansowych j
przeznaczył
stypendja z po bistą w'alkę podjazdową. Min. Czerwiń
ich
obydw'óch- Za
miłosiernie naciskają śrubę podatkową.
śród ogólnej liczby czterech, jakie w tym
ski odpowiada chlebem na ataki endec w'erowych, raniąc
nim nadeszła pomoc,
rabusie
%dążyli
roku przewiduje budżet państwowy, na
kie.
Stronnictwo
Narodowe
kie
Gdyby
Na zakończenie kilka słów o pożycz
dokształcenie dwu dziennikarzy endec rowało się w'zględami etycznemi, to po zrabować pieniądze i uciec.
kach zagranicznych i szansach ich uzy
kich, p. H. Wierzyńskiego z ,,Gazety winno z własnych funduszów udzielić
Termin
rozpoczęcia ewakuacji 3-eiej
skania.
Zdaniem niektórych, pożyczki
a p.
Warszawskiej" i p. dr. Chełmikowskiego stypendjum obu, dziennikarzom
strefy wyznaczono na 20 czerwca.
te są niezbędne dla Polski,
Czerw'ińskiemu podziękować uaby mogła z ,,Kurjera Poznańskiego".
Czytelnicy m in.
Francuski mi
wy'jść z obecnej ciężkiej sytuacji gospo pamiętają, że Stronnictwo Narodowe, przejmie za akt bezstronności i poprosić
Berlin, 19. 5. (PAT).
darczej; są jednak i tacy, którzy twier którego organami są ,,Gazeta Warszaw o rozdzielenie stypendjum dziennika nister w'ojny W'ydał rozkaz rozpoczęcia
20 czerwca.
Pre
dzą, że Polska jest w w'ysokim stopniu ska" i ,,Kurjer Poznański" odmówiły ko rzom nie zorganizowanym w stronnic ew'akuacji z dniem
samowystarczalną i przy należytej or nieczności państwowych rządow'i, że ob twach, odmawiających rządowi koniecz zes zarządu majątkiem Rzeszy zawez
ganizacji życia państwowego i gospo cinały fundusz dyspozycyjny ministra ności państwowych. Takiego postawie wany został do Paryża do wzięcia U '
darczego, mogłaby o własnych siłach i spraw wojskowych i ministra spraw' za nia sprawy wymaga moralność publicz działu w rokowaniach, mających na
oraz
fundusze
ministra
własnemi środkami pokonać dzisiejsze granicznych
celu opracowanie programu ewakuacji
na.
trudności.
i zwrotu
niemieckich
ośw'iaty. Przeciwko min. Czerwińskie
majątków za*
Niedawna podróż doradcy finanso
sekwestrowanych przez władze okupawego p. Deweya do Stanów Zjednoczo
cyjne.
nych widocznie nie dała na razie po
Lekkie trzęsienie ziemi
myślnych wyników. Po powrocie z Ame
ry'ki p. D.ewey pojechał do Paryża, aby
w Austrji.
uzyskać tam kredyty dla polskiego prze
W iedeń, 19. 5.
W
z
(PAT).
miejsco
m ysłu, a w szczególności rolnictwa i wrow ości Hajstadt W' Górnej Auśtrji odczu
góle zainteresowania banków francu
Przedewszystkiem ma ruszyć budow a małych mieszkań. to lekkie trzęsienie ziemi. Kierunek
skich,w większym niż dotychczas stop
trzęsienia ziemi szedł z zachodu na
(Telefonem od własnego korespondenta).
niu lokatą kapitałów
w
bankach pol
wschód.
W St. Johan odczuto rów nież
Dla
bezrobocia
W dniu wczorajszym
zwalczenia,
Berlin, 20. 5.
postanow'ili 12 do 17
skich, dla celów zasilenia i ożywienia
wstrząsów następujących po
życia gospodarczego Polski. Francja obradow'ał rząd Rzeszy z udziałem pre ministrowie skłonić zarząd kolei i poczty sobie w krótkich
odstępach czasu.
bowiem odzyskuje stopniowo swą przed zesa. Banku Rzeszy dr. Lutherem
do większych zamówrień, co
ożywiłoby
przez
Również. z Hannoweru
donoszą, żei
wojenną rolę bankiera Europy i już te szereg godzin nad położeniem gospodar- odnośne gałęzie przemysłu. Również ma odczuto w
miasta lekkie trzę
okolicy
czem
Niemiec.
raz, w pewnej mierze kapitały francuskie
Zastępca kanclerza, mi zostać zwiększony ruch budowlany, spe sienie ziemi, złożone z 12 do 14 wstrzą
idą do Niemiec. Jaki jest wynik zabie nister gospodarstwa kraju Dietrich nie cjalnie zaś popieranie budowy małych
sów, posuwających się z południa na
gów p. Deweya, dotychczas ogólnie nie był w stanie brać udziału w dyskusji mieszkań, co jak wiadomo, wydatnie
północ.
bezrobocia.
wiadomo; tak samo niewiadomo, z czem nad uzdrowieniem ekonomicznem pań wpływa na zmniejszenie
Wreszcie mają być w najbliższym cza
zdrowiem
wrócił prezes Banku Polskiego p. Wró stwa, gdyż zajął się swojem
no
sie rozpoczęte prace nad budową
Fatalne skutki
blewski, ze swej wycieczki zagranicznej. osobistem i pojechał do Marienbadu.
Jest jeden charakterystyczny fakt do
Rząd Rzeszy zastanawiał się przede wych szos.
Wo1sztyn,19.5.
Jak widać, recepta na bezrobocie jest
zanotowania, mianowicie stosunkowo wszystkiem nad koniecznością walki z
Dnia 18 bm. wybrała się w'ycieczka
B.
niski k u rs miarodajnej l% pożyczki sta
bezrobociem
które ostatnio
przybrało na całym świecie jednakowa.
z Wolsztyna, złożona z kilku obywateli
bilizacyjnej i małe nią zainteresowanie w Niemczech zatrważające rozmiary.
wolsztyńskich autobusem na majówkę
na
giełdzie nowojorskiej.
Przeciętny
miasto. Wycieczkowicze stanęli w,
poza
kurs wynosił w grudniu 1927 r. 89,7, w
drodze przed pewną restauracją,
gdzie
1928
r.
1929
r.
w
88,1,
grudniu
grudniu
zabawili pewien 'czas.
W
restauracji
82; obecnie się podniósł: w marcu br,
kazano sobie podać jedzenie,
przyczem
do 85,3. Ogólne obroty' na giełdzie tą po
nie obyło
się bez wódki. Szczególnie
1927
r.
stale
w
życzką
spadają:
grudniu
dbano o szofera, który korzystając z go
wyniosły 2,7 milj. doi., w marcu br. tyl
ścinności swoich pasażerów, wypił nieco
ko 599 tys. doi.
To samo można powie
znalazło śmierć wiele o sób
200 budynków za w'iele. Po tej biesiadzie ruszono ż
dzieć i o innych
polskich pożyczkach Wzgliszczach
nadmierną szybkością w kierunku Sol
w
państwowych i samorządowych.
gruzach.
ca.
Alkohol z-amroczył umysł szofera;
Oczywiście, rezerwa amery'kańskich
(Telefonem od własnego korespondenta).
w pewnym
momencie
zmęczone
oczy
rentjerów i bankierów w stosunku do
Berlin
20. 5.
Z Budapesztu donoszą
bytek i swoich bliskich. Wogóle roz szofera zamknęły się na chwilę. Skutki
z
braku
za
pożyczek'polskich wypływa
o strasznym pożarze, który zniszczył zu
grywały się podczas pożaru wstrząsają były fatalne. Autobus wpadł na drze-*
u fania.
Rząd polski płaci regularnie
wo przydrożne.
wieś węgierską Dakaczi, ce sceny, przypominające opisy z pieklą
w'ielką
pełnie
procenty, pożyczki dają wysokie opro
B.
która liczyła 1460 mieszkańców,
Z 8 osób, które znajdowały się w aui
była dantejskiego.
centow'anie kapitału, a pomimo to są na
tak duża jak znana naj
tobusie, jedna poniosła śmierć na miej*'
giełdzie nowojorskiej upośledzone, w po więc prawie
większa w'ieś polska pod Olkuszem Su
scu, a dwie zostały ciężko ranne.
równaniu z pożyczkami innych państw.
Nowe rewelacje Biesiedowskiego.
łoszowa.
Ofiarą, katastrofy padł 36-łetni Fran
Przyczyny braku zanfanla należy szu
W krótkim czasie
wskutek huraga
kać w naszych
stosunkach
,,Le Matin" drukuje nowe rewelacje ciszek Stelmaszewski, kapelmistrz or
wewnętrz
wiatrn, który przeniósł
Szofer
ogień, Biesiedowskiego, byłego radcy ambasa kiestry w olsztyńskiego Sokoła.
'n y ch
dotychczas jeszcze nie ustalonych, nowego
a przedstawiających dla
oczu
Cudzo spaliło się wszystkich 200 budynków. dy sowieckiej w Paryżu. Dotyczą one wyszedł z opresji bez szwanku. Policja
Straż Ogniowa i ochotnicy, którzy przy roli GPU w życiu wewnętrznem Rosji i aresztowała lekkomyślnego sprawcę ka
ziemca, obraz ciągłych walk politycz
z
bliskiego miasta Papa, nie byli zagranicą.
tastrofy.
nych I tu przypomina się zdanie jedne byli
w stanie nic uratow'ać,
Pod gruza
już
francuskich
ministrów
skarbu:
go z
mi spalonych zabudowań leży dużo tru
,,Róbcie dobrą politykę, a ja dam dobre
pów
których ilości jednak jeszcze nie
finanse'*.
M. Łempicki.
z Barcina.
zamach
zdołano ustalićJedynym budynkiem,
ocalał
który
jest gmach poczty. Więk
W kilka chwil później
szofer usły-i
W ub. sobotę popełnił zamach samo
szość bydła znalazła śmierć w' płomie
Moskwa oczyszcza swoje placówki
bójczy kupiec z Barcina p. Leon Szy szał odgłos strzału rew'olwerowego. Gdy
niach, wskutek czego wyrządzone szk o mański.
zagraniczne.
Dnia
tego p. S. udał się do nadbiegł na miejsce wypadku, ujrzał
w

milj,

a na r.

sumie

Pogrzeb

957

ks.

biskup

Lisieckiego Bale olszowe

Katowicach.

"

.

-

,

-

Min. Czerwiński dokształca

dziennikarzy opozycyjnych.

,

Rząd Rzeszy zabiera sie do walki
bezrobociem.

pijaństwa.

,

sie doszczętnie
wielka wieś.

WWęgrzech spaliła

-

.

,

,

Desperacki

,

Berlin

.
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Z

Moskwy donoszą,

że

rząd sowiecki wezwał 8 kierowników
m isji handlowej
w Paryżu do
powrotu
do Moskwy celem złożenia raportu o do

tychczasowej działalności. W razie gdy
by wspomniani urzędnicy nie usłuchali
wezwania, rząd sowiecki grozi wyda
niem zaocznego w'yroku śmierci

dy sięgają miljonów.

Spalona

wieś

została

otoczona kordonem

natychmiast
wojska, za którym

hrządzono stacje ratunkowe i opatrun
kow'e. Na tle pożaru dostało kilku m ie
szkańców obłędu, inni zaś starali się

ciągle prżer'w'ać kordon i dostać do pło
nących budynków, aby ratować swój do-

samobójczy kupca

kilku
Bydgoszczy, celem załatwienia
W drodze powrot
spraw handlowych.
nej wynajął w Bydgoszczy taksówkę i
kaazł się wieźć do BarcinaW pobliżu
miasteczka w Kani zatrzymał on nagle
szofera, wysiadł z auta pod pozorem za
łatwienia pewnej sprawy z nauczycie
le m

Rybiń-skim

bezprzytoinnego Szymańskiego, zalane
go krwią, która płynęła z rany postrza
łow'ej poniżej skroni- Szofer rannego
pasażera odwiózł natychmiast w stanie
beznadziejnym do szpitala inow'rocław
skiego.
Przyczyna tak desperackiego kroku,
samobójcy narazie nieznana

Nr, 117.

,,D ZIENNIK BYDGOSKI*'

środa,

dnia 21

m

aja

1930

Str, 3.

r.

.

DziwnaKasaChorychijeszcze dziwniejszyjejlekarz naczelny

Naczelnym lekarzem powiatowej'Ka
Chorych w Kartuzach jest dr. Emil
Neymand, żyd z Małopolski, który da
wniej nosił żydowskie imię Samuel, a
wybierając się na Pomorze przechrzci!
Emilem. Cały powiat kar
się i został
tuski, ba! całe Kaszuby trzęsą się z 0burzenia na praktyki tego pana.
Było
już tak daleko, że p. dr. ,,Emil'* N ey
mand miał być z powrotem przeniesio
ny do stron rodzinnych ale prędko poła
do stron
pał się w sytuacji i wstąpił
nictwa rządowego (BB).
Odtąd grasuje bezkarnie ku zgrozie
która
na
caiej łudności kaszubskiej,
licznych wiecach dala wyraz swemu osy

—

—

burzeniu

—

ale bez skutku.

Nawet

rze

wystąpienia lekarzy przeciw Neyodniosły skutku, wobec
Karasiński z
czego jeden z nich p. dr.
Sierakowic zwrócił się w liście otwar
tym do wiceministra Pracy i Opieki
Społecznej p. gen. Hubickiego z apelem
n wglądnięcie w te sprąwy i zaradzenie

morskiego*Nr.

mandowi nie

1929 i Nr. I. B. V 3815/29

złemu.

Proszeni

jesteśmy o ogłoszenie tego
niniejszem czynimy,

listu otwartego co
ufając, że odniesie

pożądany skutek w
nietylko ludności kaszubskiej,
jak niemniej państwa polskiego, które
go
powaga
,,wyczynami" podobnych
Neymandowi ludzi jest w najwyższym
stopniu na szwank narażona
interesie

List otwarty

Panie Wiceministrzcl

nr.
100-m ,,Gazety Polskiej**
z 11
przeczytałem obszerne sprawozda
nie zTańskiego odczytu, wygłoszonego
niedawno w Klubie
lekarzy polskich.
Sprawozdanie to skłania, mię do przer
wania ciszy, jaka nastąpiła
po
paro
m iesięcznych
walkach tutejszego społe

W

bm.

czeństwa

uzdrowienie nad wyraz
stosunków w Powiatowej

o

zdrowych
sie Chorych

nie
Ka

Kartuzach.

w

Wywodom Pańskim pragnę wierzyć.
tylko jedno jedyne zastrzeżenie,
mianowicie co do Kasy Chorych w Kar
ośmielam się
tuzach, której sprawa
stanowczo publicznie oświadczyć
nie
została dotychczas należycie załatwio
na, skoro sprawcy komisarycznej (z okresu przedprystorowego) ruiny
Kasy
nie zostali pozwani przed sąd o roztrwo
Mam

-

-

1589)
z

29.

26/2.

z

b) ubezpieczonej rodzącej (1) A. M. ze
wcale, lecz kazał
zgłosić się do porodu za niespełna
dwa (l) miesiące (l), a gdy tego rodzaju
nie pierwszy zresztą fakt podała prasa,
w świadomie
fałszywem
,,sprostowa
niu", wymuszonem ustawą (!) prasową,
m. in. zasłonił się autorytetem sędziwe
go lekarza z 50-letnią praktyką i to swe
go jedynego (l) dotąd przyjaciela, nara
żając go publicznie na zarzut niesumieni współuczestnictwa w pr-zestęp
przeciw obowiązkom lekarza na
czelnego Kasy i lekarza wogóle;
c) pozostawiał bez należytej opieki
lekarskiej ubezpieczonych chorych, z
których niejeden umarł; przykłady: śp.
z

Gowidlina

(sprawozda

nie lekarza

—

nienie i

trwonienie

dalsze

wypadek wojny polsko-sowieckiej

zapytać Swego

przełożonego,
Prystora, czy zgodne jest z je
maxigo intencjami, by wymagające
mum uczciwości i zalet moralnych sta
nowisko
lekarza
naczelnego Kasy i
wogóle lekarza w instytucji dobra pu
blicznego, któremu Zarząd komisarycz
ny dał w sprawach lecznictwa pozatem
30

Zajdlicz.

Powieść

(Prawa

i

czasów, które idą.

z

własności

zastrzeżone.)

(Ciąg dalszy).
—

—

Dlatego tędy?
Trzeba przecież

zobaczyć.
Czy
—

—

iluminację

zamku

się.
ulicę Towarową.

Wjechali na
Czy ty myślisz, Władku, że my się
tędy przedostaniemy?
Mam nadzieję.
Ale nadzieja na
razie zawiodła,
bo samochód
stanął
z wszystkiemi innemi.
wraz
Olbrzymi
pochód przeciągał w stronę dworca.
Szły różne organizacje w karnych sze
regach, z kolorowemi pochodniami elek
trycznemu, przy raźnych dźwiękach or
kiestry. Zamek był przepięknie ilum i
nowany. Szyby biły różowym blaskiem,
oświetlone
od
wewnątrz, a kontury
świeciły ziełonemi linjami.
Lampy uliczne byly przygaszone. Podobnie tyl
ko w odmiennych kolorach były oświet
lone
gmachy
Akademji
Handlowej,
Ziemstwa Kredytowego.
Potężny Ko
ściół Opatrzności, wznoszący się ze swą
wspaniałą kopułą i śzpiczastemi wie
życzkami na dawnym cmentarzu Świętomarcińskim, tonący w niebieskiem
oświetleniu,
wyglądał, jak z bajki.
Efektownie też byla
oświetlona dyrek
cja koleji, nad której głównem wejściem
obracało się olbrzymie
świetliste koło,
którego różnobarwne szprychy tworzy
ły świetliste kręgi.
—

—

2528

z

12. 11. i

z

4. 12. 1929

—

r.

oraz

r.

Sekre

tegoż Uniwersytetu L. 288 z 7.
2. 1925 (l) r.) i drugi raz w 1874 r.
(zob.
urzędowy (l) Spis Lekarzy z 1929 r., str.
155), co m. in (l) uzasadniało podejrze
wanie go od lat o podszywanie się pod
tytuł doktora;

tariatu

b) mimo memorjału
oraz

Dr M.

kilku zażaleń Dr BI.

z

z

1925

wierających poważne zarzuty
lekarzowi, nie mówiąc

owemu

o

(l)

za

1927 r.,

przeciw
moich,

Izba Lekarska
Poznańsko
Pomorska
Poznaniu sprawy, obchodzącej
-

prze

w

cież i stan lekarski i całe

społeczeństwo,

należycie wzgl. wogóle nie załatwiła,
ograniczając się do wezwania owego
lekarza, by się bronił przed sądem pań
stwowym (l) o
szereg doznanych odem nie
i
kilku
obywateli rzekomych'
,,zniewag", skutkiem czego spraw za
wodowych lekarskich (stanowiących 75
procent ogółu wytoczonych przeciw sto
sunkom kartuskim) nie rozpatrzył
do
tychczas żacjen trybunał kompetentny;
—

r.

w

doku

w

bistych pow-agą Wydziału Zdrowia Wo
jew'ództwa w Toruniu i dopiero pod na

p.

ciskiem okoliczności

w

sach załatwiał niektóre

Łotwa
Szli właśnie

przyrzekła

nam

ostatnich

cza

formalności;

d) mimo licznych zażaleń i skarg lu
dności, lekarzy, pracowników państwo
wych itd. lekarz ów doznawał specjałnej opieki i ochrony (l) ze strony urzę-

życzliwą neutralność.

Sala była
wspaniała i przedewszyolbrzymie filary, a skrzydła miały
stkiem
obliczona na 12 ty
Dla
olbrzymia,
zielony.
uwypuklenia
Zbudowana byla w formie
efektu lampy uliczne i tu były pogaszo sięcy osób.
Krzesła podno
ne.
Plac cały
wypełniało morze głów półkolistej, teatralnej.
Całość była
siły się amfiteatralnie.
ludzkich,
policjanci trzymali liny
i z trudem
narodu a zarazem chlubna
bohaterska
dawali
radę naporowi tłu utrzymana w stylu nowoczesnym, a styl
jego tradycja. Szły stowarzyszenia mło mu. Po prawej stronie plac przechodził ten kochał się we wszystkiem co po
dzieży bez końca, z dumą niosąc swe w piękną i szeroką aleję, po bokach tężne, co znamionuje rozmach i wiarę
w swe siły.
Szli dalej ,,W olni rycerze", której wznosiły się olbrzymie
kilkunaWszędzie było dużo świat
sztandary.
Cienie
różno
niby organizacja sportowo-wychowaw- stopiętrowe gmachy handlowe i biuro ła w różnych barwach.
we:
cza, a faktycznie gwardja rządu lewicopod ziemią szly tu liczne tory ko kolorowe zlewały się w jakiś dziwny
wo-masońskiego.
lejowe, które pod mostem teatralnym chaos barw, który stwarzał uroczysty
wychodziły na powierzchnię.
Wszy nastrój. Władek jako członek komitetu
Ci nam też potrzebni!
m iał lożę drugiego
Loża
i
stkie
te
udekorowane
piętra.
była
gmachy
były
Cóż robić
święto ogólnonarodo
w
najjaskrawszych kolo akurat na cztery osoby przeznaczona.
we.
Ledwo nam się
udało przez zręcz oświetlone
cztery przesuwalne
rach, z krzykliwością reklamy nowo Mieściły się tam
ną intrygę wykluczyć ,,Makabeuszów"
i dwa
automaty.
czesnej. Aleją dworcową napływały co fotele, mały stolik
Co
ci też się pchali?
z nich
za
wrzuceniem
raz
to
nowe
fale
ludzkie.
samo
Pierw'szy
odpo
Gdy
A jakże... trzeba było
dużo zręcz
dawał z jednego kurka
chód
Władka przecisnął
na
wiedniej
monety
się
ulicę
im
to
Wiem
coś
o
ności, by
obrzydzić.
Zwierzyniecką, w łaśnie tłum przerwał herbatę, której słodkość można było
Nareszcie
tem, bo należe do Komitetu
kordon. Powstało wielkie zamieszanie.
regulować przez obrucenie śrubki, a z
puszczają...
Istotnie
policja przeiuvała pochód, Gwar spotęgował się w piekielną wrza drugiego płynęła wyborna oranżada.
Lecz samochód Władka sunął da Drugi automat zawierał czekoladę i za
wę.
by przepuścić sznur samochodów.
i stanął przed olbrzymim gmachem
kąski. Szklanki, talerzyki i łyżeczki by
lej
Widzisz... rycerzy puścili, a Soko
Do m u narodowego**.
ly w otwartej szafce. Dyrekcja miała
ła przetrzymają...
zaufanie, że ludzie którzy tu przyjdą,
Istotnie
Dziadzio, Leon i Bronka udali się po
przedtem była lepsza
nie połakomią się na te drobiazgi. Przy
schodach
do
chwila do przerwy
młodzie
y ysokieh
głównego wej
między
których tu się
żą a organizacjami dorosłych ,,Sokół'* ścia, a Władek wjechał swoim samo zwykłych zebraniach,
dużo odbywało,
lóż tych się nie otwie
chodem
na
dzie
musiał istotnie czekać,
aż
bramę
przez boczną
samochody
rało.
przejechały i przedostały się na wolną dziniec. Tu oddał samochód do garażu
z Bronką
Ford
do
du
Dziadzio
zasiedli w pier
jego wjechał
stronę ulicy, gdzie pomiędzy pochodem podziemnego.
a stojącą
na trotuarach
publicznością żej windy, która go zaw iodła w podzie wszym rzędzie, Leon z Władkiem w
Leon był zadowolony,
że nie
pozostawiono wąski przejazd w stronę mia, a Władek schowawszy kwitek, drugim.
...Domu narodowego"
który się mie dogonił boeznem wejściem swoje towa potrzebuje siedzieć obok Bronki.
Jej
ścił na terenie dawnego
ogrodu zoolo rzystwo, które z trudem odnalazł w obecność działała na tuego dosyć dziw
gicznego, już przed wielu laty przenie 'olbrzymim hallu, lśniącym od złota i nie. Lubił ją bardzo i cenił jeszcze wię
kryształów. Gwarno tu było i rojno. cej, z powodu jej różnych cnót niewie
sionego na Winiary.
Jechali przez plac dworcowy. Olbrzy Płonęły wszystkie kandelabry, a oprócz ścich, na których się zresztą jeszcze nie
mi dworzec centralny lotnicżo-kolejowy
tego sznury lampionów
elektrycznych. bardzo m iał sposobności poznać. Z dru
*
oświetlony był wspaniale.
Środkowy, Pełno też było kwiatów, zieleni i sztan giej strony jednak orjentowal się w tem
Płynąc z rzeką coraz lepiej, że nie jest dla niej obo
główny gmach płonął w różowym świet darów narodowych.
le niewidocznie ukrytych
reflektorów. ludzką dostali się
na drugie piętro do
jętny.
Od różowego tła odbijały oświetlone na swej loży, nie czekając już na windę.
(Ciąg dalszy nastąpi).
harcerze

zimowych
śpiewem weso
łym, który z dźwiękam i orkiestry zle
wał się w jakiś potężny
rytm młodości
i siły. Wszyscy czuli, że to przyszłość
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pisma Wydziału Lekarskiego Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie L.

w
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natu

wbrew
w

skutkiem czego lekarz ów musiał
szu
kać sobie pola pracy gdzieindziej, zasła
niając się w sprawie dokumentów oso

mundurkach, raźno

'Duch

się

dwa razy, mianowicie

powiatowemu, Dr LicznerskieTczewie, gdy zamierzał tam
przedtem osiąść, a Dr Licznerski na
wet (l) na telegraficzne polecenie Min.
Spi'aw Wewn. nie zarejestrował go,

inistra

Aleksander

lekarz ów rodził

a)
rze

mu

Proszę tedy uprzejmie Pana W icemi
nistra, by był łaskaw:

1)

2)
wyjednać u p. m inistra
Spraw
Wewnętrznych, ażeby raczył zbadać,
dlaczego:

mentów

społecznych, a lekarza, którego ogół le
karzy powiatu kartuskiego i społeczeń
stwo oddawna usiłuje
unieszkodliwić,
do dziś dnia się uparcie i pieczołowicie
konserwuje.

m

długi

inicjatywy Okręgowego Związ
Chorych w Poznaniu na pole
cenie
exm inistra
p.
Składkowskiego
wszczęto przed pół rokiem dochodzenia
policyjne i sądowe i akta odesłano już
dawno do Sądu okręgowego w Wejhero
wie;

c) ów lekarz, osiadły od 1922
Kartuzach, nie chciał przedłożyć

funduszów

o

obowiąz

czego z
ku Kas

stwie

Tandek

oskarżony jest przezemnie

szereg przestępstw i przeciwko
kom lekarskim i urzędowym, skutkiem

ności

powiatowego utknęło gdzieś,
jak zwykle (l) i ś. p. Wiktor Młyński z
Dr.
Sierakowic (dowody przesiałem p.
władzę dyktatorską (!), zajmował bodaj Chodźce); wogóle lekarz ten jest przed
przez jeden dzień, a nie dopiero przez
stawicielem
krańcowo
poglądów,
tyle m iesięcy lekarz, który:
sprzecznych z poglądami na leczenie
a)
nadużył zaufania p. o. lekarza po
wygłaszanemi przez p. ministra Prysto
wiatowego Dra Ni-, uzyskując od niego ra;
załatw ienie ,,prostej formalności'* przez
d) jako lekarz szpitala powiatowego
podpisanie gotowego świadectwa lekar w Kartuzach w 1972 r. nie przyjął do
skiego, którego mu nie pozwolił nawet szpitala dwukrotnie w jednym dniu ro
przeczytać, a którego niezgodność z pra dzącej (l) M. S. z Żuromina, którą lekarz
wdą (chodziło o urlop 3 -4 miesięczny wysłał był do szpitala po nieudanych
na koszt Skarbu Państwa) ujawniła wo
próbach jej rozwiązania, skutkiem cze
jewódzka komisja lekarska, skutkiem go po całodziennej tułaczce w trakcie
rodzenia (l) między szpitalem w Koście
czego owego poczciwego, lecz łatwowier
nego kolegę (!) naraził na urzędowe, je
rzynie a szpitalem w Kartuzach poro
dyne w życiu ,,odznaczenie" j utratę sta dziła wreszcie dziecię nieżywe (l) w ho
nowiska (m. in. pisma p. wojewody po telu p. Plichty w Kartuzach;

Na

e)

20/2.

1929).

