Cena egz.

2 0

groszy.

Nakład 4

0

0

0

0

egzemplarzy.

1 4
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wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie,
strajków i'p wydawnictwo nie odpowiada za dostarczanie pisma,
a abonenci niemają prawa do odszkodowania.
.,

31S,

Bachattarja

obronie zasad prawa i
od

(Telefcnem

zgromadzenie przedwyborcze Ch. D. z
udziałem przeszło 100 osób wszystkich
sfer i stanów.
Na posiedzeniu wygłosili
Chaciński, ks.
przemówienia Bitner,
Gąsiorowski oraz radny Spasiński. Po
uchwalono
przemówieniach
rezolucję
następującej treści:
1.
Członkowie organizacyj chrześcijańsko-społecznych zgromadzeni w dniu
28 września br. uchwalają wyrazić cał
kowite zaufanie
władzom
naczelnym
Ch. D. jak również wziąść udział w akcji
przedwyborczej.
2. Zebrani apelują do społeczeństwa w
imię wywalczenia w Polsce zasad prawa
i sprawiedliw ości, aby skupiło się przy

sprawiedliwości.

Wiadomo, że wobec niesłychanej agi
tacji niemieckiej, zmierzającej do zaf
grabienia nam Pomorza, społeczeństwo
polskie na Pomorzu zamierzało wystą
pić z jedną listą polską do wyborów sej
mow'ych. W tym calu odbył się szereg
zebrań i konferencyj, na których myśl
państwowa wzięła górę nad w'ybujałem
partyjnictwem.
Spraw'a jednolitego frontu polskiego
na Pomorzu znajdowała się więc na naj
lepszej drodze do urzeczywistnienia.
^Tymczasem dziś, w'e wtorek, otrzyma
liśmy z. Grudziądza telefoniczne donie
sienie, że na
posiedzeniu odnośnego
komitetu odbytem w poniedziałek dnia
29 września, przedstawiciel Stronnictw'a
Narodowego (endecji), generalny sekre
i
tarz endecji na Pomorzu
współpra

chrześdjańsko-społecznym.
wyrażają przekonanie, że
wszystkich obywateli powinno obowią
zywać w jednakowym stopniu prawo i
protestuje przeciw aresztowaniu
przy
wódców opozycji.
4.

zebrani

Ponadto

nie przestaną w walce
rów
i o zapewnienie

stwierdzają,

Aresztowanie

Zebrani

5.

naród

polski
korzyść

jąś

czystość

wyrażają przekonanie, że
wyrzeknie się na czy

nie

parlamentarnej

kontroli

rządu.
Wiec miał

przebieg spokojny.

Sołty

pójdzie i dlatego o jednolitym
antyniemieckim mowy być nie

fron

siak
cie

bezpieczeństw'a

kwidowały ostatecznie na terenie Prze
myśla i powiatu ukraińską organizację
harcerską ,,Piast11, oraz istniejące na tu
tejszym terenie sekcje opieki nad mło
dzieżą ukraińską.

pośród aresztow'anych w Przemy
osób, podejrzanych o akty sabo
połicja zatrzymała po przesłucha

ślu 40

BB

może.

Oświadczenie

'-p. Sołtysiaka zdziwiło
wszystkich, gdyż przedstawiciele ende
cji zrazu okazywali gotowość pójścia w
jednym bloku polskim do wyborów.
Odrazu w'szystkim otworzyły się oczy
na

chciała

uśpić czujność innych

stronnictw.

Mamy zatem nowy dow'ód, jak wy
gląda w praktyce ta okrzyczana przez
%ndecję obrona państwowości naszej na
Społeczeństwo pomorskie za zdradę
polskości powinno dać endecji należytą
nauczkę.

w

ruskich.
Przemyślu.

14

osób, resztę w'ypuszczono
rewizji wpadł w rę
ce policji bardzo obfity materjał, św'iad
silnem
czący o
rozgałęzieniu ukraiń
skiej organizacji wojskowej na terenie
tutejszego powiatu.
Jest nadzieja, że w
najbliższych
dniach cała akcje sabotażowa
zostanie
już sparaliżowana i unieszkodliwiona.
na

ponownem

(Telefonem
Berlin, 30. 9. Rada

od

gabinetowa

ze

się wczoraj w nocy celem osta
tecznego sformułowania programu
po
brała

litycznego i finansow'ego, który dziś zo
stał opublikowany. Po posiedzeniu Bru
ning udaje- się do prezydenta Hindenburga, aby mu złożyć spraw'ozdanie o
wyniku obrad gabinetu. W kołach poli
tycznych przypuszczają, że prezydent
Rzeszy Hindenburg program Bruninga
całkow'icie zatwierdzi i uposaży
w
go
któresą
odpowiednie pełno-mocnictw'a,
potrzebne do przeprowadzenia tego pro
gramu. Kanclerz Bruning następnie za
wiąże łączność z partjami Reichstagu,

jedynie

w'olność. Podczas

S^d niemiecki

zarządził przymusowe
sprowadzenie posła.
Reichs
hitlerow

tagu, jeden

z

prow'odyrów

dr Goebbels miał stawić

się przed
skich,
sądem ławniczym w Charlottenburgu za
obrazę komendanta policji, byłego mini
stra Grzesińskiego i szereg urzędników
oraz