Sławek nie zbadał

Leon

do Pana Wiceministra Pracy i Opieki Społecznej
Dra Stefana Hubickiego w Warszawie.
Szanowny

V. K.
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,,DZiEi\i\uv iilDGOSKr środa, dnia

diu'ków, których obowiązkiem było rze może położyć końca takim stosunkom"
załatwianie tych spraw;
(zob. ,,Gazeto Kartuską" nr. 45 z 17 bm.)
możliwe było wyzyskiwanie przez
Że tego rodzaju stosunki" szkodzą nie
e)
tegoż lekarza stanowiska lekarza szpi pomiernie interesom państwowym, na
talnego i lekarza pracowników
pań to tyle razy i ja i wiece i deputacje
stwowych;
zwracały uwagę, niestety bezskutecznie.
3) wyjednać u p. ministra SprawieCo do mnie, Panie Wiceministrze, to
dliwości, ażeby raczył:
nie pozwolę na utopienia sprawy Kasy
a) nakazać rozpisanie niezwłocznie Chorych w Kartuzach w mgłach nieja
rozprawy przez Sąd okręgowy w
Wej sności przez szablonowe jej traktowa
herowie przeciwko owemu lekarzowi enie, przedewszystkiem ze względu na
Iz dobro tutejszego społeczeństwa, dla któ
wentualnie przekazanie akt sądowi
by Lekarskiej;
rego wbrew własnemu interesowi pod
b) rozważyć, czy lekarz o tego rodza jąłem ciężką i prawie beznadziejną wal
ju obliczu moralnem zasługuje na. za kę ze złem, następnie dlatego, że tylko
ufanie jako lekarz
rzeczoznawca sądo
radykalne oczyszczenie atmosfery zape
wy;
wni możność poświęcenia
sił
społecz
c) poinformować mię łaskawie, czy nych j energji jednostek działalności
nrtykuł kodeksu o obronie uprawnio twórczej dla dobra i rozwoju Państwa,
nych interesów już w Polsce nie obowią wreszcie
proszę wybaczyć, że i o so
zuje;
bie pomyślę,
dlatego, że nie chcę się
4) wyjednać u p. ministra Spraw kiedyś znaleźć w przykrem położeniu
Wojskowych, by raczył rozważyć, czy obecnego wojewody Larnota, gdyby kie
wypadki ślepoty itd., będące skutkiem dykolwiek ktokolwiek rzucił mi w twarz
zupełnego (!) zaniedbania powiatu kar po latach bądź gazetą bądź urzędowym
tuskiego na polu sanitarno społecznem spisem kryminalistów, zostałem bowiem
przez owego lekarza jako b. lekarza po
zasądzony za wyłowione ,,zniewagi" na
wiatowego, leżą w interesie siły obron razie na 2 tygodnie więzienia, 150 zł grzy
nej Państwa, i by raczył łaskawie zw'ró wny, 4 tygodnie więzienia (jedno unie
cić uwagę na trudności, na jakie natra winnienie), nie mówiąc o tem, że w wal
fiałem ja, gdym jeszcze przed
półtora ce wyłącznie ideowej straciłem sporo
rokiem dąiyi do poprawy stosunków sa zdrowia i
innych dóbr, przez czas dłuż
nitarno
społecznych w powiecie;
szy będę m usiał prać
przed własnym
5) zapytać przedstawicieli t. zw. ,,sa- trybunałem swe dotychczas czyste su
nącjj" (B. B. W R.), czy leży w' intere mienie z brudów, któremi je z koniecz
sie Państwa, którego dobro jest podobno
ności zanieczyściłem otrzymałem także
ich pierwszą troską, by szczytnych ha patent na antypaństwowca (!) i zosta
seł tego stronnictwa nadużywano w po
łem oddany pod dozór policyjny, wresz
wiecie kartuskim do pokrywania spraw
cie niektórzy zaatakowani przezemnie
bynajmniej nie zaszczytnych, by poza- za osłanianie owego geniusza uznali mię
tem ludność widziała klucz tej sytuacji
naturalnie
za niepoczytalnego (co
w ręku właśnie tego stronnictwa.
zresztą nie da się pogodzić ze stanowi
Twierdzę, że pewne jednostki roz skiem Sądu, który
ma
jak widać
myślnie i ze złą wolą lub przez łatwo do mych władz umysłowych pełnś za
i
wierność
nieudolność osłaniały stan
ufanie).
bezprawia (!) i anarchizmu moralnego
Gdy tyle poświęcenia w'łożyłem w tę.
tudzież owego lekarza, przed którego za
sprawę, mam prawo żądać jej należyte
angażowaniem na stałe na' stanowisko go organicznego, wszechstronnego zba
lekarza naczelnego Kasy ostrzegło było
dania za świeża, póki żyją świadkowie,
p. ministra Prystora ze względów zasa
wypowiedziałem był bowiem wojnę za
dniczych grono lekarzy powiatu kartu razie kartuskiej nie dla jakiegokolwiek
skiego jeszcze we wrześniu ub. r., tylko, interesu osobistego lub innego, lecz je
że-i to ostrzeżenie i inne dokumenty nadynie i wyłącznie dla dobra Polsk'i, m o
pewno nie dotarły do wiadomości p. mi jej drogiej Ojczyzny, o której na skrom
nistra, gdyż już dawno byłby zaprowa nym posterunku zawodowo
cywilnym
dził porządek,
byłem i będę. zawsze wiernym i nieugię
Gospodarka K asy Chorych w Kartu tym żołnierzem
obywatelem j stró
zach do dnia dzisiejszego urąga
oczy żem Jej dobra. Jeżeli ktokolw'iek z
wiście
prymitywnym pojęciom o członków komisji zdoła ujawnić mój in
1ompeteneji, sumienności, uczciwości teres osobisty ,,partyjny” (nie należę
itd., należy tylko zbadać gruntownie ca
do żadnej partji, chyba do tej, o której
łą, sprawę przez specjalną komisję, zło wspomina czcigodny Aleksander Św'ię
żoną z bezstronnych rzeczoznawców w tochowski) i t. d. w' tej sprawie, doty
sprawach kasowych, handlowych, pra czącej osobnika, który m nie osobiście
wnych, a przedewszystkiem lekarskich, nic nie był i nie jest winien, zobowią
której wysiania i ja i ubezpieczeni tyle zuję się niniejszem
jakkolw 'iek je
do zło
rązyśmy się od dawna domagali.
Gdy stem śmiele rzec mogę ubogi
taka jedynie kompetentna komisja roz żenia skryptu dłużnego
na 1 000 zł do
Ale niech
patrzy sprawę, okaże się, że dobro i u- jego swobodnej dyspozycji.
prawnionę interesy ludu kaszubskiego nikt ani mnie ani społeczeństwu nie
były przedmiotem szacherek i małomia odbiera prawa (!) domagania się sądu
steczkowej ,,polityki" m iejscowych i po- i kompetentnego i sprawiedliw'ego, któ
żam iejscowych dygnitarzy, uprawianej
także w intere
ry pozatem leży wszak
Gila osłaniania' i ochrony przed
odpo sie zaczepionych przezemnie osób,
w iedzialnością jednostki, której
wprost przedewszystkiem zaś w interesie owe
genjalrae zdolności kaptowania sobie na go lekarza, by się mógł oczyścić bodaj
iwnych obrońców i gmatwania spraw trochę z zarzutów, uwłaczających cięż
dla umysiowości aryjskiej oczywistych,
ko ł jego stanowisku społecznemu i go
ja sam muszę codziennie podziwiać, z dności osobistej,, jeżeli ją posiada. Od
drugiej strony bolejąc nad tem, że na w'oływanie się do Sądu państw'owego
wszystko to patrzy ludność, zadająca so o ,,zniewagi" nie rozwiązuje kw'estji
bie pytanie, dlaczego ,,żadna władza nie
dlatego, że przecież sąd musi stanąć w'
czowe
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Nr.

r.

117

.

każdej jednostki, której po
stępki nazywa się po imieniu.
ośrodkiem
Spraw'a powyższa, której
jest gospodarka w Kasie Chorych w
Kartuzach, m a za sobą bogatą prze
szłość.
Nie podaw'ałbym jej w prasie,
gdyby nie to, że współczesnym ,,du
chem czasu"
jest szacow'anie wszel
kich przejawów
życia jednostek i spo
łeczeństw' w'edług
miernika, któremu
na imię
pieniądz (czynnik
,,gospodar
czy", o którym tyle się dzisiaj gaw'ę
dzi). Otóż list Mniejszy niechaj będzie
protestem przeciw
przewagi interesów
materialnych nad interesami mora-lnemi.
Sprawa kartuska
jakkolwiek i
w' niej z natury rzeczy niejedno zagad
nienie ociera się o kW'estję
pieniężną,
choćby dlatego, że zmarnowano prze
cież majątek ubezpieczonych
w
okre
1928 t', i do dziś dnia
sie od września
lecz o ,,w'pływy" sprytnej i nie przebie
się go marnuje
jest spraw'ą z nasze
w' środkach
jednostki i jej owidzenia
go punktu
w'yłącznie ideową.: rającej
brońców'.
my wszyscy dążymy do isto'tnej sana
Mając nadzieję że w niedalekiej przy
cji ,,moralnej". Gdyby tak nie było, ja
pierwszy nie przyłożyłbym do niej rę szłości w'spomni Szanowny Pan Wice
ki, a ubezpieczeni itd. nie urządzali m inister o Kartuzach jako o przeoczo
by w'ieców, których rezolucje brzmią nym przykrym wyjątku w dziedzinie
jasno i niedwuznacz'nie, i nie wysyła sukcesów akcji sanacyjnej swego bez
liby doputacyj nawet (!) do Pana Mar pośredniego przełożonego, proszę Go
o łaskawe
szałka. Polski, Józefa Piłsudskiego, któ przy tej sposobności
przy
rego osobisty rozkaz,
by ,,zaraz zrobić rzeczenie przyjęcia dedykacji powieści
na tle stosunków
kartuskich, w; której
porządek", pozostał niewykonany.
bez *obawy
I jeszcze jedno:
W mojej i ludu ka będę mógł ujawnić m. in.
o
samoobronie
(nie
konsekwencje
prawne
jestem'
szubskiego
przed ziem,
Panie Wiceministrze,
nie
,,M yśli Niepodle
wyśle noty przecież redaktorem
Dawid Lloyd George, głej"
ani
nawet,
adwokatem) m. im
dyplom atycznej
jak za owym rozpijającym naród pol wszelkie momenty psychologiczne, któ
ski i ruski szynkarzem
z
Rymanowa, rych urzędowy formalizm nieraz ze
bo nie jesteśmy międzynarodowymi ko szkodą
dla treści
spraw
urzędowych1
ziemi niestety nie uwzględnia.
czownikami, lecz synami tej
Sprawa kar
polskiej, wro.słymi w nią od tysiąca lat tuska to temat wspaniały i godny oi cierpiącymi jej cierpieniem. I dlatego
pracoW'ania: ta lokalna walka dwóch
także mamy
praw'o żądać, by władze krańcow'o przeciw'nych św'iatów, z któ
polskie stanęły w obronie uprawnio rych jeden naogół pławi się w majesta
nych interesów moich rodaków prze cie formy, a nie dba o treść, drugi zaś
ciwko koczownikom,
przywykłym do zasiania się treścią niby tarczą, a lek
wypasania cudzych łąk i do eksploato ceważy formę, to mniejwięcej odbicia
wania i niszczenia wszelkich dóbr nie współczesnych zapasów o
Polskę.
szczęsnych tubylców i materjalnych
Prosząc wkońcu o łaskawe wybacze
i
przedewszystkiem
moralnych, nie mi, że się ośmieliłem sprostować
których przeważność nad tamtem by Pańskie wywody, mam zaszczyt prze
I dla
wa niestety nadal zapoznawana.
siać Szanow'nemu Panu Doktorowi wy
tego właśnie spraw'a Kartuz jest sto
razy, g'łębokiego. szacuifku i poważania.
kroć w'ażniejsza od innych, od których
Sierakowice, powiat kartuski.
zresztą różni się tem, że tutaj nie cho
Dr. Leon Karasiński
dzi o osławione wpływy ,,partyjne" lub
lekarz
w Sierakow'icach.
t. p., co z całym naciskiem
zaznaczam,
obronie

-

—

—

—

-

—

—

-

—

W

Pogrzeb Fridtjofa
udekoro

sobotę było
zarówno

m

iasto

Oslo

Na

okazji norw'eskiego
święta narodowego, jak i z powodu po
Trumna ze zwłoka
grzebu Nansena.
mi Nansena
została umieszczona pod
kolumnadą Uniwersytetu.
W południe rozpoczęły się oficjalne
uroczystości pogrzebowe w
gmachu
Uniwersytetu w obecności króla, człon
ków rządu, korpusu dyplomatycznego,
przedstaw'icieli specjalnych instytucyj
naukowych zagranicznych oraz rodzi
wane

z

-

ny Nansena.

Dlaczego

Nie

każda

rozmowa

warszaw
o

p o d

telefonicznych między

a rezydencją Prezydenta Rzeczy
pospolitej w Spalę, stwierdzili rzeczoznaw'
cy, że konstrukcja
stacji telefonicznej w
Warszawie jest tego rodzaju, iż przy roz
mow'ach zamiejscowych abonent w'arszaw
ski, który ostatni rozmawiał z abonentem,
prowadzącym następnie rozmowę zamiej
scową, może być jej świadkiem bez wiedzy
telefonistki, czyli, krótko mówiąc, k a ż d a

zamkiem

Źródłem wiedzy

z różnych dziedzin, polity'ki, prawa, nauk spo
łecznychiliteratury oraz nieocenionym
informatorem w życiu codziennem jest

międzymiastowa z Warszawy i do
Warszawy może być przypadk'owo podsłu
chana przez trzecią osobęrozmowa

DZIENNIK BYDGOSKI"
Listowi

przyjmują

przedpłatą
tylko

do 25 bm.
inmniu'nnnnmmunm

Porucznik Zaćwilichowski, adjutant Pre
zydenta Rzplitoj, jako świadek potwierdził,
iż istotnie

Seinfeld do zamku

i kazano

mu

się stacja

w

telefonował

się ,,odczepić", kiedy zgłosiła
Spalę.

żądał ukarania Seinfeida z a
szpiegostwo,
ponieważ Seinfeld podał do
wiadomości publicznej
a więc i zagrani
rozmow'ę najwybitniejszych w pań
cy
Prokurator

—

—

stwie

dostojników.

Dyrektor Agencji Wschodniej, Szczepan ik
bardzo długo i szczegółowo tłumaczył,
,

co

oznaczał ,,biuletyn

Na

dany znak
w'szyscy zebęani
towe

milczenie.

ściśle

rze

liczbie około 50.000.
wystrzałem armatnim
w

dwuminu

zachowali
Rektor

uniwersytetu

wygłosił przemówienie, transmitow'ano
zapomocą głośników dla zebranej przed
Po rek
uniwersytetem publiczności.
torze Uniwersytetu
zabierali głos
ko
lejno prezydent Stortingu Hambro oraz
Ministrów
Mowinckel.
prezes
Rady
Następnie wyruszył kondukt pogrzebo
wy do krematorjum.

między dostojnikami państwa

skiego Jana Seinfeida, oskarżonego
rozmów

placu zebrały się olbrzymie

publiczności

Seinfeida uwolniono?

W toku procesu dziennikarza
słuchiwanie

sze

Nansena.

poufny"

i do

musi

być otrzymana

w

tajemnicy.

slużyl. Był on przeznaczony jako materjał orientacyjny dla redaktorów i kore
spondentów Agencji.
Obrońca oskarżonego Seinfeida, s ł a w n y
adwokat warszawski Bejlin, zbił W'ywody
prokuratora, podkreślając z naciskiem, że
w'iadomości, zawarte w rozmowie telefoni-'
cznej, podanej przez Seinfeida do prasy,
mogły jedynie wytworzyć przekonanie, że
przesilenie gabinetowe jest w przededniu
zakończenia, co dla państwa jest oczywi
ście korzystne i nie szkodliwe.
Sąd nie dopatrzywszy się w czynie Sein
feld a cech przestępstwa
'uniewinni! Seinfelda od winy i kary.
czego

—

Zeppelin wyruszył d o Połu~
dniowe! Ameryki.
Berlin. (PAT) 19 bm. o godz- 5,18 po
poł. sterowiec ,,IIr. Zeppelin", prowa
dzony przez dr. Eckenera wystartował

Friedrichshafen w podróż
do
Połu
dniowej Ameryki.
Pierwszy etap tego
przelotu idzie do Linorodamu nad Marsylją ku Sevilli. Oprócz załogi, złożonej
't. 42 osób na sterow'cu znajduje
się 22
pasażerów'.
z
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Tysiące warsztatów rzeźnickich

100%-we WAKACJE

naszej dzielnicy zagrożonych.

w

Zjazd delegatów cechów rzeźnicko-wędlidoniosłe, gdyż omawiane były sprawy naj
żywotniejsze. Poza stroną uroczystą^ jak
poświęcenie

sztandaru

cecha

najmłodszego
Gdyni,

w

przemówienia powitalne

i uczczenie senjora
z Brodnicy za 50

Władysława Skwarskiego

w obranym trudnym zawodzie, i
zgotowaniem owacji gościom z Górnego Ślą

la t pracy

ska, Poznania i Bydgoszczy
najważniej
szą rzeczą byly referaty o konieczności eks
portu wędlin i zakładaniu przy rzeźniach
składnic skór i kości, dalej o podatkach nad
miernych, niszczących rzemiosło i drobny
handel, oraz referat najciekawszy prezesa
zarządu głównego Kazimierza Syllera z Po
znania o dziwolągach zawartych w projek—

rozporządzeniu ministerjalnem,
wymierzonem w egzystencję zawodu rzeźnicko-wędliniarskicgo w b. dzielnicy pru
skiej.
Obradom
kilkugodzinnym przysłuchi
w ali
się z zainteresowaniem radca Barciszewski z urzędu wojewódzkiego w Toru
niu, członkowie zarządu grudziądzkiej izby
rzemieślniczej oraz liczni przedstawiciele
prasy. Posłowie z B. B przybyli jedynie, po
to, aby zapalić fajerwerki i za to zebrać
oklaski, lecz interesującej dyskusji przy
słuchać się nie mieli czasu. Poseł Marjan
Cieplak, profesor gimnazjalny, dawniejszy
ludowiec, mało mający zrozumienia dla po
trzeb mieszczaństwa, powiedział kilka fra
niech
zesów w tym guście: ,,Kto Pracuje
towanem

.

-

żyje,

kto nie

pracuje

—

niech

zginie!" i

po

żegnał się, bo mu było spieszno na ,.akadexnję" i obiadek w Riwierze. Lepiej od Cie
plaka spisał się poseł Edward Idzikowski,
z
zawodu handlowiec.
Uderzył w strunę
najczulszą stanu średniego wspominając o
pod atkach. Naczelników urzędów podatko
wych na Pomorzu, nie przestrzegających
Okólników m inisteria lnych i zasłaniających
się ustawą, zanotować kazał po imieniu,
ponieważ są to ,,w'rogowie rządu", którzy
pragnęliby zniweczyć zaufanie jakie oby
w a tele m ają do obecnego rządu.
Minister
Matuszewski
przyrzekł posłowi Idzikow
skiemu, iż od Nowego Roku (głosy: któ
rego?)
podatek obrotowy n rzeźników i piekarzy
zmniejszony będzie o połowę.

iWarsztaty małe, zatrudniające jednę siłę
najemną, nie potrzebują wcale wykupować
świadectwa procederowego.
Rozstrzygnię
cie Trybunału Najwyższego w tej sprawie
zostanie podane urzędom przez okólnik m i
nisterialny. Rzeczoznaw-cami dla ustalenia
dochodu będą odtąd zawodowcy wskazani
przez organizacje, a nie mściwi bankruci...
Wszystkie te ulgi (narazie obietnice
zw al
Uwaga red.) nie są dziełem partyj
czających rząd, lecz zasługą w'ielkiego rzą
dow'ego obozu ,,gospodarczego". Podczas owacji, zamówionej dla posła Idzikowskiego
przez klakierów,
kiedy ktoś zakrzyknął:
nPrecz z endecją!" odezwały się glosy, aby

zapewnieniu

przy

(Od specjalnego wysłannika ,,Dziennika Bydgoskiego").
niarskich
województwa pomorskiego w
Gdyni mia ł dla całego zawodu znaczenie

Str. 5.

r.

kontaktu

tych przetw'orów. W byłej dzielnicy pru
s k i e j prawie każdy rzeźnik sprzedaje mięso
surowe i w'ędliny razem w jednym sklepie,
i tak pozostać powinno.
kia być zupełnie
wzbroniona sprzedaż
mięsa, dziczyzny w kawałkach i ptactwa oskubanego na straganach otwartych na tar
gach i rynkach.
Co do powyższego punktu
uchwalono,
aby tak długo, dopóki miasta nie W'ybu
dują hal targowych, nie zabraniać sprze
daży mięsa na straganach. W licznych w y 
padkach zakaz ten ograniczyłby aprowiza
cję miast i spowodow'ałby zupełną ruinę go
spodarczą tysięcy rzemieślników zawodu

stałego

całym światem,

z

daje idealny, trzylampowy
RADIOODBIORNIK 3 L E

(l SB?

rzeźnickiego.
,,Lokal m asarski powinien się składać
conajmniej z pomieszczenia na 1) warsztat,
2) peklownię (solarnię) i chłodnię, 3) w ę
dzarnię, 4) ubieralnię i natryski i 5) skład
podręczny na wyroby gotowe". Przeprow'a
dzenie tego przepisu rozporządzenia jest w
SO% niemożliwe, ze względu na konieczność
przebudowy budynków, w których się mie
szczą warsztaty, a do której to przebudowy
w większości wypadków przedsiębiorca nie
jest uprawniony, nie będąc w łaścicielem bu
dynku. W razie nawet posiadania upraw'
nienia do takiej
przebudow'y, jest ona w
większości wypadków niemożliw'a ze w zg lę
du na brak miejsca dla dobudowy oraz p o 
łączona

z

siębiorca
to

kosztami, że

iak znacznemi
w

zupełności

nie

sobie

mógłby

POLSKIEZAKŁADY MARCONIS.A

przed

pozwolić.

,,Osoby zajęte krajaniem i sprzedażą
przetworów mięsnych, nie powinny być za
trudnione odbiorem i wydawaniem
pienię
dzy". Powiększenie personelu o jedną silę,

tj. kasjerkę podniesie znacznie koszta han
dlowe, przedsiębiorstwa. Nie da się to zapro
w'adzić w 90 %o przedsiębiorstw', gdzie sprze
daż dokonyw'ana jest przez
żonę mistrza
przy pomocy uczennicy
ekspedientki lub
na zmianę wyłącznie przez mistrza, żonę je
-

Każdy rzeźnik musiałby zatrudniać

czynności, związane z kraja
niem i odważaniem przetworów
m ięsnych
w sprzedaży detalicznej, powinny być usku
teczniane z pomocą specjalnych przyrządów
(uchwytki, widelce, szczypce)".
nW szelkie

postanowienie jest wprost rewolucyj
ne, gdyż kiszka to nie pralinka. N. p. w'ątro
bianka podziurawiona widelcem zamieniła
by się w niekształtną masę.
Najkapitalniejszy jest ostatni przepis:
To

,,Wędliny powiny być zaopatrzone w
plomby, stwierdzające, że zostały uprzednio
zbadane przez lekarza weterynarji. Wędli
nie

ny,

posiadające plomb,

podlegają za

jęciu".

ła

to jest plombę.
W Toruniu, Poznaniu czy
Bydgoszczy m usiałoby się osiedlić kilku
dziesięciu weterynarzy-plombierów, a ktoby
to płacił?
Zjazd delegatów wyśmiał te wszystkie

niedorzeczności. Jeżeli

go i dzieci.

Większość małych sklepów nie zniosłaby
ciężaru opłat osobnej siły inkasującej pie
niądze.

w

snego.
weterynarza, każda kiełbaska czy
kaszanka m usiałaby mieć swój ,,paszport",

,,masarniach" żydowskich
jest niechlujstwo

w

niech

winnych biorą za łeb, natomiast w
kulturalnej b. dzielnicy pruskiej dotych
czasowe przepisy sanitarne
chyba są wy
starczające.
Zjazd zgłosił na wszelki wypadek po
prawki do tego projektu
rządowego. Tak
samo co do obniżenia podatków, widocznie
nie zbyt ufając obiecankom-cacankom Idzi
kowskich i Cieplaków. Wykazało się prze
cie, że
—

Poznańskiem

w

wskutek

zlikwidowano

podatkowych

ciężarów
już 340

warsztatów rzeźnickich

Zagadnieniom eksportu wędlin i norma
lizacji skór poświęcimy osobny artykuł.

(Od

do obrad

Były
głosy rozw'ażnych Gdynian,
ży
czących sobie, aby drażliwe porachunki za
łatwiano na ich neutralnym terenie.
Szkoda, w'ielka szkoda, że poseł Idzikow
ski nie słyszał uwag krytycznych o pro
jekcie m inisterialnym, zmierzającym do uregulow'ania spraw sanitarnych w zawodzie
rzeźnickim. Czy o w szystkie niedorzeczne
pomysły mamy posądzać ,,wrogów rządu",
nie wiemy. Chcemy uwierzyć w to, co po
w'iedział referent, że projekt
jak w ięk
szość projektów w Polsce
zrodził się pr z y
nie

to

zielonym

stoliku-

Pan

Sylłer, referując o tej drażliw'ej
sprawie, ogromnie liczył się ze słowami,
natom iast delegaci
nie mogli opanow'ać
swego w'zburzenia.

liczbie

w

sem

warsztatów rzeźnicko-wędliniarWielkopolsce i na Pomorzu grozi
razie wejścia nowych przepisów w
życie
zupełna ruina.

Setkom

w

—

w

-

Oto niektóre kwiatki

oślej łąki:
Rozporządzenie uznajo osobno ,,m a s a r 
n ie
i osobno wędliniarnio. Galicyjskie sło
wo
,,masarnia" (czeskiego pochodzenia od
,,masa"
mięso) oznacza nasze rzeźniclwo,
to jest ubój zwierząt rzeźnych, wyrąb mię
sa
Wędliniarstwo przewiduje
surowego.
wyrób przetworów m ięsnych i sprzedaż
"

—

z

red.

Bardzo

16

druhów

ze

sztandarem

Sokołowskim

St.

serdecznie

na

powitały

spraw'ozdawcy

i

z

preze

go
uprzej

dworcu

miejscow'e Sokolice, które sw'oją
mością i gościnnością podbiły odrazu serca
uczestników tej pięknej uroczystości.. Ze śpie
wem na ustach
odmaszerowano do pięknie po
łożonej Strzelnicy, gdzie odbyło się wspólne
śniadanie.

była zbiórka
parafialnego na uroczyste
nabożeństwo, Do pochodu stanęło
powyżej
200 osób. Z rozwiniętymi sztandarami, których
byio kilkanaście, wymaszerowano ze Strzelnicy
o^godz. 10,30. Na czele niesiono mający być
poświęconym sztandar miejsc. Sokola, w pierw
szych szeregach szli rodzice chrzestni, nast.
Sokolice. Jazda Sokola z Bydgoszczy, Koleja
rze, Robotnicy Kat., Tow.
,,Jedność'', Czerwo
Harcerze, Podoficerowie Rezerwy,
ny Krzyż,
Pow'stańcy i Wojacy, Harcerze i J. d
W kościele.w prezbiterium ustaw'iono liczne
sztandary, w krzesłach zajęła miejsce w'ładza
sokola: reprezentant Dzielnicy red. St. SokoO godz.
pochód do

10

rano

kościoła

wyznaczona

,,Dzieli.

łowski,
red.

Okręg.

Wydziału

zajął

chrzestni,
Sokola

Sokolic

Nakta

zaproszeni

p.

Wuyek,

rodzice
Bobowski,
goście i zarząd miejsc.
p.

św.

Mszę

okolicznościowe

który

Geppert,

Na

rodziców

zostali

zaproszeni

kazanie

również

pp.:

i

odprawił

wypowie

ks.

proboszcz
poświęcenia
chrzestnych sztandaru
Starosta Wuyek, bur-'
dokonał

istrz

Bobowski, Barałkiewicz, Biedermanowa,
Biniakowski, hr. Bnińska, Bubówna, dyr. Cieślewski,
Czeszewski,
Chłapowska,
prezyd.
Drwęska, Gierowa, hr. Hutten Czapski, Janow
ski, dyr. Jasieński, Kawczyński, Kowalski,, dyr.
Kryszkiewicz, adw. Latanowicz, dr. Majewscy,
prez. Malczewski, Miriczyńska, Muślewska, No
wacka, Pałżcwicz, Pawlak, Piątkowski, Pie
czyński, Pilczyński, Płaczek, hr. Potulicki, dyr.

m

.

Radzimiński,
Reysowska, Saganow'ska, prez.
Samoliński, red. Teskowa, adw. Tuchołczyna,
apt. Urbanowiczowa, dyr. Węsierska, A. Witosławski
Po

czele

i

Wystańska.

nabożeństwie
ulicami

wyruszono z
miasta.
Na Rynku

red.

nast.

St.

Sokołowski

O
14,30
godz.
odbył się w Strzelnicy
wspólny obiad przy udziale powyżej 100 osób.
Pierwsze miejsca zajęli: starosta Wuyek, red.
W. Teskowa, rodzice chrzestni, zaproszeni go
ście oraz Sokoli i Sokolice. Nad wszystkiem
czuwały panie z komitetu wykonawczego: pre

zeska

sekretarka

Marciniakow'a,

Pałżewiczó-

Latanowiczowa

skarbniczka,
Chillowa,
Janowska, Kwiatkow'ska, Pieczyńska, Piątkow
ska,
Polakowska,
Pychyńska,
Sikorzyńska,
wna,

Niezwykle serdeczna atm osfera
zapanowała wśród biesiadników. Miało się zu
pełnie wrażenie, jakby' to jedna duża kocha
jąca się rodzina zasiadła do wspólnego stołu.
Obiad był obfity i bardzo smaczny.
Przemó
w'ienia okolicznościowe wygłosili pp.:
znana
pracowniczka na niwie sokolej p. Mayowa
z Grudziądza,
starosta p. Wuyek, dyrektor Ciered.

St.

Sokołow'ski, prezes Chrzęść,
p Ziarniak, prezes Okrę
Malczew'ski,
prezes
miejsc. Sokoła

Szkół Powsz.

p.

.

Buła, adw. Latynowice oraz red. H. Ry
szew'ski, który przem awiał imieniem redakcji
,,Dziennika
Bydgoskiego" i chrzestnej red.
-

W. Teskow'ej, która w międzyczasie
musiała
W'yjechać na inną uroczystość i w'ręczył w jej
imieniu, jak również w im. redakcji 50 zł na
potrzeby miejsc. Sokoła Żeńskiego. Podczas
obiadu, jak również w czasie popołudniowego
koncertu w ogrodzie Strzelnicy
przygrywała

orkiestra

Żeńskiego.

Uroczystą
dział

powiatowy

starosta

m.

okolicznościowe,

p.

Teskowa, naczelnik Okręgu nakielskiego Piechota, wiceprezes Sikorzyński, skar
bnik
Pierwsze
Beczer, sekretarz okręgowy.
burmistrz

przez

wręczył po krótkiem przemówieniu prezesowi
Okręgu p. Malczewskiemu, w końcu złożyły
przyrzeczenia prezeska miejsc. Sokoła Żeńskie
go p. Marciniakowa i chorążym, która odebrała
sztandar z rąk. swej prezeski. W dalszym cią
gu
odbyia się uroczystość wbijania gwoździ
pamiątkowych, których ofiarowano 23, m. inn.
gwoździe ofiarowali z Bydgoszczy: Sokolice,
Sokół konny
XII., rcdaktorowa Wincentyna
Teskow'a i przedstawiciel ,,Dziennika Bydgo
skiego" red. H, Ryszewski.

gu

.

miejsce

sokolim

p.

ślew'ski,

Bydg.").

prezeska

W

władzom

Wuyka, który oddaja.c sztandar
w' ręce przedstaw'iciela Dzielnicy red. St. So
kołowskiego, wygłosił piękne przemówienie
starostę

Naucz.

Nakle.

w

sztandaru.

czele.
na

ści

i

skich

własnego

W uh. niedzielę odbyła się w Nakle piękna
uroczystość poświęcenia sztandaru Sokoła Żeń
skiego. Do uświetnienia tej uroczystości przy
czyniła się wspaniała aura, którą nas nieba
dnia tego darzyły.
Rannymi pociągami poczę
ły zjeżdżać bratnie gniazda z bliższej i dalszej
okolicy Z Bydgoszczy najliczniej przybyły Sokoiicę.w liczbie 39 ze sztandarem i z prezeską
okręgow'ą Wydziału Sokolic, redaktorową Wincentyną Teskową na czele, oraz jazda sokola

—

-

Żeńskiego

Sokoła

-

polityki
gospodarczych.

sztandaru

Poświęcenie

sztandaru

W'ręczenie

Wielebińska.

—

wnosić

13175

na

—

nie

.

Warszawa, ul. Narbutta 29.

ska, Fildanową, Kobusowa,
kowa, Bąrałkiewiczówna.
O

na

odbyła

się

którą odebrał starosta
wspaniała defilada,
Wuyek w otoczeniu władz sokolich i rodziców
chrzestnych sztandaru. Defiladę otwierało kil
ku Sokołów z bydg. Jazdy Sokolej na koniach.
Defilada ta ogólnie się podobała.
W ogrodzie Strzelnicy odbyło się uroczy-ste

gcdz.

czornica
ne,

orkiestrą

sokola.

godz. 4 po poł. odby'ło się wspólne zwie
dzanie w'ystaw/y miejsc. Sokolic.
W ystawa ta
zrobiła na wszystkich wielce dodatnie wraże
nie. Wśród licznych prac wymienić należy nast.
eksponaty pp.: Władysław'a Skoracka (story
file), Judejkowa (piękne obrazy, robótki-apliWianecka
(sztandarowa
kacje),
poduszka),
Wielbińska (serw'eta file), Malczew'ska (piękny
pajac), Sieradzka (pantofle ranne, ręcznie haf
towane), Janowska (chusteczki liworozo). Rów
nież bardzo piękne prace w'y'staw'iły pp.: Piąt
kowska, Płotkówna, Kaczyńska, Kwiatkowska,
Witoslawska, Szafrańska, Pieczy'ńska, SpławO

cja,

z

19-ej
nast.

się

programem:

przedstaw'ienie
balet,

odbyła

Borowska,

Nowa-

W'spaniała wie
występy

muzycz

atorskie, śpiew, deklam a
i żywy
obraz.
Program

am

kwartet

urozmaicony, był wykonany bardzo do
brze.
Poszczególni wykonawcy programu n a
gradzani byli hucznymi oklaskami. Po wie
czornicy odbyła się ochocza zabawa taneczna.
Sokołowi Żeńskiemu w' Nakle składamy naj
serdeczniejsze gratulacje i życzymy dalszego
pięknego rozwoju.
tak
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Leon

FoSfynowicz.

nagle na udar ser
Komunalnej Kasy Oszczę
dności właściciel
młyna parowego p.
Leon Foltynowićz.
w

referat

piękny

lokalu

-

mochód p. Płagensa
chowa

we

wsi Kruszą

Z zebrania

zdołał wyskoczyć z samochodu i
uniknąć niebezpieczeństwa, zagrażają
cego jego życiu.

gens

Wypadek samochodowy
pod Inowrocławiem.

pod Inowrocławiem samo

chód ciężarowy rzeźnika Jana Pluty z
Inow'rocławia najechał na cyklistę F'ran
ciszka Roszaka ze Słońska.
Właściciel

przywiózł nieprzytomnego
Roszaka do szpitala pow'iatowego, gdzie
ofiara wypadku walczy
ze
śmiercią.
Szczegóły tego w-ypadku wykaże śledz
samochodu

środę odbyło się
miejskiego komitetu
burmistrza

zast.

Jarmark. W

odbędzie
konie

na

i

się

w

bydło.

sali

p.

ub.

zebranie

ratuszowej

i W. F., które zagaił
Kamiński i oddał głos

P. W.

p. B.
Chmielowi.
P.

W.

Obradowano
i W.

F.

świętem powiatowem
bliższym czasie urządzony będzie
ciwgazowy z pokazami, staraniem
Barańskiego.

Nr.

r.

środę,

dnia 4

czerw

Szubinie

jarmark kramny,
Spęd bydła nieograniczony.

Kursy rybackie. Wielkopolskie i Po
morskie Tow. Rybackie w Bydgoszczy podaje
do wiadomości, że urządza w Żninie w dnjach
29, 30 i 31 maja III. kurs rybacki dla rybaków
zawodowych. Zgłoszenia na kurs należy skła
dać do Tow., Bydgoszcz, ul. Kwiatowa nr. 4
do dnia 24. bm.
Zgłaszającym się Tow. wysyła
program kursu i warunki egzaminu rybackiego.
Oplata za kurs dla członków Tow. wynosi 5 zł,
dla nieczłonków 15 zł.
Zarząd.

ŻNIN,

WPmMmśŁ.
Obecnie
Tow.
Pielęgnujmy pieśń polską.
śpiewu ,,Halka" ma gorliwego i zdolnego dyry
genta p. Ziółka, nauczyciela, dzięki któremu
lekcje odbywają się regularnie we wtorki i
czwartki.
Apeluje się do wszystkich miłośni
ków śpiewu, by zechcieli wstąpić do towarzy
stwa.

życia Kółka Rolniczego. Zebranie Kółka
Rolniczego odbyło się w niedzielę dn. 11 bm.
w salce póklasztornej, które zagaił p. Drwęcki,
nast.
wybrano powiatową podkomisję szącunkową podatku dochodowego. Prezes wygłosił
obszerny referat o wydajności krów mlecz
nych.
Z

Miesięczne zebranie Robotników
było się w niedzielę, dn. 11 bm. w

Katol.
salce

od

po-

klasztornej. Zebranie zagaił prezes p. Kozłow
ski, protokół odczytał sekretarz p. Lato, zaś

O.

L.

P

P

nad

W

kurs

naj
prze

rez.

por.

p.

W

zbliżającym się
pod prze
w odnictw em
dyr. Zajączkiewicza uchw alono:
dn. 18 bm. t. j. w niedzielę urządzić sprzedaż
uliczną znaczków i nalepek, zaś w niedzielę
dn. 25 bm. o godz. 15 odbędzie się pochód
dzieci szkolnych na strzelnicę, gdzie przygry
wać będzie orkiestra wojskowa. Pozatem od
.

będzie się
ni

.

O.

L.

związku

P.

P

.

ze

zebraniu

na

tamże: strzelanie

z

wiatrówek i

Zagadkowy wybuch
Z

Ostrornecka

Tragiczny

donoszą:

wypadek śmierci 22-letniego Leona po
grążył całą rodzinę Wiorowskich z Pnia
w ciężkiej żarobie.
W niedzielę dnia 18
bm. rychłym rankiem o godz. 3 udał się
ów młodzieniec w towarzystwie bawią
cego na urlopie żołnierza (sapera) Raszeji na starą Wisłę zwaną Reptówkę
ną ryby.
Jadąc łódką i pośpiewując so
bie dwaj młodzi ludzie nie przeczuwąu,
co ich spotka, gdyż
za chwilę nastąpił
wybuch granatu, który łódkę rozerwał
na dwie połowy.
Wskutek wybuchu zo
stał śmiertelnie ranny Wiorowski, który

Wtorkowy występ Malickiej, Sawana i Żab
czyńskiego w komedji Lenca p. t ,,Trio" cie
szył się rzadko u nas spotykanem powodze
niem.
Wszystkie bilety były sprzedane już
w przedsprzedaży.
Sam występ zakończył się
pełnym sukcesem naszych znakomitych arty
.

stów.
Walne zebranie L. O.P.P.

na

miasto

i

łódce

na

rybackiej.

mając jeszcze tyle siły, dopłynął do brze
gu, uczepił się drzewa, a przyjaciel Raszeja, któremu na szczęście nie się nie
stało, ratując się pierwszy, wyciągnął
rannego i wyniósł go na brzeg.
Przy
wołany natychmiast lekarz z Fordonu
Buksakowski

dr.

rowskiego

stwierdził

powodu

z

krwi.
Powiadomiona
stwierdzi

karska

Odbył się tu V. do'ocz ny zjazd delegatów Związku Niższych Pra;owników Póćzt, Telegrafów i Telefonów.
O godz
3,30 wyruszył wspaniały pochód
i 19 sztandarami

własną o.kiestrą
mszę św., którą odprawił

na

uroczy

ks.

prałat Prąizyński. Po mszy św. ks. prałat wygłosił pod
niosłe kazanie, życząc
zjazdowi pomyślnych
stą

Dbrad.
Po odśpiewaniu hymnu ,,Boże coś Polskę"
ruszył wielobarwny pochód na salę p. Jaro
ckiego, gdzie się odbyły obrady zjazdu.
Zjazd zaszczycił swą obecnością prezes dy
rekcji p. Kaźmierski; przybyli również wice
dyrektor Lipiński, naczelnik wydziału Babicki,
radcy Kalewski, Krupski, Sawicki i Ciesielski,

Skotarek

asesorzy
Po zagajeniu

niaka,

który

i Niedzielski.

zjazdu
powitał

przez

zjazd

prezesa p. U rba
i gości,
zabrał

,,Mając niejedno
sposobność zetknięcia się z panami,
zarówno na gruncie służbowym, bądź w swo
na
bodniejszym stosunku osobistym
różnych
mówił on
znam
do
waszych obchodach
brze
wasze
bardzo
ciężkie warunki bytu
i szczupłe niejednokrotnie wynagrodzenie za
pracę, wymagającą ciężkiego nieraz trudu fi
zycznego i rozumnej zaradności i przykładnej
punktualności. Jeżeli mimo to funkcjonariusze
pocztowi cieszą się zaufaniem społeczeństwa,
a
nadużycia są bardzo rzadkie, to przyczyną
tego jest zdrowa świadomość obowiązku zawo
dowego i obywatelskiego. Szczególnym dowo
dem tego wyrobienia bylo przystąpienie na apel
głos

p.
krotnie

prezes

Kaźmierski.

-

—

Wio-

zgon

dużego

upływu

komisja

sądowo-le-

napewno

przyczynę

Poli

zagadkowego wybuchu granatu.
cja zaaresztowała sapera Raszeję.

zagaił starosta p. Słaby, poczem
przewodnictwo objął p. Kasprowicz. Obszerne
sprawozdanie z całorocznej działalności Komi
tetu
przedłożył zebranym prezes starosta p.
Slaby. L. O. P. P. na terenie miasta i powiatu
liczy obecnie 26 kół z 3.000 członkami, opłaca
jącymi składki w wysokości 50, 25 i 10 gr.
Dochód z roku 1929 wynosił 10.736,04 zł, nie
licząc w tem dochodów z Tygodnia Lotniczego,
który przyniósł blisko 3000 zł, rozchód zaś
10.661,62 zł, tak że remanent wynosi 75,62 zł.
Po wysłuchaniu sprawozdań udzielono zarzą
dowi pokwitowania, poczem wybrano ponownie
sekretarzem p. Kupczyka, skarbnikiem p. Wie
czorka. Delegatami na walne zgromadzenie do
Poznania wybrano p. starostę Słabego, p. insp.
Kuszę, p. Kupczyka i p. por. Szymaniaka. Pod
koniec

zatwierdzono

budżet

rok

na

kwocie

1930-31,
14.950 zł.

myśl projektu zarządu,
Zaznaczyć należy, że tegoroczny ,,Tydzień Lot
niczy" odbędzie się w Gnieźnie w czasie od
w

w

18do25bm.

wywarła wia
biskupa śląskiego ks. A rka
diusza Lisieckiego, który poprzednio zajmował
stanowisko profesora w tut.
setninarjum duWielkie wrażenie

domość

o

w

Gnieźnie

śmierci

mój
to

odrazu 3200 członków do L. O.

P. P. Jest

sukces, który przekroczył najśmielsze

ocze

Zdumiewające były też wyniki k u r
sów
przeciwgazowych, których się odbyły
3 w Poznaniu i 18 na prowincji.
Poziom osią
gniętych od'powiedzi był taki, jak w innych
województwach na kursach dla instruktorów.
Dalszy dowód pracy nad sobą to silny wzrost
członków bibljoteki.
W spaniale są postępy or
kiestry. Nie wolno nam jednak zatrzymać się
na osiągniętym poziomie.
Okręg wileński pier
Nasz okręg
wszy wprowadza pocztowe P. W
będzie drugim. Związek taki powstanie wkrót
w
ce, narazie
Poznaniu; jakie będzie dawać
korzyści, o tem wszystkich powiadomię. Nie
kiwania.

.

chodzi

o

ilość, ale

o

ideowość

członków.

Ko

rzystając ze zjazdu, wyrażam wszystkim funk
cjonariuszom gorące uznanie i podziękowanie
za
ich szczytną pracę i życzę jak najlepszych
owoców.
Zjazd ma dać sposobność do wyja
wienia wszelkich
nad ich

bolączek
usunięciem".

Przemówienie

i do

naradzenia

się

^we

zakończył pan prezes
Rzeczypospolitej, podjętym

okrzykiem na cześć
entuzjastycznie przez zebranie.
Następnie przemawiał w imieniu Chrzęść.
Zjednoczenia Zawodowego i redakcji ,,Nowego
Kurjera" p. dr. Niesiołowski, który podkreślił
ideowe pokrewieństwo patriotycznej organizacji
zawodowej pocztowców z chrześcijańskim ru
chem zawodowym i wspólność wielkich celów
w
walce o lepszą dolę całej kla'sy pracującej
tak urzędników, jak robotników.
Po przemówieniach,
które wywołały
go

Me

chownem, będąc równocześnie kanonikiem

tropolii Gnieźnieńskiej.

Zamknięcie kursów rysunkowych zorgani
zowanych przez zarządu Zw. Tow. Czeladzi
Rzemieślniczej odbyło się w sobotę dn. 17 bm.
o
godz. 17 w miejskiej szkole handlowo-przemysłowej.

po

wiat Gniezno

Związku Niższych Pracowników
Poczt, Telegrafów i Telefonów w Poznaniu.
donoszą:

pana
wą

śrutem

Kowalskiego, postrzelonego

stopę. Według zeznań K. został

lony przez nieznanego
w
pobliżu willi dentysty

sprawcę

on

na

w

le-

postrze

Konikowiu

Dajskiego

p.

Runowo SCralńskie.
3-ci

Maj obchodzono tu starym zwyczajem
uroczyście. Tow. Powst. i Woj., So'kół
oraz
dziatwa szkolna wyruszyły na nabożeń
Po mszy
stwo, które odprawił ks. Kowaliński.
św. odebrał
mjr. rez p. Smoliński defiladę
i przemówił do zebranych, nast. odbyła się w
w
szkole piękna akademja, którą zorganizował
kierownik szkoły p. Figurski.
Po południu od
była się zabawa ludowa w parku, a wieczorem
Tow. Powst. i Woj. odegrało sztukę ,,Trzeci
Maj", zaś po przedstawieniu odbyła się zabawa
bardzo

taneczna.

W
dniu
10. bm.
Wizytacja kanoniczna.
przybył do Runowa Kr. J E. ks. biskup Laubitz, celem przeprowadzenia
wizytacji kano
nicznej. Na granicy parafji przywitała J. E
mundurach
banderja konna w krakowskich
oraz sokoli na rowerach.
Droga cała udekoro
wana była girlandami
i
bramami powitalnemi
z
których najpiękniejszą wystawili kolejarze.
Dostojnego gościa powitała mała krakowianka
J. Powaliszówna, która wygłosiła piękny wierszych i wręczyła mu bukie't kwiatów, nast*
powitał ks. biskupa patron p. SzulczewskL
W kościele od ołtarza powitał ks. biskupa ks*
Kowaliński.
Obecni byli n a powyższej uro-i
czystości p. starosta Wuyek z Wyrzyska i insp.
szkolny p. Halardziński z Nakla. Po cere
moniach liturgicznych odbyło się bierzmowanie*
Wieczorem w rzęsiście oświetlonym ogrodzie
pod kierownictwem p. Figurskiego i p. Jarmużkówny popisywały się dzieci szkcńne pięknemt
śpiewami, deklamacjami, tańcami narodowemi
i korowodami, zaś chór kościelny
odśpiewał
kilka pieśni.
Nazajutrz odbyła się katechizacja
dzieci, nast. przyjmował ks. biskupa obiadem
.

.

Wiadtomościzdmiezraa.

Vziazd d elegatów

z

bro

małokalibrowej.

Obchód
dniu

23

ków.

wianków

W

urządza

związku

z

dnia

30 bm.
ul.

skiego,

św.

w

Hallerczy

Zw.

uprasza placówk towa
wziąć udział w obchodzie

patron p. Szulczewski.

Nieszczęśliwy wypadek.

tem

rzystwa, które mają
przez dekorację łodzi,
do

roku

tym

w

placówka

tut.

czerwca

na

nadesłanie

o

ręce

skarbnika

K awrzyńca

zgłoszeń

p.

Trzciń

14.

W tych dniach
postrzelenie.
przewieziono do szpitala miejskiego niej. Szcze

Osady

rolne

Pan

Szulczew

ski, wracając z Runowa do domu do Strzelec,
pow. Chodzież, został z tyłu najechany przez
samochód
tak nieszczęśliwie,
iż doznał bo

lesnego

Tafemnicze

się

tuż

okaleczenia

głowy.

Strzelcami.

pod

Oba

Wypadek zdarzył
samochody zdru

zgotane.

na

sprzedaż.

Państwowy Bank Rolny w Poznaniu ogłasza (w pismach ,,protekcyjnych", któ
rych u nas nikt nie czyta), że z majątków
parcelowanych ma do sprzedania osady rol

po 5 parcel w Karolewicach pow. Mię'
dzychód i Pawłowie pow. Rawicz oraz 20
parcel (bardzo dobra ziemia pszenno-buraw
czana) z pięknemi łąkami nad Prosną

ne:

Macewie
17

parcel samodzielnych

zasiewami

mię

tamże

1060—2430
15
7

w

łąkami
Szubin;

nad

kompletnemu

Ronowie Kraińskiem

(bez budynków
zł za hektar;

parcel
parcel

z

w
z

i

po

Liszkowie pow. w yrzyski;
bardzo
dobremi zalewnemi

Notecią

w

-

Pszczółczynie

zjazdu

związku bydgoskiego

został prezes sąsied-niego
Jagielski, sekretarzami

p.
i Albrecht

pp.: Biegała
Majchrzak (Sw'arzędz),
Przybylski (Zbąszyń).

pow.

Urbaniak

serdeczny oddźwięk, p. prezes
przeprowadził wybory prezydjum.
Marszałkiem

zie

oraz

zasiewów)

rący i

.Z Poznania

11T.

.

tw'o-

ca

1930

i

wpadł
przydrożne
się. W tej chwili zapaliła się w
zbiorniku benzyna i cały samochód spło
nął doszczętnie. Na szczęście p. Pla-

Na szosie

Komitetu P. W. i W. F. W
w

rozbił

SZUBIN.

aja

Du

drzewo

na

Kieł-

prałat

Tygodniem

sekretarzowi

Pożar samochodu na szosie
Strzelno Inowrocław.
Na szosie Strzelno—Inowrocław sa

ks.

wygłosił patron

czewski.

W Gnieźnie zmarł

ca

m

Z WIELKOPOLSKI i POMORZA

(CO)

Śp.

d nia 21

środa,

z

Poznania, ławnikami
(Inowrocław),

Witczak

Następnie wygłosili sprawozdania zarządu:
Urbaniak, sekr. Biegała, skarbnik Mo
siężny, prezes grupy technicznej Napierała.
Za komisję rewizyjną referował
p. Wolf,
który wniósł o udzielenie absolutorium, co na
stąpiło po dyskusji nad sprawozdaniami.
Dalszy punkt porządku obrad objął dwa re
feraty organizacyjne, prezesa zarządu głównego
p. Miszki i prezesa grupy technicznej p. W a
w
rzyńskiego z Bydgoszczy.
Po 20-minutowej przerwie obiadowej przy
stąpiono do wyboru nowego zarządu w składzie
prezes

nast.:

rządu:

prezes Michał Urbaniak, członkowie za
Piasecki
Stanisław,
Biegała Antoni,

Albrecht

Leonard, Mosiężny Stefan, Piotrowski
(wszyscy z Poznania), Sorek (Ostrze
szów), Ratajczyk (Krotoszyn), Kurzawiak (Wol
sztyn), Stocnaj (Wronki), Napierała, Schneider
(obaj z Poznania), Murawka (Leszno), Stróżyk
(Rogoźno).
Michał

Do

komisji

rewizyjnej

(Damasławek), Jakubowski
cław), Chałasiak (Ostrów).

weszli:

Wolf

Franciszek

Jan

(Inowro

W dyskusji i w rezolucjach podkreślono nie
zwykle ciężkie położenie pracowników pocz
towych. Są wśród nich tacy, który ch zarobki
wynoszą po 3,50 zł dziennie (i to dla żonatych!).
Służba w pewnych wypadkach trwa 36 godzin
bez przerwy.
Wielką bolączką są też urlopy
wakacyjne, które z powodu braku zastępstwa
zamieniają się w powiększoną udrękę. Rezo

—

pow.

Pleszew.

Wyjaśnień co do warunków sprzedaży
udziela Państwowy Bank Rolny oddział w
Poznaniu, ul. Fr. Ratajczaka 14.
Ciekawa rzecz,
że komunikaty w
tak'
ważnych sprawach umieszcza się w pi
smach, których zainteresowana ludność nie
czyta. Doprawdy, protekcjonalizm rządowy
jest bez granic.
lucje domagają się m. in. zaliczenia dyżurów;
nocnych do faktycznie pełnionej służby, zaopa
trzenia listonoszy pieniężnych w broń, 24 go
dzinnego odpoczynku po służbie nocnej, znie
sienia dyżurów i wogóle przestrzegania ustawy
o ośmiogodzinnym dniu pracy i o
wypoczynku
niedzielnym, wynagrodzeń za konieczną pracę
niedzielną, powiększenia etatów celem zmniej
szenia rejonów nadmiernie wielkich, co powo
duje przedwczesne wyczerpanie nadludzkim
wysiłkiem; zrów nania urlopów z urzędnikami,
odbywania ich tylko latem, uregulowania spra
wy szycia mudurów i ich doboru, dodatkowego
odznak
obuwia, zniżki kolejowej dla rodzin,
starszeństwa, przydziału węgla, dodatku kreso
wego na pograniczu, awansów, lampek kieszon
kowych dla listonoszy, nie rugowania np. na)
rzecz
nowych praktykantów, zniesienia remuneracyj i zużycia tych pieniędzy na równomierną
podwyżkę, co dałoby oczekiwane 20—25 proc.
podwyżki, wczesnego wypłacenia pozostałych
dwóch trzecich dodatku
mieszkaniowego za
rok 1928, wolnego wyboru lekarza, bezpłatnej
zniesienie
pomocy dentystycznej i lekarstw,
opłat stemplowych (!) zą karty porad, szybkie

potrą

go zwrotu kosztów leczenia, zniesienia
ceń 50 proc. na fundusz emerytaln'y z racji

osią

starszeństw a
gniętej
grupy,
uwzględnienia
służbowego przy podziale służby, remontu mie
szkań służbowych, automatycznego awansu b ez
egzaminu, uwzględnienie n. f. przy rozdziale
nagród za pracę dla P. K. O., uchwalenia
spiesznego pragmatyki służbowej, zniesienia
konferencyj świątecznych, bezpłatnych kursów
jak dla urzędników, zapasowych listonoszy,
wynagrodzenie za ponądslużbową pracę' z protestowanemi

zamężnych
n. f. itp.

i

wekslami, zwolnienia żeńskich sił

angażowanie

na

ich

miejsce

córek

'

117.

Nr.

Osobiste.

ub.

poniedziałek w kościele
został pobłogosławiony
związek małżeński p. Władysława Wąsowskiego sędziego powiatowego z Starogardu z p.
Marją Łukomską z Cbełmży, córką wielce po
ważnego i cenionego obyw atela i radcy miej
Stefana
Nowożeńcom
skiego
Łukomskiego.
W

parafialnym

Pakości

w

Boże".

Z życia Tow. Ludowego.
W ub. niedzielę
się
odbyło
pod
przewodnictwem
prezesa
Tow, Ludowego
Brzeskiego zebranie miejsc.
w
Chełmży w hotelu Dworcowym przy licznym

członków i sympatyków.
Nauczyciel
szkoły powszechnej p. Syrek wygłosił referat
o
W dyskusji za
Karpatach i Podkarpaciu.
bierali głos p. Brzeski, p. Górski, p. WielgoW dniu 15-go
szewski, p. Mitygowski i inni.

1930

maja.

Str.

r.

Ludowe

Tow.

czerwca

obchodzić

25-

będzie

lecie istnienia z nast. programem: o godz. 6,15:
przywitanie delegatów na dworcu, o godz. 7,30;
zbiórka delegacyj i towarzystw w hotelu Dwor
cowym; o godz. 7,45: pochód do kościoła poklasztornego na uroczyste nabożeństwo; o go
dzinie 13: obiad w hotelu Lworcowym; o g. 14,30
wymarsz do Willi Nowej.

ZQrudziqdxfls.

Przez
Podziękowanie.
niedopatrzenie po
minięto w podziękowaniu zarządu ,,Sokoła" I.

udzielenie

za

Grud ziądz

—

nagród
Bydgoszcz

kolarskie

wyścigi

na

Grud ziądz

—

firmę W. Korzeniewski T. A.
nek, co niniejszem prostujemy

150

i

składamy

serdeczniejsze podziękowanie. Firma
zawsze
życzliwie odnosi się
koła"
Zarząd Tow. gimn. ,,Sokół" I.
.

miasto

nasze

ub.

roku

w

,,So

Gru

Pięk

kwiałami.

dekoracje

Ry
naj

Korze

do

dziądzu.

Upiększajmy
wypadły w

kim.,

Grudziądz,

niewskich

nie

kwiatowe

balkonów, okien i werand w Grudziądzu i każ
dy zwiedzający miasto, podziwiał zamiłowanie

a

Nocny dyżur ma do dnia 23. bm. w.łącznie
ptek a ,,Pod Lwem", Rynek Nowomiejski.

Z

wtorek, dnia 20. bm.

godz. 20,15

o

szuka

.

W

ność

publicz

dnia 21. bm.

środę,
nielada

uczta

czeka naszą
W dniu

artystyczna.

scenie

tym

Pomorskiego euro

Teatru

wystąpi
pejskiej sławy artysta Kazimierz Junosza-Stępowski w arcywesołej komedji Ludwika Verneuil'a p. t ,,System Azais'a", w otoczeniu ar
tystów Teatru Nowego z Poznania.
Mistrzowska gra niezrównanego
wirtuoza
sztuki scenicznej jak i sama komedja Verneuił'a
przyczynią się niewątpliwie do tego, że sala
teatru będzie wypełniona w tym dniu publicz
nością, żądną zobaczenia największego współ
czesnego mistrza sztuki aktorskiej w Polsce.
zainte
Sprzedaż biletów już rozpoczęta
na

.

—

resowanie ogromne.
Konkurs baloników.

odbędzie się

Toruniu

w

dniach

W

21

konkurs

ze

zostanie

rewe jowego

lacyjna kino-farsa p. t
,,Pokojó'wka
miejsca".
Junosza Stępowski w Toruniu,

i 25 bm.

baloników.