żydowskiej

Goebbels

na

gminy

rozprawę

w'yznaniow'ej.
się nie
staw'ił,

przesłał natomiast świadectwo lekar
skie na wytłumaczenie sw'ej nieobecno
ści. Prokurator zażądał wtedy
areszto
wania Goebbelsa. Sąd uznał świadectw'o
i
Goebbelsa za niewystarczające
wy
znaczył now'ą rozprawę na dzień 13 pa-

Nieznana

epidemia.

(Hiszpanja) szerzy się gwał
epidemja nieznanej choroby, której
dzieci.
ofiarą padają przedewszystkiem
Stw'ierdzono kilka wypadków śmiertelnych.
W

tow'na

Oviedo

.

Berlin, 29. 9. (PAT) Gabinet Rzeszy
odbył posiedzenie, na którem zredago
tekst
uchwał,
wany został ostateczny
objętych nowym programem finanso
wym rządu. Ogłoszenie tego
programu
nastąpi jutro. W środę kanclerz Brueni-ng rozpocznie rokowania z poszczególnemi stronnictwami
parlamentarnemu
Według mformacyj biura Conti, kanc
lerz nawiąże pertraktacje przedewszyst
kiem ze stronnictwami,
popierającemi
dotychczasowy rząd. Pozatem
jednak
kanclerz rozciągnie rokowania również

do tego programu

aby wybadać, jak się
ustosunkują.

strony rządo
i
zmiany
przekształcenie
szczegółów
program u
rząd się nie gedzi i domaga się przyjęcia
W
programu we formie niezmienionej.
Już dziś

wtorek

we

wej oświadczają,że

na

ze

żadne

szczególności Bruning chce zadać socja
listom szczere pytanie-, czy będą głoso
wać za jego
programem,
posiada bo
wiem odpowiedni środek nacisku w po
staci rozwiązania koalicji w
Prusach.
Na wypadek odrzucenia przez Reichstag
projektowanych ustaw
programowych
AR.
nastąpić ma jego rozwiązanie.

nie utrzyma

Bruninga

Granat ręczny

socjal

na

-

demokratów

oraz

się.

stronnic

narodowe. Przewidziane są narady
premjerem pruskim Braunem jako
przedstawicielem rządu
największego
kraju związkowego. Rozpoczynające się
rokowania międzyfrakcyjne
wywołały
w kołach politycznych
żywe komenta
rze. Na czoło dyskusji wysuwa się kwe
stia, czy rząd uzyska w nowym Reichs
tagu Wymaganą większość głosów. Pra
twa
z

sa

berlińska narazie.nie widzi

tworzenia

Walka

na

szans

u-

takiej większości.

Berlin, 29. 9. (PAT) Członek socjal
demokratycznej partji i członek rady
gminnej w Wolmirsleben powiatu mag
deburskiego niejaki Werner Hartung za
rozsadzi
powiedział, iż w niedzielę
karczmę, prowadzoną przez tamtejszego
przywódcę Hitlerowców Geibera. Wśród
16 osób, znajdujących się na sali był ró
wnież kupiec Karol Stember, który uj
zamie
rzawszy przez okno człowieka,
rzającego zaatakować obecnych na sali
ręcznym granatem,
wyskoczył na ze

musowe

rozprawę.

wnątrz i rzucił się

zwoliła ustalić

Między

socjal

Warszawa, 29.9. (PAT) Dnia 30 wrze
startuje do lotu naokoło Polski

awjonetek, biorących udział w trze
krajowym konkursie.
Dotychczas
wycofano z konkursu awjonetkę D. K.
D. V, pilotowaną przez
Działowskiego
za nieprzedstawienie dowodu zarejestro
wania samolotu i awjonetkę t. zw. ,,Ko-

Narodów udzieli pomocy

29. 9.

państwu

przez wroga zaatakowanemu.