Baloniki te

mają przyczepione kartki z adresem.
Uprasza się wszystkich, którzy znajdą baloniki
o odczepienie kartki i wrzucenie jej do najbliż
szej skrzynki pocztowej.

wienie

dnia

20

targach
godz. 21
,,Esplanadzie".
na

LOPP;

Środa,

maja
z

.

czołów'ki

samochodowej
towarzyski w

dancing

—

dnia 21

przemó

krótkie

—

maja
godz. 12
baloników dla młodzieży
szkolnej
obok Banku Polskiego; godz. 20
wienie w Teatrze Miejskim ,,Robert
—

na

placu

przedsta

—

na

konkurs

—

i Bertrand"

cele LOPP.

zamknię

dniach 21 i 22 bm.

w

kołowego. Przerwy w ruchu tram
wajowym nie będzie. Ruch tramwajowy w po
rze
nocnej odbywać się będzie z przesiadką.
dla ruchu

ta

Dnia 18.
Nieszczęśliwy skok z tramwaju.
podch. sierż. wyskoczy! z tramwaju przy
ul. Moniuszki i w tej samej chwili został naje
chany przez rowerzystę, N. odniósł poważne
obrażenia i odwieziono go do szpitala wojsko
wego, gdzie nałożono mu opatrunek.
Skazani
bm.

za

odbył się

fałszerstwo

mleka.

Dnia

sądzie okręgowym proces
ciwko urzędnikom Mleczarni Centralnej
Waldemarowi Tłustkowi, Teraplinowi B.,
w

16

15

wzlot

—

lonu

ba
dan

kulistego z pasażerami; godz. 21
cing tow'arzyski ,,Pod Orłem".
Niedziela, dnia 25 maja godz. 9
początek
turnieju tenisowego na kortach T. K. S. ul.
Moniuszki o nagrodę przechodnią LOPP.; godz.
koncert orkiestry kolejowej na
12,30—13,30:
Staromiejskim Rynku, konkurs baloników dla
wielka
szerszej publiczności; godz. 16—21
zabawa ludowa wraz z wentą i loterją w ,,Par
ku Cegielnia"; godz. 21
zakończenie 7 Ty
-

—

—

i

L. O. P. P."

Tow.

Handl.

-

Rolniczy S. A.,
miejskim LOPP
ul. Królowej Jadwigi 12-14, wejście z ul. Małe
Garbary.
Nalepki na okna można nabywać
również w firmie
Tow. Handłowo-Przemysł.
i Kalamajski, ul. Szeroka.
W kinie ,,Pałace"
odbywa się wyświetlanie filmu iperytowego dla
młodzieży w godzinach porannych.
Obywatele!
Zapraszamy Was
gorąco do
wzięcia udziału we wszystkich naszych impre
zach!
Nie szczędźcie grosza, wpisujcie się na

Przemysłowe,
ul.

Szeroka

Pomorski

firmie

oraz

Bank

komitecie

w

członków LOPP.

Pamiętajcie: Silne lotnictwo i przygotowana
przeciwgazowa obroni Pomorze!

obrona

Niema Polski bez Pomorza!

L.O.P.P.

okazji Tygodnia

Konkurs

Na

stadjonie

lekkiej atletyce.

D. O. K. VIII.

Na

zapisanych

36 stawiło

zamin, składający się

nej

z

dwóch

się 29.
części:

Zdali eg
praktycz

i teoretycznej, wszyscy.
Najwięcej kandydatów

zgłosiła S. P. P.
Pomiędzy kandyda
tami znalazła się jedna pani, jest nią p. Kowalczykówna szk. wydz. Egzamin został przepro
wadzony przez prezesa P. O. Z. L. A. p, Go
łębiowskiego i p. por. Latirentowskiego.
Ostrów Maz. i Kurs W. F.

myśliwskim

i por.

Izdebski

para por. Kirchmajer
p. Karn. w czasie 1:9 przed parą por. Sacha
i por. Grzybowski O. p. czas 1.19,2.

O.

ści

odbył się egzamin

sędziów lekkoatletycznych.

Toruniu.

w

charakterze

o

wygrała

Jako
w

parami

ostatni

a

najciekawszy

dla

publiczno

pogoń z lisem.
Lis w
na
importow a
nej irlandzkiej klaczy ,,Magnezja" został po
dłuższym pościgu złapany przez por. Grzybow
skiego. Publiczności 500 osób.
punkt

programu rozegrano
osobie por. Mikulskiego

Gryf
Dnia

18

S. Zuch 4:3.

K.

-

bm.

boisku

miejskiem zostały
rozegrane zawody piłki nożnej pomiędzy W, A.
K. S. Gryfem i K. S. Zuchem. Przedmecz licz
nych drużyn wygrał Gryf w stosunku 2:1.
Pierwsze drużyny stanęły naprzeciw siebie
w
składach: W. A -K
S. Gryf: Karczewski I.,
Włodarczyk, Trenk, Grenda, Kusz, Kułwicki,
na

.

Zacharek

zdobył nagrodę w biegu kolarskim.
Z inicjatywy L.
O. P. P. odbył się bieg
kolarski na przestrzeni 25 kim,
Pierwszy przy
był do mety, zdobywając nagrodę LOPP. Za
charek W. A
K. S. ,,Gryf” w czasie 33:45,
drugie o pół koła Busza (Gryf", trzecie Bojko
.

.

(G.) 33:45,8,
te

Rutkowski

(4

p.

lotn.),

pią

Nagórski (G.).
Zawody hippiczne.
koszar Piłsudskiego
zawody hippiczne. Jakopierwszy

Na

się

czwarte

dziedzińcu

programu rozegrany został
koni młodych.
Pierwsze
Izdebski

konkurs

lekki

miejsce zajął
klaczy ,,Tarnina".

(7 p.
p.)
rozgrywce, drugie por. Mikulski p. M.
,,Tytan", trzecie per. Samborski (6 p.
a.

na

odbyły
punkt

na
a.

dla
por.
Po

koniu
c.

na

klaczy ,,Topola".
Konkurs

ciężki

po rozgrywce por,
koniu ,,Pingo", 2)

,,Rekinie",
(8 p. a. c.)

3)
na

po

koni starszych wygrał
Kircbmajer(21 p. a. p.) na
por. Sacha (l p. a. g.) na
rozgrywce
por. Sznybert

Jeżelewski,

Ziółkowski,
Sieraficki,
Krauze,
Wiśniewski, Muszytowski, Afeldt,
Arendt, Woliński, Pniewski, Siadak, Katlewski,
Sędzicka, Sadowski, Gryński.

Zwała.

z początku wyrównana, to też do prze
utrzymuje się wynik 1:1. Bramki padają
w tym czasie dla Gryfu ze strzału Ziółkowskie
go, dla Zucha przez Sadowskiego, przy wyda
tnej pomocy bramkarza Gryfu.
Zuch jak na drużynę B-klasową trzymał się

Gra

dobrze.
Po

przerwie

uzyskuje
przewagę
Sierafickiego, J e 
żewskiego i Krauzego.
rewanżuje się tyl
ko jedną przez Lipińskiego. Wynik ostateczny
4:2 dla Gryfu.
Publiczności 150 osób.
strzela

trzy

Gryf

bramki

Rozgrywki

dla

klaczy ,,Nana",

Zuch:

rwy

i

Na

boisku

rownictwem
w

siatkówkę

wstęp do gier

T.

por.
o
o

przez
Zuch

w

siatkówkę.

odbywąją się pod kie
Laurentowskiego rozgrywki
mistrzostwo pow. tor.
jako
K, S.

mistrzostwo

Pomorza.

widziani.
I.

Zarząd.

odby

Treningi

środę o godz. 18 i sobotę o g. 16
własnej przy wejściu na boisku miej
skiem po prawej stronie.
Sekcja lekkoatletyczna ,,Sokoła" I. Treningi
odbywają się co wtorek i piątek o godz. 18
na boisku miejskiem.
Z Chrześcijańskiej Demokracji na Pomorzu.
Plenarne zebranie zarządu woj. Ch. D. na Po
morze odbyło się w piątek,
dnia 16. bm. w lo
kalu Ledakcji
,,Dziennika Bydgoskiego"
pod
przew'odnictwem prezesa p, J. Kwaśniewskiego,
Najpierw uczczono orzez powstanie z mie' sc
zmarłego księcia kościoła ś. p. A. Liseckiego,
biskupa diecezji śląskiej, wielkiego działacza
chrześcijańsko-społecznego, nast. przyjęto do
wiadomości sprawozdanie z zebrania ogólnego
ph. Z. Z., które odbyło się dn. 9 bm. i na którem
przedstawiciel Cb. D. kapelan Sowiński
wygłosił referat na temat pracy na niwie chrześcijańsko-społecznej. Inż. Michał Kołodziej ja

wają się

co

szatni

w

ko członek

zarządu Stow. Chrzęść. Uniw. Rob.
zako'munikował, że drugi
publiczny wykład
Ch. U. R. odbędzie się w środę dnia 4 czerwca
o
godz. 19,30 w górnej sali domu towarzystw

przy ul.
temat

Moniuszki

encykliki

wrogów.
ludzkiej

Nie

prze

lanej w imę najświętszych haseł ludzkości, lecz
pod płaszczykiem tychże haseł przygotowują
się zupełnie jawnie do wojny.
Chcą
nam

od

odciąć

nas

ziemie

odwiecznie

morza

i

chcą

zabrać

nasze.

Musimy dać im poznać, że czuwamy!
Musimy odpowiedzieć, że aczkolwiek nie
chcemy niczyich ziem, to jednak ze swojej nie
danty najmniejszej cząstki!
Wróg musi się przekonać, że Państwo Pol
skie to potęga nietylko materjalna, ale co naj
ważniejsze, moralna!
Niech więc ten ,,Tydzień Lotniczy", który

6.

Interesujący wykład na
Novarum wygłosi ks.
dyskusji przemawiali w

Rerum

prefekt Kądziela. W
różnych sprawach pp.: J. Nadolski, L. Jankow
ski, inż. M. Kołodziej, dyr. Wł. Samcliński, Fr.
Knopp i J. Kwaśniewski.

Obywatele!

Od zachodu i wschodu mamy
wystarczają im strumienie krwi

Kazimierz

w

mile

,,Sokoła"

łacz inż. p

z

Egzamin sędziowski

Sekcja

wać

Wyniki Imprez sportowych urządzonych
okazji ,,Tygodnia Lotniczego"
urządzonego przez L. O. P. P. odbył się w To
runiu cały szereg imprez sportowych.
Wyniki
wyczynów sportowych podajemy poniżej:

Goście

bokserska

na

-—

z

obowiązkowe.

grudziądzki

członków

dnia 21. bm.

plenarne ,,So
koła" I.
Interesujący odczyt o sporcie wygłosi
p, Marchlewski. Przybycie wszystkich członków

godnia Lotniczego hejnałem z wieży ratuszowej.
Przez cały tydzień lotniczy kiosk LOPP,
przed ratuszem, gdzie można wpisywać się na
członków, nabyw ać wydaw'nictwa LOPP, n a 
lepki okienne itd. Oprócz tego można wpisy
na

środę,

zebranie

a

Krygerowi, E. Heisowi i W. Wagnero
oraz
wi, oskarżonym o fałszowanie
mleka,
przeciw urzędnikowi m agistratu Zielińskiemu,
za
co
który tolerował fałszerstwo,
pobierał
łapówkę.
Sozprau'ie przewodniczył sędzia
Sąd po
Lipiński, oskarżał prok. dr, Reiss.
przeprowadzonej rozprawie skazał Wagnera na
jeden miesiąc więzienia oraz n a ponoszenie
kosztów sądowych, Zielińskiego na jeden mie
siąc więzienia. Kara ta na podstawie amnestji
została im umorzona.
Pozostałych oskarżonych
sąd uwolnił od winy i kary.

się

W

,,Sokola" I,
odbędzie się

20

godz.

to:

Jo

chimowi

—

Dnia 18. bm.

Zebranie
o

prze

—

Sobota, dnia 24 maja godz.

mieszkańców do upiększania domów mieszkal
nych kwiatami. Przedewszystkiem panie, lubu
jąc się w' kwiatach, złożyły wiele dowodów
umiejętności w sposobie dobierania i pielęgno
wania roślin i panie też sprawiły, że Grudziądz
wyróżnił się kwiatową dekoracją balkonów
i okien.
Kwiaty na balkonach podnoszą urok
miasta i miło przechodzić ulicami, patrząc na
barwny wygląd balkonów lub okien przystro
jonych w kw'iaty.

bm.

Program ,JVgocfma
Wtorek,

Zarządze
ulicy Kopernika.
grodzkiego w Toruniu ulica Ko
względu na naprawę toru tramwa

Zamknięcie
niem starostwa

pernika

TEATRU POMORSKIEGO.
We

7.

udziale

Che(mia.

,,Szczęść

środa , 'dnia 21

,,D ZIENNIK BYDGOSKI*'

odbywa się
okresem,

w

od

18

25 maja
którym pokażemy,
największych ofiar
—

.

O.

P.

P.

którego

na

miasto

i

powiat

stanął znany dzia
Elżanowski, przygotował
czele

bogaty program na siódmy tydzień propagan
dowy ligi obrony powietrznej i przeciwgazowej,
który rozpoczął się w 6obotę, dnja 17. bm.
capstrzykiem
W niedzielę, przy cudownej pogodzie lotni
cy nasi urządzili nad miastem loty propagando
we, zrzucając tysiące kolorowych odezw, któ
re publiczność przyjmowała serdecznie.
Na głównym rynku ustawiono dla propa
gandy wspaniały samolot sanitarny, około któ
rego w ciągu dnia zbierały się tłumy publicz
ności, a szczególnie młodzież. Opodal samolotu
stało auto sanitarne Czerwonego Krzyża wraz
z
sanitariuszkami, gotowemi do akcji ratunko
w
ej.
W kościele farnym uroczystą mszę św. cele
brował ks. Baumgart, przepiękne kazanie wy
Kościół farny
udekorow ał
głosił ks. Gończ.
gustownie w kwiaty i zieleń inspektor p. Wod-

będzie tym

zdecydowani

n a rzecz
jesteśmy do
swego
państw a!
Obywatele! rozprężmy swego ducha, zapom
nijmy wszyscy o tem co nas dzieli, a prze
nieśmy się tam, gdzie oczyszczeni ze wszelkich
małostek, stajemy się olbrzymami,
stojącymi
nieustraszenie na straży Rzeczypospolitej.
Bezpieczeństwo państwa jest dla nas naj-

wyższem prawem.
(-) Włodek, prez. m., ( -) gen. Rachmistrnk,
(—) ks. prałat Dembek.
Komisarz

VII.

(—)

,,Tygodnia Lotniczego".

inż.

K. Elżanowski.

Inauguracja ,,Tygodnia Lotniczego"
Komitet L.

br.
że

Na

lotnisku

L. O

.

P

.

P

.

zebrała

się publiczność niezwykle
szczególnie młodzież stawiła się w

tłumnie,

komplecie.
Pierwszy dzień propagandy 7 ty
godnia L. O. P. P. udał się komitetowi w całej
pełni.

.

wud.
W prezbiterium zauważyliśmy
m.
in. pp .:
prezydenta Włodka, starostę Niepokulczyckiego, prezesa R. M. roec. Szychowskiego, proku
ratora

Hermanna, radcę Klimka, Adama

Korze

niewskiego, prezesa kupieetwa pomorskiego
Tadeusza Marchlewskiego, komendanta P. P.
Cywińskiego, prezesa II. okręgu śpiewaczego
Czesława Nowackiego, inż. Michała Kołodzieja,
naczelnika
radjostacji wojskowej Jurkiewicza
naczelnika urzędu telegraficznego Misiewicza,
insp. szkolnego Rowińskiego, dyrektorów szkół
średnich. prof, Puppla,
prof. Kornera, prof.
Herzberga, prof, Szczypińskiego, seajora rekto
ra Tkaczyka, rektora
Powalskiego, dyr. Mikla
szewskiego. Polski Czerwony Krzyż reprezen
towały prezeska Żyborska i Marchlewska, Kat.
Slow. Polek prezeska Kruszonowa Helena i Gu
towska Marja.
Wojsko wysłało delegację ofi
cerów.
Po

nabożeństwie

koncertowała

na

rynku

orkiestra 64 p. p.
Z balkonu pierwszego piętra
hotelu ,,Królewskiego Dworu"
przemówił p.

prokurator Hermann, który w mocnych słowach
wykazał potrzebę zbiorowej akcji całego na
rodu w kierunku obrony Państwa przed nie
bezpieczeństwem inwazji.
Od samego rana na ulicach miasta krzątały
się kwestarki zbierając datki na L. O. P. P.,
szczególnie panie z Czerwonego Krzyża i z Kat.
Stow. Polek.
Dzielnie pomagali im nasi dzielni
strażacy.
O

godz.

CSawissice.
Strzelanie
ków.

Na

obwodowe

Tow.

Pow st

i

Woja

nowowybudowanej strzelnicy odbyło

pierwsze obwodowe strzelanie Tow. Powst.
i Wojaków. Przybyłych powitał w serdecznych
słowach wiceprezes obwodu p. Kamiński.
Wa
runki Strzelania były nast. odległość od tarczy
100 mtr., pozycja leżąca z wolnej ręki.
Broń
małokalibrowa. Każdy zawodnik oddał 5 strza
łów, z których 2 były próbne jawne, zaś trzy
konkursowe.
nast.:
Wynik strzelania
był
II nagrodę otrzymał p. Miszka z Chojnic 31 pkt.
(żeton złoty), drugą p.* Bijakowski z Moszcze
nicy 29 pkt. (żeton srebrny), trzecią p. Gry
giel z Chojnic 28 pkt. (żeton bronzowy i p.
Moszczeński z Silna 28 pkt. (żeton bronzowy).
Zainteresowanie strzelaniem było duże. Sędzia
mi byli pp.: Kunowski i Skrzyński.
Nagrody
były ufundowane przez kom. obwodowego p.
Kowalskiego z Silna, wiceprezesa p. Kanieckiego. obwodu Chojnice i placówki chojnickiej,
Wydalony z Niemiec. Niemieckie władze
wydaliły 31-letniego roobtnika Juljar.a Zaręb
skiego, z powiatu sieradzkiego, który przekro
czył nielegalnie granicę.

Dąbrowa Chełmińska.

Z uroczystości 3 Maja.
Dorocznym zwycza
jem urządzaniem obchodu 3 Maja zajął się wójt
O godz. 8,25 odbyła się zbiórka
p. Semrau.
towarzystw i wymarsz do kościoła parafialnego
na nabożeństwo.
Po mszy św. odbyła się defi
odebrał
ks. prob.
Promieński
lada, którą
z
wójtem.
Towarzystwa defilowały w nast.
porządku: Tow, Powst. i Woj., Straż Ogniowa,
Przysposobienie Wojskowe i Strzelec z Grzyna,
str%ż ogniowa w nowych mundurach z komen
dantem p. Talarkiem na czele.
O godz. 14,45
odbył się przy dźwiękach orkiestry pochód
przez wieś na plac sportowy, gdzie odbyia się
Referat o Konstytucji wy
uroczysta akademia
głosił referent ośw'iatowy przy starostwie w
Chełmnie p. Kubański, zaś dziatwa szkolna pod
kierownictwem
p. Brzezińskiego
odśpiewała
kilka pieśni.
W końcu przemówił p, Semrau
kończąc swe Przemówienie okrzykiem ną cześć
Rzeczypospolitej, p. Prezydenta i I. marsz Pol
ski.
Po
skończonej uroczystości odbyła się
zabawa taneczna.
Do uświetnienia całej uroczystośći w gł'ównej mierze przyczynił się p.
W końcu
wójt z komitetem
obchodowym.
należy nadmienić, jak rok rocznie, tak i w tym
roku
zechciał
redaktor
obecnością
swoją
,,Dziennika Bydgoskiego" p. Ryszewski obchód
zaszczycić.
.

14 mówił

fale p. Jurkiewicz

o

prezes radjo na krótkie
znaczeniu 7 tygodnia

pro

pagandy L. O. P. P.
Dalszy program dnia wypełniły nąst, impre
zy: zadymienie Michała, rzucanie bomb łzawią
'cych i obrona przed trującymi gazami.
Również na lotnisku wojskowem odbyły się
popisy lotnicze. 'Igrzyska te udały się świetnie.
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ckiego

Konferencja

grudziądzkiej

w

Izbie

w

streszczeniu:
Izba

Przemysłowo-Handlowa w Grudziądzu
obecnego przesilenia gospodarczego,
które dotyka wszystkie dzielnice Rzeczypospo
działa
równorzędnie,
litej prawie
wspólnie
z
bratniemi Izbami przedewszystkiem na tere
nie Związku Izb, wychodząc z założenia, że
ujęcie odnośnych żądań przez przedstawicieli
całej Polski i wspólne wypowiedzenie się wo
bec Rządu, posiada znacznie większe znaczenie
i jest daleko skuteczniejsze niż gdyby w tych
sprawach występowała Izba samodzielnie bez
współdziałania z innymi.
Do tych ogólnych
należą traktaty
spraw,
handlowe.
Mamy tu na myśli w pierwszym
rzędzie dotychczas nie zatwierdzoną umowę
W tej kwestji Izba P. H.
polsko-niemiecką.
w
Grudziądzu wyraża jak najdalej idące za
strzeżenia, zwłaszcza w chwili obecnej, gdy
Niemcy, po podpisaniu umowy, dokonali pod
wyżki stawek celnych na artykuły produkcji
rolnej, przez co pozbawili rolnictwo polskie
spodziewanych w związku z traktatem korzy
ści.
Temsamem zasada równowagi wzajemnych
ustępstw, na których miał się opierać traktat,
została na niekorzyść Polski wyraźnie złamana.
dobie

Jakkolwiek

zawsze

Izba

doceniała

celu ułatwienia warunków

musimy, że do czołowych zadań, któ
grudziądzka Izba P. H. ma spełnić, należą
i
sprawy naszej polityki morskiej
portowej.
Rząd liczy się we wszystkich posunięciach w
sprawach morskich z opinją Izby. Delegaci Izby
zasiadają w ministerjalnej komisji dla spraw
rozbudowy portu i miasta Gdyni, w Tymczaso
wej Radzie Portu, gdzie mają sposobność przez
wygłaszanie referatów i udzielanie opinji skie
rowywać sprawę rozbudowy, wyzyskania portu
i naszej żeglugi itd. na praktyczne tory, nakre
ślone życzeniaimi kół kupieckich i przemysło
wych Polski.
Niemniej jednak Izba P. H zdając sobie
sprawę, że usilnienie i utrzymanie naszego je
dynego portu zależne jest od silnego gospo
darczo bezpośredniego zaplecza t. j. Pomorza,
zupełnie równorzędnie rozwija działalność w
odniesieniu do utrwalenia warunków rozwoju
przemysłu i handlu na Pomorzu.
Dodać

re

taryf kolejowych.

nowej taryfie kolejowej, która, nie
stety, podniosła ogólny koszt przewozu o prze
w

Izba

opracowuje szczegółowo wszystkie nowozgłoszone wnioski, przedstawiając je w umoty
w'owanych memorjałach Ministerstwu Komuni
kacji oraz przez swych członków Państwowej
Radzie Kolejowej.
Wnioski powyższe w prze
ważnej części zostają uwzględnione. Na posie
dzeniu Komitetu Taryfowego 16 i 17 maja zna
lazły się szereg wniosków wiceprezesa Izby p.
T. Marchlewskiego i dyrektora H. Krupskiego,
dotyczące przewozu materjałów budowlanych
i ceramicznych, miału węglowego itd.
Sprawa kredytów
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,,Neue Freie Presse" donosi

z

że

Berlina,

rokowania przedstawicieli przemysłu
cznych nawozów doprowadziły do

sztu

pozytyw

dla Pomorza.

rzyści,

które

mogą wypłynąć
ruchu handlowego,

z

traktatu

1929

Grudziądza donoszą:

W

dn.

16 bm.

oko

godz. 16-ej napadnięty został w czasie peł
nienia służby w pasie granicznym strażnik gra
niczny Jasiński z placówki Nogat, przez pew
walki
nego osobnika, który w toku
ugryzł

wła

strażnikowi

Niemcy, Francja, Włochy, Belgja, Jugosławja, Czechosłowacja, Norwegja, Szwecja,
Szwajcarja, Polska i inne kraje założyły
wspólny syndykat, który obejmie 92% w y 
twórczości światowej. Syndykat zawarto na
la t 8, z tem, że można go wypowiedzieć
wcześniej.

snej obronie celem odparcia napadu użył bro
ni białej i zranił napastnika w udo'oraz w gło
wę, lecz mimo to napastnik zbiegł.
Natychmiastowa obława ze strony straży
granicznej z współudziałem policji posterunku
w
Szembruku
do schwytania
doprowadziła
zbiega, którego znaleziono w Iesie. Je st nim
niej. Cukermann z M okrego powiatu grudziądz
kiego. Rana zadana mu w głowę jest poważna
i dlatego napastnika umieszczono w szpitalu.
Dochodzenia w tej sprawie prowadzi posteru

kawałek

Strażnik

nosa.

we

Szembruku.

w

poszukiwaniu

pracy

znalazł

śmierć,

urodzenia

przy denacie świa
zaświadczenie gimnazjum

i

na

Bar i

palarnia

Nie
W

marcu

Związek

w

nowoczesnym samolocie

Robotnicy!
rozbić iedności

pozwólcie
b.

r

.

pasażerskim.

Pracodawców

Ziem

Północno-Za

wyraz

i

Nie

odbyły się dalsze
konferencje, na których niżej podpisane
związki o krok od swojego zasadniczego żą
dania, otrzymania zarobków na poziomie
niezmniejszonym, nie odstąpiły.
opora

WALKA NASZA TRWA

piątek b. tygodnia odbędzie się dalsza
konferencja, której wyniku wobec uporu
z
a
pracodawców
jednej strony
naszego
sprzeciwu z drugiej strony przesądzić nie
w

można.

Przewidując możliwość zaostrzenia wałki, zawiesiliśmy tymczasowo wszelkie spory
i stworzyliśmy dla uspraw
akcji o utrzymanie zarobków jedno
lity iront robotniczy przez powołanie do ży
cia ,,Miqdzyzwiqikowego Komitetu Taryfo
na

tle ideowem

nienia

*

robotnika

lu

być mowy o zwycięstwie, jeśli
pracująca nie wytworzy bez wzglę
du na przekonania polityczne wobec zama
chu na płace jednolitego frontu.
I w czasie największego napięcia walki
znalazła się organizacja, która w plecy na
sze stara się wbić sztylet zdradziecki przez
poderwanie zaufania m as da swoich przy
wódców i rozbicie jednolitego frontu robot
niczego. Tą organizacją, to Generalna Fe
deracja Pracy, która przez swoich płatnych
naganiaczy głosi wbrew prawdzie oczywi
stej, że niżej podpisane organizacje przy
szampanie i winie podpisały zgodę na 10procentową obniżkę płac i ,,zawarły z kapi
talistami sojusz przeciw rządowi".
Zaiste brak słów na należyte określenie
tego rodzaju ohydy. Ta sama organizacja,
która dotąd w ruchach zarobkowych naj
m niejszego
udziału nie brała, która dla zlikwidowania obecnego zatargu nic nie zrobiła, której niewyraźne stosunki z kapitalistami
są
notorycznie znane, śmie pod j
adresem starych i na gruncie robotniczym
zasłużonych organizacyj podnosić zarzut 1
może

warstwa

raz.

i

rohałnfrzeil

chodzenie

;
,

;
'

;

I

tygodni pozostawał be*
jej Żelazowski wyje
zaskoczyła go tragicz

na

śmierć.

ci

bezczelnie?!

sprowadzają

rozmowy

na

grunt polityczny, którego m yśmy dotąd sta
rannie unikali. Skoro zaczęli mówić o rzą
dzie, niechaj nam powiedzą, co rząd zrobił,

Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego,
że w
chwili ciężkiego przesilenia i okrop
nego bezrobocia walkę o byt robotniczy wy
grać będziemy mogli tylko wtedy, jeśli
wszystko zostanie do wystąpienia należycie
warstwa pracująca
przygotowane i jeżeli
stanie solidarnie w karnym szeregu wal
czących o dobro robotnika organizacyj za
wodowych.

Zawiadamiając równocześnie o proteście
swoim inspekcje pracy jako czynnik urzę
dowy, spowodowały zwołanie konferencji,
na
której w obecności okręgowych inspek
torów pracy z Poznania i Torunia jeszcze
raz
stanowisku nieugiętego oporu dały wy
Na skutek tego

szkodliwe

od kilku

Annopolu,

Panowie

zem.

obniżkę płac się
zgodzą
pod
pisu swojego na taryię, obniżającą za
robki o lO% nigdy nie dadzą.
nie

na

wy
egze

Żelazowskiego

W poszukiwaniu
pracy.
chał na Pomorze, gdzie

zdrady, kłamiąc

wego", a równocześnie wydaliśmy hasło,
aby warstwa pracująca przygotowała się do
rozgrywki w obronie swego bytn, budząc
śpiących z letargu i tępiąc bezlitośnie nad

wypowiedział Centralny

chodnich
na
taryfę
płac, zapowiadając
pierwszej odbytej po wypowiedzeniu kon
ferencji, że w połowie kwietnia b. r. przy
stąpi do obniżenia zarobków o lO%. Zgod
nie z wolą Waszą, wyrażoną na licznych
zgromadzeniach związkowych, niżej podpi
sane
organizacje oświadczyły w formie jak
najbardziej stanowczej, że

rzeczoznawców

nazwisko

na

Jak donosi prasa stołeczna, Anatoljusz Że
lazowski, liczący lat 18, b. uczeń gimnazjum
im. Reya, ostatnio pracownik w księgarniach
,,Ruch",
kolejowych
zamieszkujący z matką
wdową i rodzeństwem w schronisku miejskiem

przez

znaczonych przez Izbę i do ograniczenia
kucji do prowizorycznie ustalonych sum oraz
do zmniejszenia zaliczek do obecnie osiąganych
obrotów, powiększenie ilości komisji odwoław
czych i przyspieszenie terminu rozpatrywania
przez nie odwołań co do wymiaru państw, po
letku JJ*
u C(jo za
1929 r,5

Napad na strażnika
granicznego.

nego rezultatu.

i

administracyjnym:

udziale

stodoły.

niewiadomej dotych
czas
przyczyny powstał gwałtowny* pożar w
wiosce Sokolniki, który strawił stodołę gosp.
Wawrzyńca Kubiaka, w której znajdowało się
około 30 ctr. słomy.
Z

donoszą:

im. Reya, wydane
Anatoljusza.

dziedziny podatkowej:

przy

dwie

Spłonęły
Z Gniezna

dząc dochodzenia, znalazła

ugruntowanie zasad praworządności w dzie
dzinie podatków a w szczególności usunięcie
bezwzględności fiskalnej przy wymiarze i po
borze podatków, rozszerzenie uprawnień niż
szych władz skarbowych, upoważnienie władz
wymiarowych do prowizorycznego rozpatrywa
nia odwołań od wymiaru podatku obrotowego
rok

kami.

dectwo

jak najdalej idących, możliwych
dla Skarbu, ulg przy płatności podatków, zwrot
podatku obrotowego przy eksporcie;

za

o

Brodnicy donoszą: Przy przejeździe pod
mostem kolejowym w
pobliżu stacji Najmowa
(powiat brodnicki) został zabity jadący na da
chu pociągu jakiś młodzieniec. Policja prowa

stosowanie

zakresie

nagro
niespodzian

gry i strzelanie
20 zabawa z różnemi

godz.