(PAT) Szwajc. ag. teł.
Genewa,
Zgromadzenie Ligi Narodów za
łatwiło w szybkiem
tempie 6 spraw.
Przedewszystkiem bez dyskusji przyję
to konwencję o niesieniu pomocy finan
sowej państwu zaatakowanemu, przyczem
przewodniczący,
zgromadzenia
Titiueścu zakomunikował, że już liczni
delegaci otrzymali od swych rządów in
strukcję natychmiastowego podpisania
konwencji. W związku z tem przewidy
wane jest odbycie w
czwartek po połu
donosi:

za

tożsamość
~

rowcami nieraz

nim.

Po

napastnika.

demokratami

już

hitle

i

dochodziło do

czyn

nej walki tak, że ten ostatni napad nale
ży uważać za próbę zemsty ze strony so
demokratów.
cjal
Sprawcę zamachu
schwytano.
-

gutek", pilotowaną przez kpt. Babińskie
go za nieosiągnięcie
przepisanego pu
łapu 1500 metrów. Lot odbywa się na
trasie Warszawa
Brześć nad Bugiem
-

Grodno

-

Słonim
Lwów

~

-

specjalnie uroczystego aktu podpi
wzmiankowanej konwencji. Na
stępnie
zgromadzenie
zaakceptowało
szereg sprawozdań, jak sprawozdanie o
działalności i organizacji higjeny, o pra
cach komisji komunikacyjno
tranzyto
wej. o pracach komitetu finansowego ze
specjalńem
podkreśleniem
doniosłego
zagadnienia siły nabywczej złota, wresz
cie sprawozdania o ochronie dzieci oraz
o reformie na drodze
międzynarodowej
prawa karnego i więziennictwa.
dniu

sania

-

Lida

-

Wilno

-

Biała Podlaska
Lublin

-

-

-

Kraków

Mołodeczno

-

Zamość-Łuck-

Katowice

-

Lódź
Poznań
Gru
Częstochowa
Toruń
Warszawa.
dziądz
Awjonetki
obowiązane są do lądowania we wszyst
-

-

Liga
finansowej

pogoń

w

czasie
zacięta bójka, w
której
Hartung schwycił drugi granat ręczny
i rzucił go w stronę Stembera,
poczem
zbiegi. Zgubiona przez niego czapka po
wstała

.

18

nakazując przytein przy
sprowadzenie oskarżonego na

wiecowej.

hitlerowcami.

z

Szczegóły trzeciego krajowego
konkursu awjonetek.

cim

żdziernika br.,

sali

socjaldem okratów

śnia br.

Berlin, 29. 9. (PAT) Poseł do

a

własnego korespondenta).

-

Pomorzu.

niu

XXIV.

Ilok

dwulicową robotę endecji, która tym

sposobem

harcerzy
,,Płast"

zli

z

r.

rozwiązaniem parlamentu!
młotem
kowadłem

kabinet

,,Słowa Pomorskiego" p.
oświadczył,-że endecja razem

cownik

Rozwiązanie organizacji
(PAT) Władze

że

wybo
obywatelom swo
o

kto ma
się,
bodnego wypowiedzenia
reprezentować naród w zgromadzeniach
ustawodawczych.

nie

1930

Zabrani

3.

Toruń 800, Grudziądz 294.

Flljes Bydgoszcz 1239, 699,

Socjaldemokracja pomiędzy

sztandarze

Endecja przeciwko blokowi
polskiemu na Pomorzu.

tażu

-

Bruning grozi

własnego korespondenta)

Warszawa, 30. 9. W niedzielę 28 wrze
śnia odbyło
się w Warszawie walne

Z

1374.

BYDGOSZCZ, środa dnia 1 października

Chrześcijańska Demokracja
w

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

W razie

-

,

Telefony

i

3.54 zł.

-

-

-

kich

miastach.
wyżej wymienionych
trzeciego konkursu krajowego awjonetek przechodzi przez miasta, w
których lotniska wybudowane są na
Akoszt lub przy poparciu L. O. P. P
wjonetki powrócą cło Warszawy w nie
dzielę dnia 5 października.
Trasa

.

Skazanie sprawcy zamachu
na

włoskiego następcę

tronu.

Sąd brukselski skazał na 5 lat więzienia
cle Rose, oskarżonego o usiłowanie dokona
nia zamachu na księcia zastępcę tronu wło

skiego.

2.

Str.

mBZIENNTK BYDGOSKI'*

Gdzie

prawda?