Z

.

w

O

W

ująć we własne
ręce, niedopuszczając do ujęcia ich przez ob
Im silniejsza
w
cych.
tym w'zględzie będzie
łączność wewnętrzna przeilewszystkiem kupie
ctw a pomorskiego, tem mniejsze będzie niebez
pieczeństwo zalewu przez obcych.
Drugą ogólną sprawą są reformy podatkowe.
Izba P. H w Grudziądzu zajmuje się tą sprawą
od chwili przedstawienia odnośnej noweli przez
Na całym
p. m inistra skarbu do opinji 'Izby.
szeregu posiedzeń Związku Izb
wypowiadała
Izba stanowisko organów izbowych i odnośne
uzgodnione wnioski przedstawione zostały do
wiadomości
Rządu,
częściowo w
który
je
ostatniej
redakcji
przedłożenia
sejmowego
do
nieda
uwzględnił, reszta zaś, stosownie
wnych oświadczeń p. ministra przemysłu i han
dlu, znajdzie niewątpliwie zrozumienie, co już
z tego wynika, że w ostatnich czasach 'Minister
stwo
Skarbu
wydało cały Szereg okólnków,
zawierających wskazówki dla władz skarbo
wych co do traktowania płatników w duchu
łagodnym.
Co się tyczy
specjalnych żądań Pomorza,
to przedstawiają się one, jak następuje:
z

defilada,

Gehenna 18*!efniego
młodzieńca.

ustosunkować

wzmożenie

sztandaru,

się koncert, rozmaite

dy.

nek P. P.

się do nich w tym prze
dewszystkiem kierunku, by te ewentualne ko
czas

wręczenie

wbijanie gwoździ pamiątkowych i wspólna fo
tografja. O godz. 14 wspólny obiad. O godz.
15,30 wymarsz na plac zabawy, gdzie odbędzie

Z

wej

w

nabożeństwie

ło

międzynarodo

wymiany artykułów przemysłowych będą
bezowocne i nie uzyskają
poparcia
krajów
o
podobnym ustroju gospodarczym co Polska,
o
ile dopuszczalnem będzie
jednocześnie za
ostrzenie uprzywilejowanie rolnictwa do granic,
jakie ostatnio ustanowiły Niemcy.
O ile zaś chodzi o usunięcie ewtl. zgubnych
następstw, wypływających z traktatu z Niem
cami dla warsztatów pracy p-zemysłowo-handlowej w okręgu pomorskim z uwagi na prze
pisy osiedleńcze i zarobkowania, to, zdaniem
Izby, sprawą tą zająć 6ię powinny w pierwszym
rzędzie organizacje gospodarcze prywatne, aby

Tow. Powst, i Woj. w Górze, obwodu żnińskiego urządza w niedzielę, dnia 1 czerwca
uroczystość poświęcenia sztandaru.
Program
tej uroczystości jest nast.: o godz. 11 zbiórka
reprezentantów, delegacyj towarzystw i Chrze
stnych przed lokalem szkoły powszechnej, ra
port, i wymarsz do kościoła. O godz. 11,15 uro
czysta Msza św. i poświęcenie sztandaru. Po

I iITH1 -I -O T

Syndykat prze m siewców
sztucznycii nawozów.

Kwestję uruchomienia kredytów długotermi
nowych i hipotecznych dla Pomorza Izba nie
jednokrotnie
przedstawiała w
memorjałach,
wnoszonych na ręce prezesa Rady Ministrów,
Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Han
dlu, wskazując na poczynania
rządu niemie

zawsze

Poświęcenie sztandaru Tow.
Powst. i Wojaków w Górze.

.

żądania Pomorza dzięki zabie
w
i
członków
Grudziądzu
gom
Państwowej Rady Kolejowej z Pomorza, zo
stały częściowo uwzględnione. Niemniej jednak
20 proc,,
Izby P. H.

ciętnie

,

w

dziedzinie

gospodar

chylnie.

ustawy:

i

pojęcia

W
Już

potrzebę traktatowego uregulowania stosunków
gospodarczych z Rzeszą Niemiecką, to jednak
za
takim
traktatem
wypowiadała się tylko
któryby oparty był na całkowitej równowadze
wzajemnych korzyści i ustępstw. W warunkach
na
jednak, 'o których
wstępie wspomniano,
wyraziła Izba przekonanie, że Rząd nie dopu
ści do ratyfikacji umowy z Niemcami przed
przywróceniem
tej
nieodzownej
równowagi
i że z całą energją
zwiększenie
spowoduje
ochrony celnej. Dalej, Izba wyraziła przekona
nie, że Rząd ńa terenie Ligi Narodoów stwier
dzi, iż ostatnie podwyżki cel w Niemczech
stanowią istotne naruszenie podpisanej w Gc
newie dnia 30 marca 1930 r. konwencji handlo
wej, i że z całym naciskiem podniesie, iż wysił
ki

tłumaczenia

przerobu
zużycia, uzgo
dnienie z ustawą pojęcia sprzedaży hurtowej,
rozszesrzenie wykazu artykułów pierwszej po
trzeby i surowców, korzystających z ulgowej
stosunku
komisu
stopy podatkowej, uznanie
przy zakupie, wyłączenie z obrotu odsetek za
przedłużenie, uznanie wywozu i sprzedaży do
w.
m.
Gdańska za eksport, generalne stosowa
nie orzeczeń Najw. Tryb. odnoszących się do
spraw podatkowych.

Izby
Przemysłowo
Handlowej
przedstawił
szczegółowo rozległe prace Izby j życzenia kół
gospodarczych Pomorza. Ze względu na wagę
poruszonych na tej konferencji zagadnień po
referat
dajemy poniżej
p. dyr.
Krupskiego

w

zakresie

zmiana

-

popierania życia

sąsiednich Prus Wschodnich. Sprawy te
związane są jednak ściśle z tytuacją gospodar
czą Polski a Rząd w każdym razie ustosunko
wuje się do tych żądań wedle możności przy
czego

Przemysłowo-Handlowej.

W czwartek, dnia 15. bm. odbyła się w Gru
dziądzu konferencja prasowa, na której zarząd

w

prasow a

odnośnie do

Nr. lit.

r.

aby bezrobocie się zmniejszyło, co zamierza
zrobić, aby nie pogarszano i tak jnż cięż
kich warunków bytu robotnika pracujące
go? Rząd milczy i zachęca biernością swo
ją pracodawców do po'dtrzymania swego
To

stanowiska.

brze

znana

i

jest prawda,

aż nadto

aż nadto widoczna.

słówka słodkie i żadne kłam stwa i
stwa nie przekonają robotnika,

do

I żadne

oszczer

odczuwają

błogosławieństwa pomajowcgo system u
rządzenia na swojej skórze, o tem, że jest
dobrze, kiedy jest więcej niż źle.
cego

Piętnując z pogardą i wstrętem ohydną
robotę rozbijaczy jedności robotniczej, wzy
wamy oszczerców, ażeby przybyli na w iel
kie zgromadzenie robotnicze, które w tych
przedłożyli do
rzekomej zdrady naszej a swojej sku
tecznej pracy.
dniach

zostanie

zwołane

i

wody

Dokonawszy już tego, że niektóre gałę
przemysłu są wyjęte z pod obniżki płac,
i walcząc wytrwale i twardo o zwycięstwo
na całym froncie narzuconej nam walki, o
sprawiedliwy sąd zorganizowanej warstwy
pracującej jesteśm y spokojni.
zie

MIĘDZYZWIĄZKOWY
KOMITET

TARYFOWY

Za

Zjednoczenie

Okręg

Zawodowe Polskie

Pomorsko-Nadnotecki

(—) Jan Góralewski.
Klasowe

Okręg
(-)

Związki

Zawodowe

Pomorsko-Nadnotecki

Tadeusz

Matuszewski,

Ckiześcijańskie Zjednoczenie Zaw o-d owe
Okręg Pomorsko-Nadmtecki
\~~l E. BigońskL

Nr.

117.

,,DZIENNIK BYDGOSKI'* środa, dnia

Kino Krisiai
Pocz.

Zniżki ważnetylkodor. I

oczekiwanego wielkiego szlagieru sezonu 1930 wytw. Ufy
Zachwycający film o niepospolicie interes, treści, prżekomiczne
a
wzruszające zarazem przeżycia dzikuski zamorskiej, która za
i zaKOcnaia
zakochała się w pięknym
damą" I
pragnęła stać się ,,wytworną
Się WpiPKnym
y iwurjją uaraą
"~
.............A
nieustan.
*;'" napięciu i wesołości
mają wszystk. w
żeglarzu, trzymają
pt

seansu.

.

"

-

KRONIKA*
dnia

29

1930 roku.

maja

KALENDARZYK.
Dziś:

Bernarda
Feliksa

Jutro:

Sjeny, Anastazego.

z

Kantat., Sekundyna.
Wschód słońca: godz. 4,00.
z

Zachód słońca:

godz. 19,54.

DYŻURY APTEK:
Od

poniedziałku 19 bm. do poniedziałku
dyżurują:
ul. Nie
1) Apteka pod Niedźwiedziem,

26 bm.

dźwiedzia

6, tel. 50;

2) Apteka pod Koroną,
tel.

ul.

Dworcowa

74,

301.

Bibljoteka Miejska (Stary Rynek im.
Piłsudskiego 1) otw arta codziennie
z wyjątkiem
niedziel i świąt od godz. 9 -14
i od 7-20
Pracownia Naukowa i Czytelnia
pism codziennie od 10-13 i od 17-20 Wy
pożyczalnia codziennie od godz. 1 1 -13K
—

Marsz.

.

.

i od

17-18K.
Muzeum

—

Miejskie

codziennie od

otwarte

U—2.

Obecnie

malarskich

przy
10-4
,

Muzeum

w

-------

-

Pokusy Europy
i*

CZJII

niedziele

w

wystawa

od

prac

Bibljoteka Lądowa (Jana Kazimierza
nr.
9).
Wypożyczalnia otw arta 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.
—

,

MIEJSKI.

Dzisiaj

we

ardą Veillera
Głębia akcji i
wania

wtorek

premiera sztuki RayJProces
p. t
Mary Dagan".
niezwykłe mistrzostwo opero
.

efektami

scenicznemi,

złożą

sę

na

wysoce efektowną i silnie działającą całość.
Oskarżać będzie ,,prokurator" p. Brodzikowbronić

ski,
ską

oskarżoną Dugan

Dobrowolski

i

Jutro

-

,,Halka'*.

Junoszy-Stępowskiearcywesołej komedji VemeuiłPa p. t
BSystem Azais'a". Mistrzowska gra niezrów
nanego wirtuoza sztuki scenicznej przyczy
ni się niewątpliwie do tego,
że sala teatru
będzie wypełniona po brzegi publicznością,
w

czeka nielada

którą
W

ni

p. t.
sze

uczta

sobotą

artystyczna.

godz. 4-ej ostat

po południu
bieżącym sezonie bajka dla dzieci
,,Staś lotnikiem". Ceny miejsc najniż

raz

(od

o

w

20 gr do

1,80 zł).

Europie jest osiem miljonów bezro
botnych, w Ameryce pięć. Nic dziwnego, że
najwybitniejsze umysły
wysilają sję nad
znalezieniem
środka,
jakby tę katastrofę
złagodzić. Dotychczas polecano dwie drogi:
podniesienie cen towaru albo obniżenie ko
sztów produkcji.
Obie okazały się błędne.
Podniesiąno ceny, to zm niejszyła się ilość
nabywców, a tem samem musiano reduko
W

wać robotników. Obniżenie zaś kosztów

dukcji

pro

może

nastąpić przez mechanizację
pracy,
czyli zastąpienie rąk ludzkich m a
szynami, albo przez zmniejszenie sił robo
czych przy jednoezesnem natężeniu pracy.
W obu wypadkach osiągało
się cel wprost
przeciwny zamierzonemu.
Obecnie powstał nowy prorok, prof. Cannan, który radzi zmniejszyć bezrobocie re
dystrybucją robotników,
czyli przenosze
niem ich z tych miejsc, gdzie ich jest za du
do takicb miejsc,
żo,
gdzie sił roboczych
brakuje. Przytem nie należy zważać ba fa
chowe
Górnik
wykształcenie robotnika.
prędko włoży się do pracy ha roli i odwro
tnie.
Prof. Cannan,
wskazuje przytem na
Amerykę, gdzie wędrówki robotników za
pracą przybierają niekiedy formę wędrów
-

ki

ludów.
Nie

--

.

ZCCHC^SZ

dotknęło

Powie ktoś:

emigracja

a

i do Niemiec? Otóż

dzi

koczowniczego

robotniku.

Jedzie do

ona

do

swoich

z

nasza

do

także nie

charakteru

w

Fran
dowo

naszym

Niemiec, aby po paru

murowaną

stron.

-

..,

SJfIII

A do

zajmowalibyśmy się tym pomysłem
angielskiego uczonego,
gdyby nie to. że
część prasy polskiej dopatruje się w niem
skutecznego lekarstwa na klęskę bezrobó
cią u nas. My projekt ten uważamy za po
roniony, na naszym tereńie stosować się nie
dający.

Echa

Sdyby
Pokaz

to

była

n

Teatrze

naszego miasta przez tut. Komitet L, O.P .P
przy pomocy oddziałów wojskowych
skiego garnizonu i przysposobienia

.

bydgo
wojsko

straży pożarnej, kolei i drużyn sani
tarnych Czerw'onego Krzyża, był zaledwie
bladym obrazkiem
w'ielkiego nieszczęścia,
przed jakiem nasze obywatelstwo może być
postawione.
Akcją całą kierował p. m jr. Cenzorowicz
z 62.
p. p. Wlkp.
Pomagali mu pp.: kpt.
Split, por. Dońcew z 62. p. p. Wlkp. i kpt.
Umiński, por. Piechocki z 61. p. p. Wlkp. oraz
zramieniaL.O.P.P.instruktor p.Pawego,

laszewski.

Oddziały przeciwiperytowe: straży po
żarnej, kolejowego przysposobienia wojsko
wego i wojska oraz pomocnicze
harcerzy,
zebrały się na dziedzińcu straży pożarnej
ul. Pomorskiej.
Po
przy
przygotowaniach
wstępnych i podziale funkcyj, do wszyst
kich oddziałów przemówił
krótko po
żoł
niersku p. mjr. Cenzorowicz, informując o
celu całej akcji pokazowej.
strategiczne (Stary Ry
Piłsudskiego, plac Teatralny
i Wolności) zostały obsadzone przez oddzia
ły karabinów maszynowych, punktualnie o
godz. 12,15 n ad Bydgoszczą*, ukazały się sa
moloty ,,markujące"
flotylę -nieprzyjaciel
ską. Na dany sygnał syreną, rozpoczęła się
Gdy

stanowiska

nek im.

W.

Występ Heleny Karbowskiej.
w
yrobiła sobie w Bydgoszczy
sfałe prawo obywatelstwa; każde przedsta
wienie wypełnione po brzegi publicznością,
świadczy to najlepiej, jak bardzo publicz
ność nasza spragnioną była opery i jak umie ocenić staranność i
wysoką popraw
ność w wykonaniu przecudnej nąszej naro
dowej opery. W środę 21 bm. wystąpi go
ścinnie
primacłonna opery warszawskiej
Karbowska, obdarzona

prze-

cudnyin lirycznym sopranem. Jontkiem bę
dzie doskonały Rychter, dalszą obsadę czo
łowych partyj stanowią: panna Rehbein oraz
pp.: Płocki, Czyżewski, Józefowicz i Iwański. Bilety po cenach normalnych na
bywać można w kasie Teatru Miejskiego,
-

W

wczoraj

roli

,,Jontka"

Teatrze

w

,,Halce" wystąpił

Miejskjm
p. Zygmunt
publiczności naszej z
pobytu w Bydgoszczy już przed dwoma la
ty. Postępy p. M. pod względem wókalnym
w

Malinowski,

znany

W

marsz

.

stał

K.

wchodowych, rzucił się na
awanturników, zadając mu cios nożem w
twarz, w okolicę oka. Powstała między p. K.,
z

szarpanina, w czasie której
strzały rewolwerowe, raniąc kulą
w
brzuch Maksymiliana Ścieńskiego i lżej w
okolicę prawego oka Franciszka Kotowskiego,
którzy znajdowali się w towarzystwie awan
a

awanturnikiem
dwa

turników.
K. powiadomił natychmiast telefonicz
wypadku policję komisarjątu piątego,
wzywając jej pomocy. Gdy policja dążyła sa
mochodem na miejsce wypadku, spotkała przy
Rzeźni Miejskiej wymieniony wyżej wóz, na
którym transportowano rannych od kul rewol
werowych do szpitala. Po skonstatowaniu toż
samości rannych i woźnicy, policja przybyła
do restauracji, jednak żadnego z awanturników
już na miejscu nie zastała. Nazwiska ich jed
Pan

nie

o

nak

zdołano

ce

w

gryzący

Publiczność

oczy.

strzelaniną, zbiegła się

na

zaciekawioną

ożywio

punkty

nej akcji przeciwobronnej, lecz w krótkim
czasie się rozbiegła w trwodze,
wycierając
łzawiące oczy chustkami.
Akcja ta trwała
przeszło pół godziny. Wkrótce potem na vh
licach ukazały
się
oddziały w ubraniach!
przeciwgazowych z maskami gazowemi na
głowach, które przystąpiły do oczyszczenia
miejsc zakażonych trującym gazem.
O godz. 13,05 w'yruszyły do akcji ratow
niczej patrole sanitarne.
Zbierały one na!
nosze
ofiary rzekomego otrucia gazem i za
nosiły na miejsca ochronne. W szystkie te;
oddziały wypuszczał z miejsca postoju star
szy sierżant Kaz. Domagała z62. p. p. Wlkp.
O godz. 13,15 do płonącego gmachu gim
nazjum klasycznego
przy placu Wolności
straż
przybyła
pożarna pod kierownictwem
naczelnika p. Milewskiego, która przystąpi
ła do akcji ratowniczej.
Zgromadzona pu
bliczność przyglądała się, jak dzielni stra
do miasta.
żacy bronili mienia należącego
Niejeden gim nazjasta uradował się, że jego
,,buda" spłonie i, że nie będzie potrzebował
uczęszczać na lekcje.
Pomylił się niebora
czek, gdyż w gimnazjum urządzono imitację
pożaru, który miał rzekomo powstać wsku
tek wybuchu bomby. Naturalnie pożar rych
ło ugaszono.
Dzielna
straż
powróciła dó
swej remizy, a publiczność bydgoska szero
ko rozprawiała na temat; ,,Coby mogło być^
gdyby to była sm utna rzeczywistość?"
Rzucono zaledwie jedną bombę łzawiącą*
a
dziesiątki obywateli i obywatelek popła
kało się krokodylowemi łzami. Coby rzeczy
wiście się działo w naszem mieście,
gdyby
zamiast bomb łzawiących,
rzucili lotnicy
nieprzyjacielskiej armji gazy trujące. Ulicą
a
z na
byłyby zapewne zasłane trupami
szego grodu, w którym tętni życie 120 tys,
mieszkańców
pozostałoby jeno olbrzymia
cmentarzysko.
Społeczeństwo bydgoskie winno prrstoi
zrozumieć,
jakie niebezpieczeństwo grozi
nam
wtedy, gdy nie będziemy przygotowani
do samoobrony przed napadami gazowemi
lub lotniczemi.
Popierajmy więc z całych!
sił przysposobienie wojskowe, które przygo
towuje i poucza cały nasz naród do obrony
Wstę
naszego kraju ojczystego i państwa.
pujmy na członków L. O, P. P. i nie żałuj
które dają nam
my datków na takie cele,
pewną
gwarancję
bezpieczeństw a- życia
przed nieszczęściem wojny i jej następstwa
—

stopniacji
niego jeden

na

drzwi

padły

strzelanina 'karabinowa. Wybuchają/-:
petardy imitowały huk rzucanych na nasze
m iasto
bomb gazowych przez lotników
nieprzyjacielskiej armji. Ulice zapełnił dym
ostra

—

Kujawskiego.
momencie, gdy p.

mi.

IIa.I

najlepszy napój orzeźwiający j

V111| 2

Browaru

il8iH0

ustalić.

Dotychczas nie jest stwierdzonem, kto od
strzały rewolwerowe, dalsze jednak do
chodzenia
wyjaśnią zapewne całkowicie tę

Bydgoskiego \
(lf
(lf607

Sp.zo.o.
Sn.zo.o,

:

ul. Ustronie 6. Tel. 1603 11608

dał

Ostrzeżenie

przed
nabywaniem skradzionych

sprawę.

i aktorskim
ka"

zebrana

publiczność

nie

szczędziła

ostatnich

W

dokonali
firmie

oklasków.

mu

czeków i weksli.

ogromne, to też rolę ,,Jonton ku
ogólnemu zadowoleniu.

są

wykonał

Licznie

,,H alka"

Helena

2 akt

obrony przed napadem gazowym nieprzyjacielskiej
floty lotniczej.

W ub. niedzielę rozpoczął
się ,,Tydzień
propagandy" Ligi Obrony Powietrznej Pań
stwa.
Na całym terenie naszego
państwa
kwestarze sprzedawali znaczki propagando
we, zbierając tak potrzebny grosz na fundusz
obrony naszego kraju przed napadem gazo
wym nieprzyjacielskiej flotyli lotniczej. Po
kaz obrony przed napadem gazowym,
jaki
został urządzony w ub. niedzielę, w centrum

a

Doaosiljśmy
wiórkowym
o
strzelaninie przed restauracją
szego pisma
p. Wincentego Kujawskiego przy ulicy Fordoń
skiej, od której to strzelaniny dwie osoby od
niosły rany. Szczegóły tej sprawy przedsta
wiają się następująco:
Około godziny 22,30, przybyło do restaura
cji p. Kujawskiego sześciu awanturników, któ
rzy poczęli zaczepiać w nieprzyzwoity sposób
znajdujących się w restauracji gości, a zwłasz
cza
kobiety. Gdy kilkakrotne upomnienia ze
strony gospodarza nie odnosiły skutku i oso
bnicy awanturowali się w dalszym ciągu, p. K.
otworzył drzwi i wyprosił awanturników za
drzwi.
Dwóch z nich odjechało wozem, który
mieli ze sobą, pozostałych zaś czterech w ja
kiś czas powróciło znowu do restauracji i w
dalszym ciągu wyprawiając awantury, odgra
żali się, że lokal zdemolują. Pan Wincenty je
dnak, obdarzony niezwykłą siłą, dał sobie radę
z
awanturnikami, wyrzucając ich za drzwi.
Wyrzuceni grozili wybiciem szyb, więc, aby
do tego
nie dopuścić
p. Kujawski,
wyszedł
przed lokal, przed którym ujrzał 6 osobników,
gdyż owi dwaj pierwsi powrócili z wozem.

panna

w

Tygod(ilk Ufy.

rzeczywistość?

smutna

strzelaniny

num erze

Opera ,,Halka" w
Miejskim.

komedja

Coby się działo,

przed restauracją
we

Nadprogram:
,,Sublokatorka,e

nie

pewnością wrócić
Francji udają się ci,
którzy zamierzają tam szukać now'ej ojczy
zny. W raca mały procent. Wśród tych emi
grantów połowa tylko, jak uczy statystyka,
bywa bez zajęcia. Inni porzucają dobre na
wet posady,
powodowani ciekawością no
wych wrażeń i chęcią zmiany trybu życia.
Jednem słowem ,,redystrybucja" sił
ro
boczych według prof. Cannan nie odpowia
da ani naszym warunkom, przemysłowym,
ani usposobieniu
polskiego robotnika. Na
nasze bezrobocie trzeba szukać
innych, bar
dziej sw ojskich środków'.
miesiącach

tm

m..
I%O

S6fCS SW6...I

i

pewne

,

cji

^

dzieje się naMtle malowniczych
krajobrazów zamorskich, na statku
oceanicznym podczas burzy, oraz
wśród wielkomiejskiego wiru euro
pejskiego z jego nęcącemi, lecz wielce
niebezpiecznemi pokusami.,

Liljana Harvey

,

O dd

Żelichow

czwartek występ

W

go

Str. 9.

r.

Kaden.

Rozprawę
poprowadzi przewodniczący p. Andrzejew
ski. Na świadków powołano pp.: Podgórską,
Maassównę, Kopijowską, Lochmana, Koczyrkiewicza, Makowskiego. Pilła, Bujaljiewicza itd. W roli ławy sędziów przysięgłych
wystąpi cała widownia.
pp.:

-

COJf

przekona.
gałęzie
przemysłu tylko. W innych faktycznie brak
rąk do pracy. To też w Ameryce rokada ta
ka jeat możliwą i wskazaną. Weźmy nasze
stosunki: 15.000 bezrobotnych w przemyśle
metalowym, 40.000 w budownictwie. Niech
Hto znajdzie gałąź przemysłu w Polsce,
w
klórejby z tej rzeszy tylko 1.000 ludzi zająć
się dało. Niema. Wszędzie przepełnienie.
Dalej robotnik am erykański wobec zme
chanizowania tam pracy łatwo do
każdej
maszyny się przystosuje. Gdzie go postawić,
U nas robotnik sam
spełni swe zadanie.
zmechanizował się do pewnego
stopnia, i
postawiony przy innym warsztacie pracy
musi się dopiero przeuczać, przerabiać swą
zdolność organiczną do nowego zajęcia. Na
reszcie trzeba się liczyć i z psychą naszych
ludzi. Amerykanin jest przyzwyczajony do
W poszukiwaniu za zarob
włóczęgostwa.
kiem przejedzie wiele
tysięcy kilom etrów
i będzie się czuł dobrze wszędzie tam gdze
znajdzie dostatnią egzystencję. Nasz robot
nik zaś jest przywiązany sercem i duszą do
tych stron, w których jakiś czas przebywał
i z niemi się zżył.
Nie łatwo jest oderwać
Woli na niej biedować,
go od tej skorupy.
niż w obcych stronach żyć jako tako.
bezrobocie

Tam

Starym Rynku

igrawiur prof.KarolaMondrała.

TEATR

aja 1930

Rzecz

Przykład Ameryki nikogo

Bydgoszcz,

m

wwtorehpremiera

dawno

7 19.

godz.

o

21

Godziny urzędowania Prezydenta mia
sta. Szanownemu
Obywatelstwu przypomi
namy ponownie, źe Prezydent miasta przyj
muje: codziennie od godz. 12 do 13, za wy
jątkiem niedziel, świąt i sobót. Na soboty
wyznaczone są bowiem
W'yłącznie dłuższe
konferencje urzędowe, rewizje itp.

nieznani

rozprucia kasy

w

pewną sumę

-

wstępne do

Egzaminy
ratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego
podaje do wiadomości, że egzaminy wstęp
ne
do gimnazjów odbędą się na terenie ca
łego okręgu w terminie od 23-go do 27-go
-

czerwca

W

gimnazjów. Ku-,

włącznie.

dniach

23-go, 24-go

i

25-go

czerwca

odbędą się egzaminy do klasy pierwszej oraz czwartej
(dla absolwentów 7 klas szkoły

powszechnej), w dniach 26-go i 27-go czerw
ca
do wszystkich innych klas.
Kandydaci do klasy pierw'szej winpi po
siadać w dniu 30 czerwca br. nie mniej niż

9'A lat.

sle.

Skradziono

Szlapaka,

ma

imię

Maksa

złotych
weksel

na
na

15 weksli

2 weksle

Eli

na

na

imię Abraha

300 zł

każdy

na

Pastora, jeden weksel na 1000
imię Dawida Tassmana, jeden

200 zł

kiewicza i kilka

imię

kasiarze

ogniotrwałej w
Białymstoku,
pieniędzy i wek

Nobel*1

,,Standard
skradli

gdzie

dniach

na

imię

weksli

Gilersztein,

Bronisława

na

Wojt

różne

sumy, na
Michała Fistula. Prócz!

tego kasiarze zabrali 4 bloczki czekowe na
benzynę i oleje, a mianowicie od nr. 333*21
do 33340 i
n

dalej

od

nr.

33381 do

33460

włącz

ie.
Ponieważ

firma

,,Standard

Nobel"

m a

swoją firmę w Bydgoszczy, gdzie skradzio
ne
czeki, jakoteż i weksle mogłyby zostać
łatwo

zrealizowane, przeto ostrzega się

ban

instytucje
osoby pry
przed nabywaniem tych czeków i
weksli, a w razi'e pojawienia się kogoś w
celu zrealizowania takowych, należy go na
tychmiast oddać w ręce policji.
ki,

watne

finansowe

oraź

Str.

10.

*DZIENNIK BYDGOSKI**

Bydgoszcz nie ma
policji konnej I

B i e s ,,Dziennika

Ktokolwiek

okrojenia budżetu m inister
stw a spraw wewnętrznych przeprowadzane
w poszczególnych
są obecnie oszczędności
urzędach tem u m inisterstwu podlegających.
Między innem i oszczędnościami temi dot
konie policyjne.
knięte zostały
Policja
konna, która najwięcej zdolna była zapo
biegać rozruchom, z konieczności w wielu
m iejscowościach m usiała być
zlikwidowa
na.
Tem zarządzeniem dotknięta została
także Bydgoszcz, która m iała 12 koni poli
cyjnych. Poszły one jak się to mówi, pod
m łot i sprzedane zostały w drodze publicz
nego
przetargu w ubiegłym tygodniu.
Sprzedaż nastąpiła bez uprzedniego ogło
szenia w gazetach, wskutek czego wiedzieli
O niej tylko wtajemniczeni tj. żydki. Utwo
rz yli oni tzw. ,,ryng" i tak licytację urządzi
li, że konie sprzedane zostały za bezcen.
Najlepszy koń przyniósł np. tylko 520 zło
tych, a inne stosunkowo mniej aż do '80
złotych. Źydowiny za.robiiy na tym intere
s ie na czysto kilka tysięcy złotych.
Gdyby było nastąpiło ogłoszenie w ga
zetach, byliby się reflektanci liczniej zgło
s ili i
ceny byłyby zupełnie inaczej wyglą
dały. Czemu tego nie zrobiono? Jak nam
donoszą, dziś żydki sprzedają owe konie z
ogrom nym zarobkiem pod wierzch ziem ia
'Wskutek

nom.

się ięc
taka,
psie pie
niądze sprzedano konie, które były policji
niezbędnie potrzebne. Zaś 120 tysiączne
m iasto pozostało bez policji konnej, co przy
najbliższej okazji okaże się bardzo niebezpiecznem dla jego interesów. Trudno nie
snuć gorzkich myśli na temat polityki, któ
ra

w

że

rzecz

za

takie kwiatki rodzi.

ziemi

żyjesz
bydgoskiej,
gdy przeczytasz tę notatkę, natychm iast
złap za kalendarz, i pod datą 29 maja, na
pisz co następuje: ,,Biog ,,Dziennika Bydgo
skiego" o godz. 12-ej, start i m eta Plac Ko
muszę tam być!
chanowskiego
na

—

*

—

Stała

środa, dnia 21

*

*

będzie to bieg nie
już wypełniona zgło
szeniami sportowców z całej Polski. Na
wierzchu zgłoszeń znajduje się nazwisko,
które zelektryzuje w'szystkich.
Nazwisko
głośne dziś i sławne w Polsce. Wkrótce po
damy do publicznej wiadomości listę zgło
Musisz tam

zwy'kły.

Teka

być,

bo

nasza

szeń.
*

*

*

Biegi propagandowe urządzają różne pi
codzienne, a jednak z pośród w'szyst
kich bieg ,,Dziennika Bydgoskiego" wybija
się na czoło. Sławnemi były w latach biegi
,,Kurjera Poznańskiego" a dzisiaj bieg ten
przemija bezgłośniejszego echa.Bieg,,Sło
w a Pomorskiego"
gromadzi zaledwie poło
wę tej liczby zawodników, jaka staje do bie
gu ,,Dziennika". Czemu to należy zawdzię
czać? Odpowiedź na to dali w zeszłym ro
ku sami zawodnicy, uczestniczący w tym
biegu. A mieliśm y tu przedstawicieli wszy
stkich W'iększych m iast Polski. Warszaw'a,
Łódź, Kraków, Lwów, Katowice, Gniezno,
Poznań, Wilno.
Tak dobrej organizacji biegu i tak m i
łego przyjęcia nie spotkaliśm y jeszcze ni
oto słowa najwy
gdzie w żadnym biegu
bitniejszych sportowców'. Taki np. Kaczma
rek z Katowic, brał już trzykrotnie udział
w
biegach bydgoskich.
sma

m

1930

aja

Nr. 117.

r.

Bydgoskiego".
codzien

banknotów.

zniszczonych

'Bank Polski uruchom ił

w

kasach centrali i

prowincjonalnych działy wy
miany zniszczonych banknotów. Banknoty
podlegają wymianie o ile daje się rozpoznać
ich numer kolejny czy seryjny. Za zmianę
pobierana jest opłata manipulacyjna w wy
w

oddziałach

sokości 50 gr,

32-letnia

—

bojowe. 16. pułk

Ostre strzelanie

dniu 23 i 26 maja br.
przeprowadzał strzelanie bojowe na

nicy boj.
cicach,

w

15.

dyw. piechoty Wlkp.

Stanisław

-

Gruszczyński,

tenor bohaterski

strzel
Jach-

znakomity

opery, silnie
grypę. Podobno

warszawskiej

zaniemógł na bardzo ostrą
p. Gruszczyński
dłuższy czas
m ógł występować publicznie.
Poszukiwanie

sterstw'o

w

uła

będzie

-

nie

Spraw Zagr.

zdania Konsulatu R.

podstawie spraw'o
P. w Kurytybie podaje
Florjanopołis, Stan St.

wiadomości, że w
Gatharina, dn. 9 września 1927 zmarł Michał
Kamiński, wdowiec bezdzietny, obywatel
brazylijski, pozostawiając majątek nieru
chomy, wartości około 50.000 zł poi.
Wobec tego, że zmarły nie pozostawił
spadkobierców w Brazylji, pozostały m ają
tek znajduje się w administracji kompeten
tnej władzy stanowej.
Dane nieścisłe, jakie Konsulat* R. P. zdo
ła ł osiągnąć,
dowodzą, że zmarły Michał
do

K , W.

'F.,
Zapisy
Przemysł,
soboty od
—

Kamiński mieszkał swego czasu
w ie przy ul. Smolnej i brał ślub
św. Krzyża, do

w
w

Warsza
kościele

Brazylji zaś przybył

około

40 la t temu.

Osoby uprawnione do spadku zechcą
zwrócić się bezpośrednio do pow'yższego
Konsulatu pod adresem:
Consulat de Pologne, Bresil, Curitiba Iłue 13 de Maio 63.
Podanie
należy zaopatrzyć w znaczki
stemplowe na sumę 6 zł tytułem opłaty
konsularnej.

Staraniem

Gazowników

i

Wodo

Otwarcie

kursu

odbyło się dnia 15 bm. w
Państwowej
Przemysłowej, którego to
otwarcia dokonał dyr. Siemiradzki, w obecno
ści ciała profesorskiego, uczestników kursu i
licznie
W
przybyłych gości.
przemówieniu
swem
dyr. Siemiradzki podkreślił, że chociaż
człowiek całe życie się uczy, to nigdy nie posiędzie dość wiedzy; życząc dalszej owocnej
pracy wyraził pragnienie, aby wszyscy słucha
cze
odnieśli jak największe korzyści i jak naj
lepiej zastosowali w życiu praktycznem to, co
stąd wyniosą w teorji.
Szkole

Imieniem

Zrzeszenia

Gazowników

1

W

odo

Gospodarczego Gazowni,
oraz
imieniem
Gazowni bydgoskiej,
powitał
kursistów p. dyr. inż. Br. Klimczak, wygfaszaciągowców

Związku

upoważnionych

do kształcenia uczniów

podaje niniej
szem
do wiadomości pp, ogrodników i właści
cieli zakładów ogrodniczych, że w myśl uchwał
walnego zebrania delegatów Wielkopolskiego
Związku Tow. Ogrodniczych, R eferat Ogrod
nictwa Wielkopolskiej
Izby Rolniczj przystę
samodzielnie pracujących
puje do rejestracji
pp. ogrodników, którzy kształcą uczniów ogro
dniczych lub kształcić zamierzają.
Celem rejestracji jest
wydanie upoważ
Wielkopolska

Izba

Rolnicza

—

nienia

do

kształcenia

uzależnione

uczniów,
będzie od kwalifikacyj fachowych i wieku d a
co

posiadania odpowied
umożliwiającego wy
szkolenie ucznia na dobrego ogrodnika.
Ogrodnik kształcący uczniów winien mieć
już ukończonych 30 lat życia i musi wykazać
ie
przynajmniej dziesięcio-letnią praktyką onego

niego

,

ogrodnika,

warsztatu

oraz

od

pracy,

ogrodniczych.

grodniczą, a w tem 3-letnią nauką w Zakładzie
Ogrodniczym.
Ubiegający się o rejestrację swych Zakła
dów ogrodniczych pp. ogrodnicy otrzymać mo
gą odpowiednie formularze w Referacie Ogro
dnictwa
P o
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
znań, ul. Mickiewicza 33.
niane

bardzo

Form ularze

dokładnie

wspom

i sumiennie

muszą być
wypełnione, poświadczone przez prezesa Okrę
gowego Towarzystwa Ogrodniczego i do dnia

15

czerwca

nadesłane

do

Referatu

Ogrodnic

tw'a

Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Zarazem podaje się do wiadomości pp. ogrodników, że nadal rejestrowani i do egzami
nów na pomocników dopuszczeni będą tylko
ci uczniowie, których szefowie są upoważnieni
do

kształcenia uczniów.

Wielkopolska

kobiet do

herbatką,

z

oraz

obrony kraju,

po

referatem p. Łuka
i zarządzenia

-

Kradzież

torebki

z

223

zl,

w

gmachu

Dnia 17 bm., p. Minie Aptów'urzędniczce firmy S. A. B., zamieszka

pocztowym.

nej,
łej przy ulicy Jagiellońskiej 76, skradziono
w gmachu głównej poczty torebkę ręczną z
zawartością 223 zł i dokumentów osobi
stych. Kradzieży dokonano w chwili, gdy
p. A. wypisywała przekaz pocztowy i to
rebkę położyła obok siebie; Poszkodowaną
jest wymieniona firma, która poleciał p. A.
nadać pieniądze przekazem.

jąc następnie odczyt ,,0 rozwoju gazownictwa
w
Polsce w ciągu ostatniego 10-lecia", podkre
ślając przytem rozrost i modernizację gazo
wnictwa.
kurs

Na

Kto

wygrał

zgłosili

części kraju,

w

się

liczbie

kandydaci
Kursiści

22.

z

różnych
mają za

pewnione ulgowe kwatery, praktyczne ćwicze
nia w Gazowni bydgoskiej
i w Państwowej
Szkole Przemysłowej, zwiedzanie
W'
fabryk
Bydgoszczy oraz zniżki kolejow'e na wycieczki
do innych gazowni.
Zwiedzą w czasie kursu
różne zakłady przemysłow'e w
Bydgoszczy i
większe instalacje gazowe, wykonane w osta
tnich czasach.
W
ostatnim tygodniu kursów
odbędą się wycieczki do mniejszych gazowni,
jak: do Torunia, Solca Kujawskiego, Grudzią
dza, Chełmna i Nakła.

Czarnecki,
ukończeniu kursów

i po

zdaniu

egzami

komisją egzaminacyjną z ramienia
Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców w
Polsce, kursiści otrzymają świadectwa.
przed

(Nieurzędowa).

40.009

z

ł, Nr. 182328.

P o 5.000 zł. Nr. 102201 108247.
P o 2.000 zł.
Po

500 zl.

Nr. 80451

PROGRAM

13.05—14,00.
16,00—16,15,

Pcznań.

21

MAJA

P o 300 zł. Nr.

35614

udziałem

taneczna

56020

93543 100314 100716 109697 134539 146260
158941 170326 171445 171462 171533 173075

173360 178752 186409
Po

192410 197418.

150 zł. Nr. 862 1192 3534 8236 9864

10526 12103 15428 15922 20522 21416 22800
24245 24916 26201 26814 27004 31624 31983

35576 38675 38971 39086 39212 39773 41949
42327 43142 45819 46408 46943 48701 49264
50218 50243 50318 50899 51970 53815 54345
56229 591:01 60906 61479 62843 64379 68049
75648 77011

77458 78772

z

1.15285

99017

101772

112191

119386

101804 105210 107215

113805
119797

114296
121755

115220

123185

124773

127883

128032

130991

132430
141458
149245

136781
142680
153566
161295

138821
147989
154121

157443

134607
141553
151375
160147

139410
148837
154823
164128

164188

167785

167815

167887

168405

169304

170067

171341

171908

175843

178475

179943

181017

175354
182241

182404

182981

186458

so

189373

189794

184531
190511

193015

187083
195971

197494

197946

199202

200674

201858

ka

202965

203671

206480

206600

207513

listów.

Muzyka
,,Wielkopolanka",

54950

40318

124072

.

Poznań.

99C1 83033 97717 113109

57847 60909 62804 67419 76913 80881 88374

111050

gramofonowy.
Kraków. Transmisja pieśni majo
w'ych z w'ieży kościoła Marjackiego,
17.15--17.45, Poznań. Audycja dla dzieci w wy
konaniu ,,Wuja Czesia".
17,45—18,45. Poznań. Koncert muzyki starych
mistrzów z udz. prof. Feliksa Nowowiejskie
go (organy), Jana Rakowskiego (wiola), Ma
ciejewskiego (akomp.)
20,15. Warszaw'a. Koncert kameralny,
20,30—22,00. Poznań, Koncert muzyki lekkiej.
z

121737

151277 206518.
P o 200 z ł. Nr. 584 1020 4511 23530 25350

96650

.

Koncert

tambur-m andolinowa

113265

182555.

79570 79959 81152 84548 85206 89043 89754

RABJOFOŃICZNY.

ŚRODA,

102229 150384.

53093

Nr.

71578 72743 74045

wiarni

loterii?

drugim dniu ciągnienia 1-szej kla
sy 11-ej
polskiej
loterji państwowej,
główniejsze wygrane padły na numery
następujące:

25358 30991

Wykłady języka polskiego, matematyki, fi
zyki, rysunków, mechaniki, chemji, elektrotech
niki, prowadzić będą profesorowie Państwowej
Szkoły Przemysłow'ej z p. dyr. Siemiradzkim na
czele.
Przedmioty techniczno-gazow'e wykła
dać będą pp.: inż. dr. Szulce z Warszawy, inż,
Br.
Klimczak, inż, Wyżnikiewicz i buchalter

Ork.

na

W

22.15—24.CO.

ktba Roln'cz*.

.

sprawozdawcze, Organizacji

—

Po

rejestracji samodzielnych ogrodników,

—

szewskiej n. Ł ,,Przepisy
poli
cyjne" odbędzie się dn. 23 maja o godz. 7 w.
w Liceum Handlowem przy ulicy Królowej
Jadwigi 17.
Na L. O. P. P, złożyli pp. Kasper Ko
cioł 2,50 zł i Franciszek Kiełbasa 2,50 zł. 0
bie kwoty znajdują się w naszej kasie pośredniezej.

nów

W sprawie

15-18

przysposobienia

^*

Zrzeszenia

kurs

legitym acji O. P. K. d. O.
kurs bezpłatny.
i informacje w Państw.
Szkole
ul. św. Trójcy 11 codziennie prócz

i P. W.

Zebranie

łączone

ł

ciągowców w Warszawie, oraz staraniem byd
goskich kursów technicznych przy Państwowej
Szkole Przemysłowej, jakoteż dzięki wybitne
mu
poparciu prezydenta miasta p. dra Śliwiń
skiego i dyr. Siemiradzkiego, urządzony został
w
Bydgoszczy 6-tygodniowy kurs dokształca
jący dla gazowników.

na

—

6-iysodniowego kuny dokształcającego
dla gazowników.

na

kobiet do

50 gr.
Dla okazicielek

Tegoroczny bieg zaćmi wszystkie po
przednie. Pod naporem listów z prowincji
wystarano się o zniżki kolejowe. Prowincja
bow'iem zgłosiła około stu biegaczy.

Otwarcie

Byd

.

będzie

Mini

spadkobierców.

w

przysposobienia sanitarnego dla kobiet, od
lat 17. Opłata mies. 1 zł. Członkinie Czerw.
Krz., Rodz. Wojsk., Rodz. Kol., Rodz. Polic.,
Harcerki, Sokolice, członkinie L. O. P P.,
Młod. Polek, KI. Pań, Czyt. dla. Kob. i in
nych apolitycznych zrzeszeń kobiecych

-

*

zam ieszkała

Janina T.,

Organizacja przysposobienia
obrony kraju przyjmuje zapisy

Cywilni są ujęci organizacją, nagrodami
miłą atm osferą. Wojskowi ponadto, opie
ką i gorliw'ością Sportow'ą p. gen. Thommee,
który ehce, by w biegu ,,Dziennika" na 
grody i najlepsze wyczyny były wpisane
na listę wojska.
Nic też dziw'nego, że cały
bydgoski sport wojskowy przeprow'a-dza już
oddawna treningi, by zadow'olić kochanego
*
generała.
Jest to bowiem publiczną tajemnicą, że
zwycięzca, o ile jest dobrym żołnierzem
może liczyć na aw'ans.
*

SIĘ.

dopiero początkującą debiuta.ntką.
Wicińska przybyła z Torunia do Bydgosz
czy na gościnno występki, które jej się jed
nak nie udały.

-

*

NIE UDAŁ

-

goszczy,

-

nów Wlkp.

Z TORUNIA

Podczas

sobotniego largu na Rynku
Zgłoszenia
biegu napływają
Marszałka Piłsudskiego, zwróciły na siebie
nie, i można jeszcze zgłaszać do dnia 22-go
uwagę handlarzy masła jakieś dwie ko
maja.
biety, które kręcąc się (to targu, chodziły
*
*
*
Kto zwycięży? Ha, zwycięży jeden, a na  od jednego do drugiego handlarza, targując
i próbując masło, którego jednak nie ku
grodzonych będzie w'ielu. Pokonani do sa
owe
upatrzywszy sobie
mej śmierci będą mogli się1szczycić, że brali powały. Kobieity
masło przypa
handlarza,
pewnego
którego
udział w' zawodach z najlepszym długody
dło im bardzo do gustu, poczęły go zaga
stansowcem Polski.
dywać i podczas gdy jedna z nich próbo
w ała masło, targując się o cenę, druga ściągła paczki do swej torebki. Handlarz jed
nak zauważył te m anipulacje złodziejki 'i
przychwycił ją za rękę, wzywając pomocy
policji. Przybyły policjant odprowadził oby
dwie amatorki cudzego m asła do urzędu
policji, gdzie stwierdzono, że jedna z nich
29-letnia Natalja, W icińska z Torunia je st
już znanym policji ptaszkiem, druga zaś
do

i

'Wymiana

Gościnny występ złodziejki

207658.

163748

117.

Nr.

,,DZIENNIK BYDGOSKI** środa, dnfa 21 maja 1930

11

Str.

r.

.

.........

Powstańców

Grapa

—

1918-19.

Ponieważ

termin

Wielkopolskich
oznaczony do
odznaczenia

z

syłania życiorysów
,,krzy
żem zasługi'* upłynął, a wielu jeszcze Swych
życiorysów nie nadesłało, przedłuża się ter
min ostateczny do 26 maja br. Z tego powodu
uprasza się
zainteresowanych o nadesłanie
w
3 egzemplarzach, na ręce
sekretarza dh
Fr, Raczyńskiego, Kordeckiego 32. Zaznacza
się, że rozpatrywani będą tylko ci, którzy ure
gulowali swe świadczenia członkowskie. Se
kretarjat czynny w każdy wtorek i czwartek
od godz. 16—19. Również pod wyżej wymie
nionym adresem przyjmuje się nowych człon
ków, którzy mogą służyć dowodami, że brali
udjriał w powstaniu.
celem

Najechanie motocyklem. Dnia 18 bm.
0 godzinie 12,50 najechał motocykl P. Z. 47355
(kierowca nieznany) na rowerzystę Bielskiego
Leoria z ul, Lipowej 1. Najechanie miało miej
sce przy ul. Gdańskiej 52 Z tyłu, w chwili prze
jazdu uczestników raidu motocyklistów od to
ru
kolejowego w kierunku Placu Teatralnego
w
liczbie 14-tu i to z winy rowerzysty, który
nie
skręcił z prawej na lewą stronę jezdni,
zważając na to, co się za nim działo. Ofiar
w
ludziach nie było. Tylne kolo i pedały ro
weru
zostały pogięte.
Za kradzież zegarka męskiego na szko
z
Gniezna,
dę Siemianowskiego Stanisława
ujęto fryzjera Tasia Jana Z Łodzi.
--

—

Włamanie

—

do

pomiędzy godziną
znani

mieszkania.

17

a

Dnia

18 bm.

19,30 włamali się

za

w
gotówce. Sprawcy we
podrobionego klucza.

pomocą

,,Dzień Robotnika

urządzają Kat. Tow. Rob. Polskich okrę
bydgoskiego w niedzielę 1 czerwca br.
w Bydgoszczy na Szw'ederowie, w parafji Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Program obchodu: O godz. 9,15 zbiór
ka tow'arzystw w Domu Katolickim na
Szw'ederowie, ułica Dąbrowskiego; o
godz. 9,45 pochód do kościoła na uroczy

gu

ste nabożeństwo

ściowem ;

Stan

pogody

,,Paiestra" urządza

czy
międzynarodowy turniej
udziałem Królewca, Gdańska,

znania, Łodzi i Bydgoszczy.
udział

W

w

poniedziałek.

19 maja
znacznej czę
panowała jeszcze pogoda słonecz
Na zacho
na, a, deszcz paciał na Pokuciu.
dzie kraju, w związku z nadejściem bruzdy
niskiego ciśnienia, niebo się zachmurzyło i
zaczęły padać deszcze. Temperatura naj
w'yższa w' dniu wczorajszym wynosiła śre
dnio około 20 stopni, w Tatrach zaś 7 do 10
stopni. Opady w czasie doby ostatniej ogar
nęły głównie P olskę południową, najw'yższy
opad. zanotowano w Kołomyi (około 10 mm.
rankiem

w

ści Polski

Zapowiedź

wtorek.

na

(l

Po

(miej

deszczów'

przejściu przelotnych

scami

burzą) ochłodzenie, rano chmurno,
polem zmiennie; umiarkowane, na wybrze
żu

Bydgosz

w

tcnnisowy, z
Warszawy, Po
turnieju weźmie

porywiste wiatry

Katolickiego

w'ładzę

chm urami.

z

w'stępne prezesa okręg. Jana Cywińskie
go, powitanie W'ładz i delegacyj, następ
nie w'ybór prezydjum. 3. Wykład p. rek
tora Kazimierza Beyera. 4. Deklamacja.
5. Uczczenie Ojca św'. i Prezydenta Rze
czypospolitej. 6. Śpiew chóru robotni
czego parafji szwederowskiej ,,My Chce
my Boga" i ,,Robotnik to siia"
.

Uprasza się o jak naliczniejszy udział
wszystkich członków miejscowych.
Na porządku dziennym b. ważne sprawy.
Za Zarząd Okręgowy
dr.

L.

A,

25 bm. odbędą się zawody zawo
klasy C. fia Stadjonie Miejskim. Konku
rencje są następujące: biegi 100, 200, 400, 800,
1500 mtr.,. 110'.zptotkami i 4X100 mtr.; skoki
wdal, wzwyż i o tyczce; rzuty kulą, dyskiem,
oszczepem i młotem. Wpisowe do powyższych
zawodów wynosi po 30 gr od konkurencji. Od
dniu

W

dników

sztafet

1 zł.

Zgłoszenia wraz z wpisowem należy składać
na
ręce p. Głowackiego w lokalu p. Żółkiewicza, róg ul. Śniadeckich i Sienkiewicza, do s o
boty 23 bm. godz, 20. Powyższe zawody odbędą
również

się

w

Gdańsku, Toruniu i Grudziądzu.

Zgłoszenia w Gdańsku należy kierować na
w
Toruniu
ręce p. Kossobudzkiego,
p. por.
I-aurentowskiego, w Grudziądzu p. Dostatnie
go.
Każdy zawodnik powinien posiadać kartę
zawodniczą, którą otrzymać można u przewo
dniczącego Kom. Sport., p. Głowackiego, Byd

Zebranie

stw'ie

25 bm.

niedzielę
odbędzie się

Demokracji

zaraz

zebranie

po

Chrześcijańskiej

Zwracamy

rozlepione plakaty.

na

nwagę

względu
sprawy, jak i na
ciekawy referat uprasza się wszystkich oby
wateli miejscowych i zamiejscowych o jak
najliczniejsze przybycie.
Ze

na

ważne

Śródmieście.

Koło Ch,. !X

zebranie

odbędzie się

w

pią

godz. 19 w lokalu Sekretarjatu
przy ul. Dworcowej 2.
Na porządku dziennym ważna sprawy.
o

Uprasza się
jak najliczniejszy
wszystkich członków.
o

udział

dnicy, którzy uzyskali
1929.

Mecze

Warszawa.

ligowe.
4:3

W

(1:1).
isła-Połonja
zwycięstwo Wisły, która gó
rowała nad swym przeciwnikiemLwów, Czarni-Pogoń 0:0.
Kraków.
Legja—Cracovia 3:2 (PO).
Zasłużone

Łódź.

Ł. K. S.—Warszawianka

7:0

(PO).

Z

Poznania

o,'lbył się
triu

w

donoszę,:

w

Teatrze Polskim

uroczysty jubileusz

ub.
w

sobotę
Pozna

35-Jecia pracy

Ch.

Z.

Z

odbędzie

br.

o

,,Pod Lwem"

filji

.

się

w

godz. 6 wieczo
(dawniej Ogni

.

godz.
wej 2.

—

Rada

zebrań Ch. D.
Okręgowa

posiedzenie

odbędzie się dziś,
18

w

Ch. D.I

Rady

Okręgow'ej

w/e wtorek 20 bm.

sekretarjacie

przy

uL

o

Dworco

Osfatffitie

Dziś

nieodwołalnie

poraź

ostatni

.

premjera filmu, który od
tworzony został jako dźwiękowy i niemy. Ten
KRISTAL.

Dziś

jednak w nićzem nie ustępuje pierw
Igo Sym jak Łiljana Harępy w ro
lach głównych porywają widza swą grą a treść
zaś i akcja przeprowadzona lekko z humorem
zachwyca rzetelnie. ,,Pokusy Europy", czyli
którą to
,,Gdy chcesz oddać serce swe.
piosenkę grać będzie orkiestra, rozgrywają się
na
tle malowniczych krajobrazów i oceanicz
Sublokatorka" far
nym okręcie. Nadprogram
sa
i tygodnik.
ostatni

i tak

(PAT). Dowództwo
Szolapur, 19. 5.
wojsk angielskich zatwierdziło wyroki
przeciwko 23 Hindusom, zamieszanym
M. in. uległ za
w ostatnie
rozruchy.
twierdzeniu wyrok, skazujący na 7 łat
ciężkiego więzienia sekretarza kongre
su narodow'ego, ha 5 lat przew'odniczą
cego kongresu,
innych zaś członków
kongresu na grzywnę w łącznej sumie
28.000 rupij.

Madrycie

rzucono

na

oddział

mi
się

z

Ka

czele.

Wczorajsza premjera monumental
epokow'ego d zielą osnutego na tle miło
ści, intrygi i nienaw'iści p. t. ,,Judyta i Holofernes" wypadła imponująco.
Udział
bierżc
przeszło 15.000 artystów, statystów. W rolach';
głów'nych występuje najpiękniejsza kobieta,
świata Ija Ruskaja i słynny Maciste, uosobienie
męskości i siły. Film ten poleca Się specjalnej'
uw'adze publiczności.
PAW.

żyda towarzystw.
Żeński. Dziś,

Sokół

wtorek, dn. 20 bm.

we

o

godz. 7 lekcja sekcji sanitarnej w salce P. C, K.
uL Jagiellońska 26.
O godz.
7,30 zebranie
Wydziału Wychowania Fizycznego Żeńskiego
Obecność
Tow, gimn,
,,Sokół".
wszystkich
członkiń pożądana.
Koło
Absolwentów
Szkół Wydziałowych.
We wtorek 20 bm. o godz. 19,30 nadzwyczajne
walne
zebranie w auli Szkoły Wydziałowej
Na porządku
obrad
przy ul. Konarskiego 7.
zmiana dotychczasowego statutu.
Absolwenciniezrzcszeni proszeni są o przybycie na ze
branie.
Piekarze

,,Pod Lwem”
prosi zarząd.

polscy. Dziś,
o
godz. 18.

wtorek

we

O

zebranie

udział

liczny

czł,
;

zebra
nauczyciela Mar

W

środę

21

bm.

wykład p.
teraźniejszej konstytucji. W.
czwartek 22 bm. o godz. 8 lekcja śpiewu.
Sokół" IIL Treningi lekkoatletyczne dla
druhen, młodzieży żeńskiej i męskiej oraz dla
druhów odbywają się co wtorki i piątki od go
dziny 18 do 20 na Stadjonie Miejskim przy. ul,.
Sportowej. W stęp tylko za okaza-niem iegity-..
macji. Wszyscy ćwiczący otrzymują na miej
scu
przybory oraz opiekę lekarską i natryski.
S. M. P ,,Szarotka". Przypomina się wszyst
kim druhnom o wspólnej spowiedzi i komunji
św, 25 bm. w kościele farnym, 'Zbiórka przy
kościele farnym punktualnie ó godz. 7,45.
oraz
o

tłum.

Śmiertelne wypadki

scenicznej St. Wysockiej. Na jubileusz sam ochodowe w Niemczechwystawiono sztukę francuską pt. ,,Świat
Berlin, 19. 5. (PAT.) W niedzielę wy
nudów" w reżyserji p. Wysockiej.
Po
darzył się w Niemczech cały szereg ka
drugim akcie odbyła się właściwa uro tastrof samochodowych. I tak w Berli
czystość jubileuszowa.
nie Nsamochód ciężarow'y 'przejechał na
Po przemówieniach p. Wysocka po śmierć 60-letniego mężczyznę.
Pozatem
dziękowała serdecznie za objawy życzli z niew'yjaśnionych dotąd przyczyn zde
wościZkołei. odczytano szereg depesz,
osobowe,
rzyły się dwa samochody
nadesłanych, z całego kraju m. in. od p. wskutek czego jeden pasażer odniósł
m inistra
spraw
wewnętrznych Józef- ciężkie obrażenia głowy, nadto jeden z
skiego, marszałkowej p. Aleksandry Pił przechodniów wpadł pod taksówkę, ule
sudskiej, wojewody krakowskiego, po gając złamaniu nogi.
selstwa jugosłowiańskiego i czechosło
Z Neubenbukow' (Meklemburgja) do
wackiego w Warszawie itp.
noszą, że autobus uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi, w'ymijając inny samochód
Wielki pożar w Radojewicach. osobowy, przyczem trzech pasażerów
zostało ciężko rannych, 16 innych lżej. W
W Radojewicach powiatu inowrocławskiego
kąpielisku Homburg zderzyły się ze sobą
w
zabudowaniach gospodarza Karola Ortmana
na moście
dwa samochody
ciężarowe,
powstał pożar, który strawił chlew, stodołę,
przyczem jedna osoba uległa zdruzgota
i szopę. Od wiatru przeniósł się na sąsiednie
i zmarła
przed przyby
budynki Bronisława Markiewicza, gdzie spali niu obu nóg
ciem lekarza, druga zaś odniosła pora
ła eię stodoła z narzędziami rolniczemi. Straty
nienia nóg.
jyynoszą 30 tys, złotych,

.

płacił w dniu 20. 5. 30 xa:
8.84U .--8 8514
dolary amerykańskie
43.19
funty szterlingów
franki szwajcarskie
171,82franki francuskie
34,86'
Bank Polski

211.96

marki niemieckie

guldeny gdańskie
szylingi austrjackie
liry włoskie

172,64125.2614

ifadiossiości.

w

samochód'

Lubece

drzew'o, pow'odując
pięciu jadących na
nich wkrótce potem

najechał na
ciężkie obrażenia
nim osób, jedna z

Kołowania

Giełdy Zbośowejj i Towarowej
Poznaniu.

w

POZNAŃ,

Schkoelen

w

46.60LU
26.34.

korona czeska

zmarła.

(Turyngja) 4osobowy samochód, wiozący 8 uczestni
z
ków' w'esela, wyw'rócił się
powodu
oderwania się koła, przyczem dwie oso
by poniosły śmierć ńa miejscu, 4 zaś
inne odniosły ciężkie obrażenia.
Wreszcie

dnia

płacono

Żyto
P

19. 5.
100

za

1980 reku.

kg.

zł.

w

18.75—18,9o

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

ic

40,75-41 ,75.
Jęczmień przemiałowy................ 21,00-22,00
22,00-24,00
Jęczmień brow arowy
Owies
16,75-17,75
70
r
o
c
00,00-31 .50
Mąka żytnia
p
* *
* *
65
62,00-66,00
Mąka p'szenna
proc.
00,00-00,00
Mąka żytnia 65 p r o c
12,50-11,50
Otręby ży tn ie
14,00—15,00Otręby pszenne
27,00 -29,00
Wyka latowa
P e lu s z k a
23,00—25,00
s z e n

a

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

...

......

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

.

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

.

.

Z

po

licji 6 nieudolnie sporządzonych bomb,
z
których wybuchła tylko jedna, ra
Kilka osób
niąc dwóch policjantów.
zostało rannych
kamieniami, rzucaneprzez

,

W

Długoletnie ciężkie więzienie
powstańców hinduskich.

mi

ukaże

nego

o godz.
8
cinkowskiego

.

Ch. U,

statni

Warszawa"

rewja ,,Cała

na

nie

,,Prawo krwi", dramat amerykański. Ken May
nard w tym filmie przechodzi samego siebie.
Nadprogram komedja p. t ,,Pan mąż się bawi'1.

szemu

Pierwsze

W

Jubileusz 35-ieda pracy
scenicznej St. Wysockiej.

maja

Kalendarzyk

goszcz, Nowodworska 28.
Do zawodów' kl. C. nie

mogą stawać zawo
minima kl. A i B w roku

lokalu

Uwaga

Dziś

Tow. Czeladzi Kat.

Zarząd.

w'al

zebrań Ch. Z. Z.

elektrowni

czwartek dnia 22
w

OKO.

1

Ostromecku.

w

,,Pierwsza

t.
o

ekranie.

czorowskim

nabożeń

Ociepliło się tylko

nadzwyczajne
i

tramwajów

sko").

na

Kościuszki p.
dziś poraź

,,

Kalendarzyk

rem

Tadeusza

Kościuszki'*

Ostromecko!
W

CORSO.

O, Z,

rodu

łość

Rosji sowieckiej.

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

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

.

.

.

.

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

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

Zagadkowe zabójstwo

dowódcy pułku

Moskwie.

w

Moskw'ie

z e p a k
G ro c h p o l n y
G ro c h V i k t ó r j

R

niewyjaśnionych
zabity dowódca
1 pułku
strzelców, Uogaczew.
,,W ieczerniaja Moskwa" tw-ierdzi, że Rogaczew
został zabity
wypadkowo przez
jednego z oficerów', który' w'yładow'y
wał rewolwer. Rogaczew
by'ł jednym
z najbardziej
oddanych dow'ódców Sta
linowi i dowodził
pułkiem
,,proletarskiej" dywizji, najwięcej lojalnej for
macji Wojskow'ej względem rządu so
wieckiego.
przy
został

okolicznościach

00,00- 00,00

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

a

Ceduła

ruch

na

komunistach.

Powstanie,
dział 30.000 ludzi,
w

ma

na

przyjmuje
celu

u-

oswobo

Kaukazu

od

26,00-29,00

giełdy

ple*

POZNAŃ,
d%
8%
8%

dnia 19 maja 1930 roku.
54,50
00,00
Pożyczka konwersyjna
obli'g. miasta Poznania z 192692,00-00,00
dolarowe listy Pozn. Ziemstwa Kreayt.
—

95.00 -00,00
4%

listy

Ziemstwa

Pozn.

zastaw.

Kredyt.

044,50-00 ,00
Herzfeid

Yiktorius
H. I e m
Roman May I

I

em.

-

*

-

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

em.

....

29,50

00,00
00,00
62,00-067,00
-

48.00—

Giełda warszawska
dnia 19 maja 1930.
Papiery Państwowe i obligacje
5-proo. poż, premj. doi. 000,00 000,00 065,00
5-proc. poż. kol. konw. 000,000 000,00 055,00
Akcje w zlotycu:
-

Bank D y sk o n to w y
Bank Polski
Bank Zw. Sp Zaiob.
W.T.F.CukruW. T
W ę g la
M o d rz ej ó w

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

-

-

.

.

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

.....

000,00-116,00
172,00-090,00
72,50- 00,00
35,00 00,00
000 ,00 -050 ,00
1 1 00
00,00
62 ,00
00,00
00,( :0 20,00
.11 1,00-110,00
-

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

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

-

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

bolszewików, za
niechanie tw'orzenia
wspólnych gospo
darstw j prześladowań religijnych.
dzenie

...

Poznaniu.

w

.

którem

30.00—33 .00
-

.

Tendencja; Spokojna,

Według otrzymanych wiadomości w
w'
Kaukazie,
południowym
Gruzji i
Azerbejdżanie panuje kompletny chaos
spoW'odawany kolektywizm em
Party'
zancki ruch
antysówiecki z każdym
dniem rozrasta się coraz bardziej. Partyzananei napadają na w-sie i miasta,
przytem w okropny sposób mszczą się
na

-

urzędowa

niążnej

Dr.

Kaukazie.

26,00—29,00

....

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

.**

GrochFolgera

Cegielski

Partyzancki

.

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

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

W

.

Wiecki, prezes.

KOMUNIKAT IV.
Potn.

mia

,(Męczenni

Pierwsze rewelacyjne arcydzie
o
polskiej
produkcji
głośnem tle łiistóryczŚpiew
robotniczego pod
nem
z przeżyć
Słowo
naszego bohatera i wodza na
batutą p. Kędzierzyńskiego. 2.

PROGRAM W KINACH.

Komisji Sport.

program-,
i

NOWOŚCI,

nieznacznie.

Ignacy Tłoczyński,

wyświe

ostatni

poraź

będzie wspaniały podwójny
nowicie ,,Kochankę gwardzisty"
cę małżeństwa','.
ło

chóru

1.

tek 23 bm.

zmienną

na

dziś

tlać

czystą akademję.

Miesięczne

Bydgoszczy

gu chłodno.
Dziś od rana stacza słońce
o

w'rotem do Domu

zachodnie.

wczoraj przez prawie cały dzień
deszcz, który ustał dopiero kolo godziny 5tej po południu. Potem było w dalszym cią

kę

katolickiego"uro

z

padał

ZE SPORTU.
Klub

kazaniem okoliczno12 pochód manifesta-

Orła, Stromą, Żuławy,
l Tgory,
Lenartowicza,
i
Nowodworską z po

dniu

W

W

Lawn

z

godz.

o

cjrjny ulicami:
Leszczyńskiego,
Niegolewskiego

nie

sprawcy do mieszkania Telzlafa Leona
ul. Św. Trójcy 6b i skradli 1 palto oraz

przy
1 marynarkę i 25 zł
szli

MARYSIEŃKA

r,

nad

Ostrowieckie Z
Starachowice
HaberbuscU
.

akłady

,

-

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

-

.

.

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

........

Str.

12.

,,DZIENNIK BYDGOSKI*4 środa, dnia 21 maja 1930

MTydzień Lotniczy Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej od18 do ZS maja.
ZżydaCh.D.
W

członków
ry

'wieczorem

sobotę

ubiegłą

zebranie

miesięczne

lokalu

w

Szwederowie.

na

średnim

przy

Kołodzieja

p.

odbyło

przy

u

ul.

Koło Ch. D. H ałe

się

W

dziale

Ugo

róg Konopnickiej.

się

wniosek

II,

na

odpowiedź

Koła

Ch.

Magistratu

Szwederowo

D.

w

sprawie bolączek całego przedmieścja, oraz za
łatwiono cały szereg spraw natury wewnętrzno-organizacyjnych.
in. sprawę
terenów
na

W

wolnych głosach poruszono
niewyzyskanych
magistrackich
Szwederowie
ul.

przy

i

narzekano

m.

brak

na

bruku

Strzeleckiej.

wyczerpaniu porządku dziennego, zam
knął prezes obrady pochwaleniem Pana Boga.

zebranie

lokalu

w

odbyło

sprawach gospodarczych wygłosił
Sosnowski.
W dyskusji przema
Wełna,
Szymański,
Rybarczyk,

o

p,

pp.:

IJ, i

Głowskj

*

inni.

dom

69.00

'te
iU

99

Rakiety isii99.00,

75.00

,

,

001X

Pitki tenisower T^ s!a:n%
Lak do rokietówten..
sio rakisfów

Prasy
Torebki

fis rokietów ton.

!

można

1.95

tenisa

29.00,

21.09

10.25,

8.75

14.75,

14.50

an am a

Katarzyna

lat 83,

sk a,

Ś.

z

p. Franciszek Kuchta, lat

76,

Rębo-

w

szewie.

Ś.

p. Leon Foltynowicz, lat

w

Gnieź

za

awan

50,

nie.
3

Ujęto:

turowanie,

oraz

złodziei, 1 osobę
2 prostytutki za

wykrocze

nie.

REDAKCJI.

Gospodarz musi wskazać loka
z
tej samej wielkości
Jeżeli
czynszem możliwie niezmienionym.
lokator wszystkie warunki wynikające z ty
tułu dzierżawy wypełnia,
to
eksmisja nie
może nastąpić.
L. Karewicz
Gniewkowo. 1) Po prze
pracowaniu okresu próbnego (3 mies.) wy
P. K.888.

torowi

mieszkanie

Stan

wody

w

Wiśle

dniu

w

Kraków —2,61; Zawichost

5.

20,

br.

1,64; Płock
1.09; Forcłon
0,94; Grudziądz
1,09;
Piekło
0.55; Einlage
2,12; Warsza
wa
1,46; Toruń
0,94; Chełmno
0,83; Korzeniewo
1,31; Tczew
0,39;
Schievenhorst
2,36.
—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

dostać

11

Zboiowym Rynku
Długiej 46
Poznańskiej 12
Dworcowej 86

na

drobne

mięso

wieprzowe

ra

pobytu

na

wsi

wakacyjnego
najlepszej pol
skiej familji celem wydo
skonalenia znajom. języka
polskiego za lekcje nie
mieckiego i ewtl. zapła
tą utrzymania. Prof. Heidelck, Bydgoszcz, 20 Sty
w

cznia 37.

1323 Ł

15-20 .000
dam

na

13229

cenach:

po

zł.

I

hipotekę, tylko
na
gospodarstwo ponad
60 mórg roli. Pośrednicy
wykluczeni. Zgłoszenia pi
śmienne przyjmuje Dzień.
Bydg. pod ,,Hipoteka 1”.

polędwica

.

.

koncesji

1.80

alkoholu.

kości.
nerki

SPORT

MA UJ

sadło
do tenisaw *.
Bucikido tenisa
Bucikidotenisu
Skarpetki do tenisadla
Skarpetki do tenisadla

Spodnie

*

_____

stópki
głowy

77.00
3.60
10.25, 0 .00

34.00,

..........

....

....

....

Dz.

w

7538

wojskową i wszelkie pa
piery na nazwisko Lucja
Kazimierza

na

1.10

....

wyszynk

Unieważniam
skradzioną
legitymację

0 .20-0 .60

.

na

Wiadom.

Bydg.

baki....................... 1.15

OJ

Jędrkowskich Wlekliń-

Szamotułach.

w

Poszukuję

8,75

19.00, 14,50,

p.

dla syna swego, prymanc-

5.50

Koszula tenisowaP

650 zł.

I

Szal do tenisa
Polowor doten....

ZMARLI.

Ś.

—

tylko

t

na

chlewa

Ccglarskiego Zygfryda z ul, Gajowej 38
18 kur, które na miejscu ubili.
Kradzież garderoby. Dnia 19 bm. w ła
mali się nieznani sprawcy za pomocą użycia
w ytrycha wzgl.
podrobionego klucza, do miesz
kania Gurtowskiego Jana, zam. przy ul. Stro
wartości
mej 4 i skradli rozmaitą garderobę

ODPOWIEDZI

ani

poradzić

sklepów,

2.50

.

16

Bydg. Niestety w prawie
dopomóc nie możemy.

-

Poszukuje

ecenach

2.25

4.25, u s

dn.

skradli

i.20, 75P

.

z

nocy

sprawcy do

nic

80EżEl38

Z-25

marki Continental

W

W..Jankówna

rolnika

i

64.00

ssoo, 71.00,

drobiu.

się nieznani

kosza.

wschodzie

na

31.00

:

17 bm. włamali

—

tej

-

rakietyipitkitenisow
bez podwyżki cła!!!
88.00

Kradzież

—

ok oło

wolnych głosach poruszano cały szereg
spraw
dotyczących przedmieścia Małe Barto
dzieje. Uchwalono wysłać pod adresem Ma
gistratu prośbę, aby przynajmniej w każdą nie
dzielę i święta zarządził polewanie ulicy To
ruńskiej ąż do Szerbarta, oraz do komisji wy
borczej, aby przyłączono ulicę Toruńską po
lewej stronie do n-ru 57, a prawą zaś do 88
włącznie do okręgu wyborczego Małe Barto
dzieje,

sportowy

45.00, 35.00, 30.00,

znaleziono.

powiedzenie pracy winno
nastąpić 3 mies.
naprzód, licząc od 1 wzgl. 15 każd'ego mie
siąca. 2) Tak. 3) Wyrabiane przez Państw.
Monopol Tytoniowy.
W.Ł.
Książkach. Można zaskarżyć au
a jeżeli jest to
tora,
anonim, to wrzucić do

W

Po

Największy

Kradzież na targu.
Żonie pewnego
wojskowego, skradziono podczas ostatniego
na
targu
Rynku Marszałka Piłsudskiego
portmonetkę z zawartością 50 zi. Przytrzy
mano
pewną kobietę, podejrzaną o tę kra
dzież, jednak pieniędzy już przy niej nie
—

—

Referat
wiali

KRONIKA POLICYJNA.

Szerbarta

ul.

sekretarz

Frankowski, Jakubiak, Olszewski, wi
Kubera, Jędrkowiak, Wiśniewski i
referent.
W komunikatach zarządu podano do
,

południu

po

Sitarek,

ceprezes

członkom

niedzielę

loruńskiej. Udział członków był śre
Obrady zagaił prezes Głowski, a protokuł
ostatniego zebrania odczytał sekretarz p.

z

skarbnik

wiadomości

miesięczne

przy
dni.

Obrady zagaił prezes p. red. Kobierski. Protokuł z ostatniego zebrania odczytał sekretarz
R eferat o szpiegostwie wygło
p. Tomczycki.
sił red. Kobierski. W dyskusji przemawiali pp.:

ubiegłą

Bartodzieje.

117.

Nr.

r.

Górtow13201

skiego.

1.50

Zamożna
torunianka
miłośnika słońca i

wykształcona
pozna

0 .25

przyrody
skim.

0 .35

celu

w

Of.

przyjaźń*
Toruń.

towarzy

pod ,,Szczera
do filji
Dz. B.
(13206

...........

Langgasse 51/52 Seestrasse48
Pozatem

pań.

..

..

4.85,3.50
6.25,4.75

Nakło.

Factory,

J

bieliznymęskiej.

oraz

cennik!

życzenie wysyłam

słowo
w,

Jedno

wspólnika

Czytajcie,,Dziennik Bydgoski"!
m
ogłosze

słowo (tłusto) 25 groszy, każde dalsze
15 groszy, 5 liczb
jedno słowo

z,

Dla

-

a

każde stanowi jedno słowo.
nie może przekraczać 50 słów.

-

ogłoszenie

Większe ogłoszenia wśród drobnych lOO% drożej jak

Poszukuje

Dom
2

piętrow'y, w
restauracja i zajazd,
nowy,

K

tem

w

Dziewczyna

pierwszorzędnej kra najchętniej' sierota do pawcowej do garderoby dzie szenia gęsi na wioskę.
cięcej i bielizny. Zgł. m ię Zgł. Chwytowo 2.
13145
dzy godz. 6 -8 popoł. Al.

zaraz

zwykłym

dziale

Drobne

ogłoszeń.

Pomocnik
malarski, umiejący malo

ogłoszenia przyjmuje się

Skład
z

mniejszem

(13230

mieszkaniem

duże

w'ać

w

centrum

miasta

-

Dwupiętrowy
bez

długu
powodu

z

Cena

27.000

sprze

Kuchnia

w'yjazdu.

now'a

na

zł.

Toruń.

Bydgoskie Przedmieście,
ul.
14,
Kochanowskiego
13210
Gajewska.

(7524
120

kompletnie
Sowińskiego

ratami.

zł.

2.

Ekspedjentka

wiarnia

Zacisze, Śniadec

13215
tylko siła pierwszorzędna kich 2.
z
z
branży obuwniczej
Uczeń
znajomością języka nie
J
mieckiego i polskiego za piekarski potrzebny.
Kreja, mistrz piekarski,
raz
Of. pod
potrzebna.
(7517
Dobra sila” do filji Dz. Bocianowo 12.
(7528
Bydg.
,

Poszukuje
lat, wody gazowe, 4
ubikacje, stajnia, miesz rutynowanego pianisty
30

chód

wozy,

konie, samo repertuarem

półciężarowy, butel

ki, skrzynie lodu
zów

zl

obszerny

25.000

plac,

.-

100

również

budynki

drew'niane, 11 mieszkań,
kuźnia, razem zł 55.000
%głoszenia ,,54,386,, BP a r”
.-

Poznań.

szenia

do

wo Grudziądz,

4*3211

zaraz.

Dzień.

pod

z

Zgło

Bydg.

pPiani

może

Warszawskiego
źnie.

MOSfiOY

Bufetowa
się zgłosić do hotelu
w

'%POSZUKUJĄ

Wąbrze
(132u5

15,690 zł
złożę kaucji

przy

otrzy

od

1. 6.

realność

war

Oferty

do

DZIERŻSWYjji
Ubikacje

cia

zaraz.

do

Pośrednicy wykluczeni.

składające się
z 6
pokoi i ubikacji han
do
dlow'ych
w'ynajęcia
przy ul. Wały Jagielloń jHjC POKOJE
skie.Of.pod,W.H.M.”
do Dz. Bydg.
13149
Pokój
ładny z utrzymaniem lub
bez zaraz. Sw. Florjana 1
parterowe

z

całodziennera

w'ynaję
nr.

1,

re

13188

Pokój

(t32!3

lepszego, solid

nego pana od i czerwca 1930
roku do wynajęcia.
Ulica
Kordeckiego 19, i ptr. lewm.

Pokój

wynaję

UL Gdańska 82.

9.

godziny

Pokój

umebl. dla

Mieszkanie (13198
2 mieszkania

do

zniżki.

(l3187
Pokój
umeblow'any dla 2panów
z
osobnem
wejściem do
w'ynajęcia. Przyrzecze 2,

umebl.

llC

20%

utrzymaniem do
cia. Kordeckiego
stauracja.

llCMIESZKAN5A

.

,

kanie,

na

120.000 zł.

poszukujących posady

Wą
szyldy poszukuje po
zabudowanie
podwórzo
sady ewentl. stałej, naj growca nadający się na
Przyjmuje
w'e, centralne ogrzewanie,
zaraz
do
u
chętniej
agodłafirm, każdą branżę
wszelką bieliznę do pra
morgi, roli w mieście Mickiewicza 2-3, E. K a
Dziewczyna
chcąc się w malowaniu wydzierżawienia. Zgłosz.
nia i prasow'ania.
Gdań 2Vj
Strzelnie zaraz na sprze szyńska.
(13222 od 15-16 lat potrzebna
P.
Bosiacki,
napisów' pod szkłem jak przyjmuje
ska 151 w podw.
(7536 daż, z płatnością 20—25
zaraz
do
dzieci.
Prom e i w
pozłacaniu wyspecja Wągrow'iec, Pocztow'a.
Pomocnik
zł.
Leon
nada
Sieradzki.
tys.
Zgłoszenia
1,
(13148 lizow'ać.
Of.
..L.
pod
damsko
męski
Dutkiew'icz, Gniezno, Ry fryzjerski
7532
Skład
D.” do filji Dzień.
Bydg.
ondulator potrzebny
SPRZEDAŻE* ^ Jj| nek 2.
dobry
(l3228
Służącą
Toruń.
13208 z ubikacjami przy Gdań
Da stałą posadę przy wol- bez
gotowania z świadec
skiej, centrum korzystnie
Lokowanie 13214 nem utrzymaniu. Zgł. skie twami
potrzebna. NakielMałe
wydzierżawię. Ciszew'ska,
( 13234
Podejmuje
rować
z
Domy przy wpłaproszę
podaniem ska 43.
13216
Gdańska 42.
gospodarstwo na sprze kapitału.
prywatne pranie po domach porcelana,
cio 30-50 tysięcy zł sprzeda
i
do
wymagań
fotografią
daż. Miedzyn, Pagórek 18.
i posługi.
do Dz. Bydg.
Zgł.
Dz.
B
od
Śnia
Uczennica
Grundtke, Bydgoszcz,
,,Pilne**.(l3217
ydg.p
13218
do kuchni potrzebna. Ka pod ,,Pranie".
deckich 33, róg Dw'orcowej.
daż,

Wdowiec (l3220
44, bezdzietny, szuka
żony z majątkiem, najmniej
40.000 zł, celem
spłacenia
lat

,,Par** Bydgoszcz, Dworco
wa 72, pod
,,Dobrobyt'*.

Napisowe

dom

Ess2s3

tości

13224

i,

Bacon

polecam moje

oddz. konfekcjimęskiei i dziecięcej
Na

panów

13202

Długa 42, parter.

Pokój
z

calem, utrzymaniem

do
w'skaże

w'ynajęcia.
Dz. Bydg.

umebl.

do

leńska

6, Iiew'O.

raz

za

Adres

(7ó;S

Pokój

wynajęcia. Wi
(7533

Pokój

7519

Piekarnia (13Z23 II
książko
Placu
Wolności.
posady
12860 przy
prawo.
Biuralistkę
wego,
kasjera, magazy kolonjalka, wielka wieś
Gimnazjalna 2, II lewo.
za do w'ydzierżawienia Po
początkującą z znajomoś niera lub przyjmę
Pokój
Fryzjera
Łask.
oferty trzeba 1500 zł. Osobiste z komfortem zaraz do wy
męsko-damskiego, dobrą cią książkow'ośoi poszu stępstw'o
Pokój
Cieszkow'skiego umebl. Król. Jadwigi 7,
siłęposzukuje lvir ski, kuje J. Grześkowiak,3 Ma do Dzień. Bydg. Toruń zglosz. Gozimirski, Ino najęcia.
13207 wrocław, Mikołaja 30.
nr.
21. parter lew'o.
7537
Gdańska 162,
7535 ja 22,
(7526 pod ,Kaucja”.
(7540 parter.
sta”.

182U9

maniu

.

te-.

Nr. 117.

SGEEE31
Kołodzieje

kupują tanio i dobrze u
firmy K. Suligowski, ul.
Chodkiewicza 34.
(13I72
Fasonowanie

kapeluszy damskich, i mę
skich, Bydgoszcz, Pom or
ska 22/23.

(16081

Obuwie

eleganckie, trw a
tanio
Liwa,
poleca

modne,

le
Dworcowa 89.

(7376

Kołdry
przyjmuje nowe i stare
do przeróbki, ceny niskie.
Wiad.

Bocianowo 5.

(7368

Biuro

porad w sprawach woj
skowych udziela porady
w
sprawach odroczenia
służby wojskowej, w spra
wach emerytalnych i in
nych w zw'iązku ze sto
sunkiem do służby woj
skowej. Bydgoszcz, Zdu
ny 21.

6146

Płaszcze

damskie, kostjumy, futra,

przeróbki, wykonuje kra
wiec

Str. 13.

,,DZIENNIK BYDGOSKI'* Jroda, 'dn?a 21 maja 1930 *.

Sowińskie
Placu Pia

damski,

go 21, II przy
stow'skim.

7500

Wózki dziecięce
najnowsze modele poleca
Fabryka Wózków Dzie
cięcych ,Sport”,3Maja 19.
Tel. 7.
Wykonuje repe
7529
racje. H urt!

SPRZEDAŻE

1 8 1

Biuralistka

Kamieniczka

ubikacjami

roczny dochód
45.000 wpłaty

zamienię

na

ski dopłacę
kanie wolne

LEKCJE

fabrycznemi,
5.000

zł,
lub

20.000,

majątek ziem pływania
50.000 miesz
do

objęcia.
Zgłoszenia przyjmuje biu
ro
Pogoń Dworcowa 80.

pisząca

33

że
nr.

Nauka
w

nowootwartej

łazience
,,Niespodzianka",
na Siernieczku ul.
słowa 2. naprzeciw Łęgnowa.
Zgł. od 25 maja co
dziennie.
(13174

Przemy

się
94,

I

ptr.

Debrze

(7490

maszynie, mo
zgłosić Dworcowa
na

POSfiOY!V

E

POZUJĄJM

pr. 2—3.

Samodzielna

zgło

krawcowa może się
sić.
Grunwaldzka
141,
skład.
13186

która

Gospodyni
się

pracach"

zna na

w'

domowem i

wszelkich

gospodarstwie
dobrej kuchni,

110 mórg ziemi pszennej w
pełnem uprawieniu wtem
32 mórg łąki Nadnoteckiej
z
wydobyciem torfu, budyn

wany
cy 22

II lewo.

pokojow'e
nadające się
soki parter,

ulia,

6,

I

lewo.

daż. Nakielska

nr.

mieściu,

ziemi, z
waniami, kompletnym

in
wentarzem w pobliżu du
żego miasta sprzedam ta
nio.
Zgłosz. pod ,N
do filji Dz. Bydg.

120
nia

.

A .”

(7463

Łochowice,

poczta

Byd

powiat

7495

Rower

Brawo, brawo! Tylko reklama

(Bydgoskim 4\

nowy, damski i męski ta
nio. W róblewski, PI. Pia
stowski 12.
(7539

Gospodarstwo
morgowe, zabudowa

w

który czytają szerokie

,,

Aparat

5.

za

23.

13143

Kto

pożyczy

500 zł

7491

urzędniczce

w nagłej potrzebie, zwrot
zapewniony. Of. do filjiDz.
Bydg. pod ,Wdzięczna"

(7541

tysięcy zł.
zabezpieczenie. Of.
Bydgoszcz, dia ,S

.

miesz
kuch'

śród

13135

Poszukują
kilka

Solidna
do aPar*
K.B.

50-70

tys. zł
hipotekę młyna I
gospodarstwa poszukuje
na

my

I

zaraz.

ugody.
do Dz.

miesięcznym

masy,

nam

się

opłaca.
Dzielna
PanowieCnie)
poszukiw. do odwiedzania prasowaczkę zaraz
klienteli
pryw.
Zgł. filja kuje Prasowalnia,
Dz. Bydg. pod ,Pejot*.(7504 deckich 47.

POKOI!

'D ziSlltlikll

Kamiń
13147

ca

Procent wedle

Zgł. pod ,B D ."
13155
Bydg.
.

Zgubioną
książeczkę

wojskową

nieważniain.
ski Antoni.

u-

Paluetiow13101

Unieważniam

R

50,

Rower
męski sprzedam.
ski, Jasna 29.

półciężarowy każdego cza
su do wynajęcia.
Kolwi-

.

zgóry.
wykluczeni.

ew'entl, zgóry.
czynszem
Oferty upraszam do filji
Dziennika Bydg. pod .Te'
7501
ge".

—

160 mórg dobrej
dobremi zabudo

rich,

Łochowo

czynsz

Poszukują

objąć bez inweutarza
dzierżawy. Cena podług
Rower
Paweł Habisch,
ugody.
tanio
sprze
Łankowice p. Kcynia pow. wyścigowy
dam.
K ościuszki

Gospodarstwo

pokoje

kuchnią,

zaraz
lub później
kania trzy pokoje
nia, niekoniecznie

sprze
97.

Jurkiewicz.

piętro.
filji

3—i
Of.
Dz.
7507

pokój z kuchnią do wy
najęcia. Piękna 1. (13181

(7493
na

na

Mieszkanie

(7534

larnia, Pomorska 22/23.

kowalski, tanio

wy

biuro,

do

K,”

Szczecińska

i

pryw'atne

Bliższe szczeg. Otto H ein

Samochód

ieszkanie

pryncypalna

Pośrednicy

(75ll

Miech

na

I —II
.

3
z

m

zamienię

pokoje,
pod .B
Bydg.

7521

Meble

13152

dyspozycji,
pobliżu lasu
jeszcze d o wynajęcia.
w

7367

4

Dywan
sprzedam. Dworcowa 66,

Gospodarstwo

Szubin.

(13144

Zamiana.

sprzedam. 8w. Trój
b, 4 piętro, prawo,

mórg, 4 sztuk bydła, 2 bufet, kredens,
sypialnia
konie, maszynerja kompl., w
najłepszem wykonaniu
do tego 18 mórg dzierża
tanio na dogodnych
wa
wy, komunikacja bardzo runkach na
sprzedaż. Sto

też

Zgłosz.
pod nr.

pięknej

w

wsi, kuchnia do

na

chór kupcom

Wózek
(13169
dziecięcy, sportowy, uży

Wileńska

dobra, nad szosą, 2 kim.
do miasta, dworca,
ko
ścioła i szkoły, nadaje się
dla
rzemieślnika, handl.
lub starszych ludzi, można

ydzierżawienia.

do Dzień. Bydg.
,500 skład”.

rodziny

-

7494
Książki
ki masywno budowane w powieściowe, nowe, tanio
Okazja dla
roku 1926 twardo kryte na na sprzedaż.
Promenada 21a.
bibljotek.
do
Cena
tychmiast
nabycia.
podług ugody. Zgłoszenia
do Dziennika Bydgosk. pod
Maszyna'
na
sprzedaż.
12912 krawiecka
,,Ugoda".

ń

w

dla
wili

goszcz.
mająca kilkałetnią prak
Skład
tykę poza sobą, poszuku 2
z kuchnią nada
Letnisko
pokoje
Uczeft
(7503 je posady. Oferty proszę
Sprzedam
stolarski potrzebny.
Naru składać do Dzień. Bydg. jący się do każdej branży Brzoza pod Bydgoszczą,
dom III piętrowy za 100
w
w'iosce
kościel
dużej
szewicza 2, stolarnia mebli.
stacja Chmielniki wynaj
(13157
POIAD Y
pod ,Kuchnia",
tys. wpłaty dogodne. Winej, 2000 mieszkańców, po muje pokoje letniskowa
WOLUS'
le z ogrodem,
7 pokoi,
łożony przy głównej ulicy na maj po 800 zł dzien
Krawcowa
Gospodyni
za 35
tys. Dworcowa 82,
domow'a zaraz potrzebna. kucharka, zna
swój za zaraz do wydzierżawienia. nie z obfitcm utrzyma
Solidna
biuro Prawo.
7512
Telefon Brzoza 2
wód kuchni warszawskiej, Zgłosz. do Dzień. Bydg. niem.
instytucja poszukuje so Budzińska, Jagiellońska chów drobiu,
z dobremi
13196
pod ,D uża wioska". (13159 gospodarz.
13183
do nr. 65-66.
13151 lidnych
Nad
zastępców
świadectwami szuka stałej
morzem
w
Jastarni ka- sprzedaży
obligacji pań
Do
Szukam
Potrzebna
posady,
najchętniej na
wiarnia-restauraeja tanio stwowych. Wysokie do kobieta do
Jaramajątku od 1. czerw'ca. wydzierżawienia ubikacje letniska zacisznego, tuż
posługi.
na
Stefan
chody,
byt
zapewniony.
sprzedaż. Zgł.
M.
Skoraszewo
nadające się na warszta przy lesie we dworze lub
Marach,
Zgłosz. osobiste lub pise now'ska, Parkowa 3. (7527
Witkowski, Jastarnia.
ślusar leśniczówce, z utrzym a
13L54 ty samochodowe,
poczta Sitno.
mne: Bydgoszcz Hotel-Meskie lub stolarskie. Wiad. niem dla dwóch
dorosłych
kucharki
Trzy
Frisch,
Inspektor
Kine-aparat (l2909 tropol.
ul. Karpacka 1 róg
Ku i dwojga dzieci, od 15
7502
Bufetowa
w
(18168 pierwszorzędne na sezon
dobrym stanie korzyst Banku.
czerwca
do
(13143
letni potrzebne,
Szenki- poszukuje posady do bufe jawskiej.
15lipca. Brannie sprzedam. Zgłoszenia
Osso
dowski,
tu
od
1
czerca w większem
Bydgoszcz,
nówna,
Czeladnik
Tupadly,
poczta
do Dz. Bj'dg. pod ,Kinq*.
lińskich 19.
Wydzierżawią
(12788
stolarski do politurowa- Łebcz pow. Morski. (13077 mieście lub na prowincji.
z dniem 1 czerwca rb. skład
ńia może się zgłosić. Adr.
Zgłoszenia do filji Dzień. bławatów
Motocykl
garderoby wraz
W'
Dz.
13184
,Bufetowa".
Bydg. pod
Bydg.
Gospodyni
Zundapp 250 cm sprze
z mieszkaniem.
Dobra oko
od 1 czerwca do prowadze
dam. Firma ,Radjo” Plac
lica, interes dobrze zapro
Potrzebna
Wolności 1.
nia gospodarstwa samotne
13029
inteligentna
w rynku. Bolesław
od 1. 6. 30 r. ekspedjentka mu panu poszukiwana. Sa bufetowa poszukuje posa w'adzony
Twarz
Olejnik,
Rogowo
pow. Żnin
z dobremi
świadectwami i modzielność i
Walizki
znajomość dy, ewentualnie do skła
umywajcie zamiast mydła
12911
knchni konieczna. du kolonialnego lub pie
i
ilość z kiikoletnią praktyką do dobrej
otrąbkami ,La Princesse”.
kufry większą
w rozmaitych
działania
jakościach składu rzeźnickiego. Zgłosz. Odpisy świadectw, fotogra karni. Zgłoszenia do filji
Dobroczynne
nawet
na
sprzedaje po cenach fa z fotografją do Dz. Bydg. fja, warunki do Dz. Bydg Dzień. Bydg. pod ,Inteli
najwrażliwszą
MIESZKANIAMI!
12938 pod ,,W arunki".
7513
(!3166 gentna.”
brycznych, Fabryka wa pod ,,12938"
cerę spostrzega się już po
K
lizek ,,Wulkania", Zbożo
pierwszem użyciu.. In sty
Mieszkanie
5.
12743
tut
wy Rynek
Kosmetyczny Żukow'
jedno lub dwupokojowe skiej, Bydgoszcz, Ciesz
z
kuchnią poszukuje za
Pianino
20.
7365
raz
bezdzietne kowskiego
starsze,
krzyżowe, śliczny dźwięk
małżeństwo. Czynsz rocz
sprzedam tanio. Majewski
Wypożyczam
ny lub dw'uroczny zgóry.
Pomorska 65.
(7356
samochód ciężarowy. Ku
Oferty do Dz. Bydg. pod
13094 jawska 27, teł. 1864. (13009
,K.G.”

E

Gopoctarstwo

Letnisko

izaprowadzony skład rzeźnieki z 3 pokojami i ku
chnią, w 'arsztat i stajnia,
dobre położenie zaraz do

Pokoju

pobliżu Placu Poznań
skiego poszukuję. Of. z
podaniem, czy jest świa
tło elektryczne, łazienka,
które piętro do Dz. Bydg.
1Ot c
13171
pod ,16

pierwszorzędne wolne od
Śnia l. VI Zgł. do filji Dz. Bydg.
7531 pod ,Czerwiec*.
(7505
.

książkę wojskową,
wioną przez P. K.

wysta

ruń.
Franciszek
kowski.

Chrap-

U.

To

13064

w

Trio

poszu

ą

dla

Pokój
przyjezdnych.

cowa

66,

II

lewo.

Dwor

Unieważniam

książeczkę wojskową wy
stawioną przez P. K. U.
Nisko. Popiołek Walenty,
(12932
Bydgoszcz.

Wzywam

Niego

Kaczmarek
lewskiego 2, do
nia m aterjału
najpóźniej
do soboty, w przeciwnym
razie
sprzedaję. Ignacy
7514
Kiałka,

(7520 panią

wykupie
radjowy 4 lampkowy, naj
nowszej konstrukcji, nowy,
Poszukują
wym i martwym inwen ewent. z
Pomocnik
Przyjmę (13146
kompl. urządze
Poszukuje
tarzem
Cena
pokoju umeblowanego z
sprzedam.
bardzo tanio
sprze fryzjerski potrzebny za zaraz starszą pannę, posady od 15. VII. jako ezęściow em utrzymaniem.
w edług
Adres niem,
ugody.
Helena Ramlowowa któraby mogła prowadzi'ć uczennica
do składu,
z
dam.
Mała wpłata, długo raz.
Oferty pod ,Bankowiec”,
w skaże filja Dz.Bydg.(7499
13185 kuchnię i obsługę 2 dzieci całem utrzymaniem. Zgł. do
terminowe spłaty.
Kilian, Kcynia.
filji Dzień. Bydg. Dwor
u
do
Dzień.
samotnego kupca, wy
filji
Bydg. pod cowa 2.
11.(13219
Marcinkowskiego
Ostrzeżenie.
(l 1360
Okazja!
Uczennica”.
7509
Pomocnik
magane odpowiednie świa
Niniejszem ostrzegam przed
Sprzedam tanio, byle zaraz
szewski potrzebny zaraz dectw a lub kaucja.
Zgł.
zawieraniem
Radjo
Pokój
dom duży wśródmieściu,
ubezpieczeń
Szofer
3 na pierwszorzędną pracę. natychmiast
umebl. dla pana. Sw. Trój
Władysław
od gradobicia, ognia i t. p
instalacja
dochodowy, warunki do kompletna
Solec
Miczkiewicza"
szuka
na
samo
4,(7497 Małyca,
Kujawski.
posady
typu nowego, za Aleje
cy 12e, I ptr. lewo. (13180 z moim b. subagentem p,
godne.
Zduny 7, Droz Iampkowa
chód
Łaskaw'e
bezcen.
Kozietul
now'e

kompletne

z

ży

"

,

.

dowska od 4—7.

(7492

Bielawki,

skiego

Sprzedaje

się

na

korzystnych warun
Zakłady Samocho
z kompletnem
urzą

kach
dowe
dzeniem
warsztatu, biu
rem
i częściami zapaso-

wemi,
ście

w

należy

mie

większem

Pomorzu.
skierować

na

Materna, Tczew, ul.
szewska 31.

Oferty
do

R.

(13158

w

Poznaniu,

prowadzony,
na sprzedaż.
flektanci

złożyć
pod ,W

.

dobrze

Poważni

re-

oferty
Bydg.
Jeżyce.”(12880
Dzień.

Skład
z

za

korzystnie

zechcą
do
M.

urządzeniem,

(13161

mieszka

niem i towarem lub bez,
miasto naprowincjl
dam. Zgłoszenia do Dzień.

sprze

Bydg.

za

bezcen.

pod ,Urządzenie”.

18179
2.

Lipowa

Łodzie
w

ioślarskie,

łodzie

Rower

męski jak

13190
nowy tanio na
Sw. Trójcy 27.

Pies
(Dobermann) ostry i

pryw-atny.

Stolarz

tylko pierwsza siła na
kierow'nicze
stanowisko
potrzebny
Zapytać
Marcinkowskiego 6 w. re
7523
stauracji.
zaraz.

zwy

kłe i prom
na
sprzedaż.
Stocznia W. Gaunott, To
ruńska 54, Tel. 1813. (7234

sprzedaż.

spożywczych

(13178

Leżanka

Skar

Skład

artykułów

15.

Kasjerka (13170
młodsza, biegła
kach, możliwie

w
z

rachun
kaucją,

po
,Kasjer

lub od 1. 6. 30.
trzebna. Of. pod
ka 18” do Dzień. Bydg.
zaraz

Kasjerka
do

składu

detalicznego

Pomocnica

po
Maję

lub elewka do kuchni
trzebna zaraz.
Zgł.
tność Górki Dębskie, poez.
Królikowo
Nowe, powiat
Szubin
(l 3221

oferty pod
Dz. Bydg.

do
1.-.160

,Kaucja"

.

Dziewczyna

do szycia potrzebna. Ko
ściuszki 26. Krawiec.(7508

wy

poszuku
cukier
Dw'orco

13176

wa

32.

warunki*.'

(13173

(7506

"

,

potrzebna od 1, 6. resp.
1. 7. r b .Ładny charakter
Starsza
ny
sprzedaż.
pisma i znajomość prac
Plac Wolności 2.
(7515
dziewczyna
umiejąca do
również
biurowych jak
skonale gotować i zamary
niemie
znajomość języka
nować z dobremi świade
ckiego pożądana. Zgłosz.
KUPNA M S z podaniem życiorysu i ctwami poszukiwana. Zgł.
się, w fabryce Unji lubel
K
wymag. pensji uprasza się
9/11.
(13199
pod ,11. 1904” do Dzień. skiej
Kupie
Wydzierżawią
domek
z
(13192
ogródkiem w Bydg.
skład frontowy,z 4 ubikacja
Służąca
Kawaler
Bydgoszczy wprost od go
z dobremi
świadectwami mi i piwnicą Wiadom. od
Bona
Hel
lat
spodarza. Zgłosz. Jagiel
25, malarz, zapozna
12-4 tej Nowy Rynek 3.
zaraz
lońska 30, II piętro. (13165 ze znajomością języka
potrzebna
Zgłosz.
Jastarnia, pannę sympatyczną, celem
u
(13177 pens, ,Swit", blisko
gospodarza U p.
Zagłoba”,
mo tow'arzystwa, późniejszego
niemieckiego i umiejąca Restauracja
Błękit”,
pens.
Gdańska
165.
13197
(
Bloki
szyć potrzebna na wieś
rza,
plaża śliczna, piasz ożenku.
Oferty proszę
kasowe kto ma do odda do 2 dzieci (8 i 9 letniego)
Skład
czysta.
Ceny przystępne. składać z fotografją, którą
nia.
z
od
1
czerw'ca.
mieszkaniem
Potrzebna
zamówienia
Zgłoszenia
poda
Zgłoszenia
wydzier- Przyjmuję
się zwraca pod słowem
niem ceny do filji Dzień. Lisiecka, Bydgoszcz,Gdań służąca przychodnia. Gu- j żawię. Wiadomość: Dw'orWarszawa.Mókotowska 57, honoru do filji Dz. Bydg.
*
ska
7510
62.
eowa
30
a.
Daekiewicz.
13153
51,
terman, Długa
Kiosk,
(131501
(7525
v49ł
Bydg. pod nB16ki”, (75ł6
pod Malarz”.
na

czuj

Schulz.

.

'

,

zakład fryzjerski na dogo
dnych warunkach. Of. do
Dz. Bydg. pod
,,Dogodne

za

duże komfortowy

,

Sprzedam

Brukwickim,

mieszkałym wNakle,obecnie
Hetmańska 13, II.
(7530 w Keyni ul. Dworcowa 4,
ponieważ p. Brukwicki zo
Pokój
stał z powodu nadużyć 3
niekrępujący. Kościuszki mojej Agentury wydalony.
nr.
7522 Za
34, II lewo.
nadużycia Brukwiekiego
nie odpowiadam.
Wł. Ko
Pokój
walski, inspektor ubezpie
Król. Jadwigi 13,11.(13164
czeń, Bydgoszcz, D worco

Duży
kaw'iarnia,
próżny lub
Młoda
(13156
go miasta, wydzierżawię z meblami pokój zaraz do
do dobrze
wiele innych poleca biuro
wynajęcia. Libelta 5,IIptr. pani przyjmie
składu
13163 zaprowadzonego
Pogoń”, Dw'orcowa 80. lewo.
bławatów wspólnika z ka
Znaczek na odpowiedź.
Ładne
pitałem, najchętniej dziel
Toruńska
134, nego kupca z branży, e(
Skład
pokoje.
13200 wentualnie
ożenek.
Po
w
Inowrocławiu, obszerny II lewo.
ważne zgłosz. do
Dzień.
i przyległe dwa pokoje za
13191
Pokój
raz do wydzierżawienia. Zgł.
Bydg. pod ,Skład 2".
umebl. do wynajęcia, ul.
Lemon, Inowrocław Dwor
cowa
19.
12910 Cieszkowskiego 9,"ptr.
centrum

Uczennice
do składu zaraz
ję. A. Burzyński,
nia i piekarnia
wa 87.

Hotel
całem urządzeniem
w
dużem
mieście
do
dzierżawienia. Cukiernia,
z

Edmundem

Pokój

,

14.

Str,

,,DZIENNIK BYDGOSKI'* środa, 'dnia 21

niedzielę, dnia 18 maja 1930

W
47

lat

mój najdroższy kochany mąż,

godzinie l-ej

o

i

dobry

nasz

m

aja

1930

zmarł

południe

w

troskliwy tatuś,

Nr.

r.

nagle opatrzony Olejami św.

117,

wieku

w

brat, zięć i szwagier

syn,

LeonKonieczka
kupiec
o

donosi

czem

i

krewnym

znajomym

smutku

głębokim

w

*

2

pogrążona

25

0 j0.2Ł.

Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 21-go bm. o godzinie 4-tej po południu z domu żałoby Św.
za spokój duszydrogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 22bm. o godz. 8 -mej wkościele

Msza św. żałobna

Jańska
św.

11,

C^l251C G JffiŁI

na

Wincentego

nowy

cmentarz.

aPaulo naBielawkach.
13167

Ogłoszenie.

Dnia 18 maja 1930 r. zmarła opatrzona Sakramentami św.
ukochańsza matka i babeia

nasza

dem

naj

majątku kupca

dnia 24 kwietnia 1930 r. przym u
zatwierdzona uchwałą zdn.24 kwietnia 1930 r.

się, albowiem

(7496

sowa

ugoda

donosi

i

krewnym

znajomym

smutku

w

pogrążona

z

dnia 22 bm.

zawiadomień

Osobnych

nie

godz.

o

4 po

1930

maja

Sąd Powiatowy.

r.

Nerwowi

wrażliwość nerwów, siedzenicę, nerwowe zaburzenia
i żołądka, otrzymują bezpłatnie broszurę
Dr. Weisego Cierpienia nerwów.
(l2423

serca

Dr. Gebhard

przymusowy.

nych,

i

wuj

ś.

p

mę

czywego,
kaszlu

czącego

stosują pp.
Lekarze
(5723

nM SW ii.

Józef Winkler
o

donoszą

czem

głębokim

w

Żona,
Bydgoszcz,
z

dnia

19.

1930

maja

smutku

i

dzieci

pogrążone

Przed

dnia 21

o

godzinie 5-tej popoł.
(13162

użyciem

—

Po

użyciu

mydło
,,Kosmosu

dobrze

pod gwarancją

ści

Dyrektorowi Dr. Raszei, Radzie Nadzorczej i Personelowi
Banku Ludowego, Przewielebnemu Duchowieństwu, Przedstawicielom
Banków, p. Dyrektorowi, Gronu i Młodzieży Miejskiej Szkoły Han
dlowej oraz wszystkim Znajomym za oddanie ostatniej przysługi
naszemu
(13237
najdroższemu ojcu

plamy,prysz
jak i
nieczysto

(l1637

cery'

Krem2.50i5.

-

zł.,

mydło 2

smaczne

Nowo
600

nasze

20.

maja

1930

Dnia

19. bm.

godz.

o

915rano zmarła

opa-1

|trzona Sakramentami św. po długich i ciężJkich cierpieniach moja najukochańsza żona,
jnasza droga matka, teściowa i babcia ś. p

j

Nowy Rynek

Rozalia Nickelowa
Tomczewśka

domu
lat 49,

Iprzeżywszy
| smutku pogrążona

o

donosi

Tel. 2126

(13189

I

w

czwartek

Pogrzeb odbędzie się
4-tej popoł. z kaplicy nowego
w

o

na

Albinie
m

Kopeckim

Spadkobiercy
z

Koronowa

ocnika adwokata

o

odroczenie

wyznacza

się

po

Kosidowskiego
wypłat. Termin do rozpoznania
na

dzień

10

pełno

przez
swego
z Koronowa
wnieśli

czerwca

Pomorska

do

w
pobliżu ul. Chocimskiej poszukuję natych
miast.
Zgł. do filji Dz.
Bydg.pod *W.W .S.993.

Starem

nicekuje
Dwór

5.

(12559

5

.

da

sprzedaży maszyn
szycia potrzebni.

DomBaliom,

M o Goiiszewski
Oddział

w

w

Toruniu.

Bjńiosmy

( 13193

Zdolnego (ej)

RYSOWNIKA (CZKI)

13141

mały kryty

obeznanego (ej) z malarstwem graficznem
naszego Wydziału Reklamy zaraz

do

Mieście

Jackowskiego

Pisemne

grodzenia

oferty
oraz

z

pozostaną

bez

13004

imwnw

.

PEPEGE", Tow. Akc.

odpowie

dzi.
n

ir-iir

podaniem wysokości wymaganego wyna
z zakresu grafiki kierować należy
pod adresem :

wzory prac

.

Szwajcarski
25-27

pracy

wać do filji
Dzień. Byg
Toruńpod ,,PanienkaCi,
Oferty nie uwzględnione

poszu

(13212

POSZUKUJEMY.

biurowej po
trzebna. Zgłoszenia z od
pisami świadectw skiero

Składu

do biura

Niniejszem zawiadamiamy naszych Szanownych Od
biorców, że p.Adam Ostojski z dniem 21.IV.1930 r.
przestał u nas pracować jako podróżujący,
przeto wszelkich sum wpłaconych mu po tym terminie
nie uznajemy.

ce

po

do

na

ogłoszeń Holtzendorff,

Hmyiski, Poznań

ilość zboża

sprawy

przed podpisanym Sądem, pokój 15
rzycieli do przybycia celem udzielenia wyjaśnień. (13203
Koronowo, dnia 17.maja 1930 r. Sąd Powiatowy.

Ostrzeżenie.

'im

56.

na
czteroosobowy Piat
większy wzgl. sprzedam.
Wiad. w Dz. Bydg. (13070

1930 r. o godz. 10
i wzywa się wie

Większe,sucheijasne piw
poszukiwane celem dzierżawy. Oferty

Śniadeckich

Agenci

Zamienię

kupcu

Bydgoszcz

ul.

jAleje Marcinkowskiego

godz.

zmarłym

20 zł.

konkurencyjnych.

samochód

Ogłoszenie.
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cmentarza.

EKPRESS

gwarancją
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poczekaniu

nach

ciężkim
Rodzina.

czem

śrótuje każdą

S

B. Sommerfeld

noska ttwnia

.

z

poleca
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Największa

t

.

mies,ęczn,e

pianino

modne

wybudowane

miejsc, w mieście niem. o 225.000 mieszk., dobre
położ., gotowe do przedstawień, bez odstępnego, za hipot.
zapewn. dzierżawy natychmiast lub w jesieni do wy
dzierżawienia.
Zgłosz. pod ,W L. 785* do Rudolf
Mosse, Gdańsk (Danzig).
(13139

\-A

Używane

Córki.

r.

pierwszorzędna jakość m aterjału i precyzyjne wykonanie
otozasadyfabrykipianinO.niiuiewslfS,
Bydgoszcz, Pomorska 65, Tei 2060. Niskie ceny
(9045
Dogodna spłata. Długoletnia gwarancja.

-

nabycia
tylko w firmie ,,Kosmosłt.
Drogerja iPerfumerja
J. Gluma, Dworcowa 19.

najserdeczniejsze podziękowanie.
dnia

(13056

Do

ś.os-WilflorowiEchoustowi

Bydgoszcz,

Maciaszek.

PIANINA

pieliiiowane napoje

obiady
z3dańzpiwemlub
herbatą po 1,50 zł,
kolacje po 1 i 1,20 zł.
wydaje

wągry,
wszelkie

Panu

ulicy Jezuickiej 5
13233
poleca

przy

Krem i

cze,

drodze

volt,

Zgłoszenia: Gdańska 122,

rodzeństwo.

.J iólte

tej

dy
opor

napęd motor benzynowy, 6 K. H. Motor
26 amp., tablica rozdzielcza z automatem,
nikiem i regulator. Akumulator z 60 słoji 25 amp. godzin.
Motor do napędu 25 amp. 2,2 kw. Bardzo mało używana.
110

namo

usuwa

na

Kupno okazyjne!

r.

Pogrzeb odbędzie się w środę,
kaplicy starego cmentarza.

składamy

wzmacnia organizm
ciałai usuwa kaszel.

Kompletna instalacja elektryczna

Nowo otwarła

emeryt, asystent kolejowy

przeżywszy lat 67,

CHOROBY PŁUC
który ułatwiając wydzielanie się plwociny,
isamopoczucie chorego orazpowiększawagę

cukru, 500 klg. mąki wszelkiego gatunku,
śrutu, 50 klg. cykorji, 200 klg. syropu,
nafty, 50 klg. smalcu, 50 klg. mydła, 100bu
telek
octu, 20 klg. cukierków, 20 klg. margaryny,
urządzenie składowe, 1 maszyną do pisania.
13235)
Kowalski, kom. sąd. w Bydgoszczy.

.

,

upor

itp.

100 klg.
500
klg.
100 litr.

niedzielę, dnia 18. maja ogodz. iy4popołudniu zmarł wBogu
ciężkich cierpieniach mój drogi mąż, nasz kochany ojciec, brat,
W

płuc
grypy,

bronchitu,

kom.

13236)

wysyła się.

zwalczaniu

chorób

szfnftĘ bydła nMocianego.
Kowalski,
sąd.

południu

E^s'areifflsc'itprzam

szwagier

fiCo., Gdańsk, odd. 83.
Przy

Wśrodę,dnia21.V.19B0r. o godz. 3-ciej po
połud. sprzedam w Solcu Kujawskim przy ul. Mar
szałka Piłsudskiego 21 w drodze publicznego prze
targu za gotówkę najwięcej dającemu:
po

neurastenicy

cierpiący na drażliwość, słabość woli, brak energji,
melancholję, przesyt życia, bezsenność, ból głowy,

Wśrodę,dnia21.V.1930r. o godz.4tejpo
południu sprzedam w Przyłubin u p. Wojciecha
Gertycha w drodze publicznego przetargu za gotówkę
najwięcej dającemu oraz natychmiastową zapłatą:

iodzina.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek,
kaplicy nowego cmentarza farnego.
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Przetarg

Źmutizifiska

Józefa
czem

się.

dn.

Koronowo,

o

zawarta

uprawom ocniła

ś.p.z Weiner(ów

Postępowanie upadłościowe wzglę
Piotra Szukaja w Korouowie zuosi

w

Grudziądzu.

'aaaMBgą

Ceny ogłoszeńt

25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm.
Za reklamy na stronie
przed ogłoszeniami 60 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 1,00 zł.,
Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr.,
każde dalsze 15 gr.;
dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20% zniżki.
dalszych stronach 85 gr. za milim. 1 łam., szer. 67 mm.
zamieszczone wśród
Większe ogłoszenia,
drobnych 100lVc drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym.
Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rabatu.
wszelkie rabaty upadają.
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych
Ogłoszenia zagraniczne 25 % dopłaty.
Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20u/,, drożej.
Za
terminowe umieszczenie i przepisanemiejsce administracja nie odpowiada.
Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Ludowy,
Miejsce płatności: Bydgoszcz.
Bank M. Stadthagen.
Konto czekowe:
P. K. O. 203713 Poznań.
na
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Wydawca,

nakładem i czcionkami:

Drukarnia

Bydgoska Sp.

Akc.

w

Bydgoszczy.

—

Za

redakcję odpowiedzialny:

Stanisław Nowakowski

w

Bydgoszczy^