że
donosi,
Kujawski"
do
Torunia
Strzelcy jadący na zjazd
strzelali z pociągu na odcinku
między

Włocławkiem.

a

Jedna

kuł

z

w
ngodziła zawiadowcę stacji Wielka
brzuch. Na stacji Włocławek, powiado

mionej o wypadku wszczęto dochodze
nia, jednak bez rezultatu.
W urzędowym rozkładzie jazdy
w
'stacja
alfabetycznym spisie stacyj
nWielka" wogóle nie istnieje,
,,Espress Poranny" w depeszy wła
snej z Torunia donosi, że postrzelony zo
stał dyżurny ruchu na stacji Mijanki obok Kutna: ugodzony
zmarł
kilka
w
godzin później w szpitalu.
Wyjaśniamy, że stacja Mijanki także
nie istnieje.
Trzecia wersja: ,,Kurjer
Poznański"
donosi, że pijany Strzelec w;.strzelił do
zawiadowcy stacji Czerniowce.
Komu dziś wierzyć?

odstąpił pałac

w

Racocie

Po porozumieniu się ze sferami
rolniczemi, Pan Prezydent Rzeczypospolitej
wystąpił z inicjatywą oddania, odstąpio

pałacu w Raco
poznańskiego,
oświaty rolniczej.
Prezydent Rzeczypospolitej po

nego do jego dyspozycji
cie pod Kościanem woj.
cele

na

Pan

stanowił oddać

na

ten

cel zarów'no

—

Kronika
Hankon.
nana

(PAT.)

została

skarżonych
Prawie
20 lat.

W

wczoraj

zabite.

zabudowania

gospodarskie.
Zgodnie z wolą Prezydenta Rzeczy
Rada
Ministrów
pospolitej uchwaliła
przekazać pałac w Racocie pod zarząd

ne

przez
przez

kolejowy,
najecha
pociąg towarowy, należący do
zostało

44

85 milionów na cele
miłosierne.

kołami

ks.

kopalni ;,Juljusz". 4 osoby zostały zabi
Wśród zabitych
te, auto zdruzgotane.
znajduje się proboszcz parafji Zagórze
ks. Zamojski. Na miejsce wypadku zje
chała komisją sądowo
która
śledcza,
zbada przyczyny wypadku.
-

straceni

wszyscy

liczyli poniżej

Manifestacje republikańskie
w
Hiszpanii.
Madryt.
(PAT.)
Manifestacja repu
blikańska odbyła się spokojnie.
W m a
nifestacji wzięło udział około 20000 lu
dzi.

Policja nie interwenjowała
całkowitego spokoju i porządku.
Bezrobocie

kopalniach

na

zawiadomienie

niu

pracy po
wodu depresji
O

wobec

2600 górników, pra
(PAT.)
kopalni węgla w Ssaham

Londyn.

cujących
otrzymało

angielskich
węgla.

w

o

zaprzesta
po

upływie 2 tygodni
gospodarczej.

prześladowaniu reliujł

w

z

Rosji.

,,Ósser(PAT.)
vatore Romano rozpoczął druk w odcin
ku relacjijezuity
o
O. P. A. Walsh'a
Kościele katolickim
j
prześladowaniu
religijnem w Rosji Sowieckiej. O. Wal.sh
odczytał tę relację na kongresie prasv
Jak wiadomo relator był
katolickiej.
przez pewien czas w Rosji sowieckiej i
wygłosił niedawno w Instituto Billico
w
Rzymie ciekawy odczyt o prześlado
waniach religijnych w Rosji.
Citta

del

Vaticano.

Wielkie manewry
Dnia

floty bałtyckiej.

16 hm.

manewry
udziałem

rozpoczęły się wielkie
z
sowieckiej floty bałtyckiej
Muklewicza.
Woroszyłowa i

manewrach

Walka wyborcza w Austrii.
Chadecja ob ejm ie rządy.

ludziach.

biorą również udział,

Wiedeń.

wybory nie
są jeszcze rozpisane, rozpoczęła się już ostra
walka wyborcza. Zarząd główny Ileimwehry
ogłasza rezolucję, oświadczającą się za ga
binetem
i
stronnictwa
Yaugoin
wzywa
mieszczańskie cło utrzymania frontu antymarksowskiego. Gdyby front ten został roz
bity, w'ówczas zastrzega sobie Iłeirnwehra
swobodę działania. R. kanclerz Renner w y
głosił wczoraj mowę wyborczą, w której
przedstawił program wyborczy socjalnej,de
mokracji i oświadczył m. in., że wobec po
litycznej przeszłości Vaugóina możliwe jest,
iż igra on z myślą zamachu stanu(!). Ro
botnicy socjalistyczni byliby w takim razie
zdecydowani zwalczać tego rodzaju próbę
w'Szelkiemi środkami.
Księdza Seijpla na
zwał Renner złym duchem Austrji, ponie
waż nie dopuszcza on do porozumienia(?)
między robotnikami a cbłopatni i dąży do
pozbawienia robotników tych pracy. Jeżeli
(PAT

będzie odroczony
stycznia?

(PAT)

dować

nowy

,,Socjalistyczna

oszukali

rząd

na

Waszyngton.

p.

t.

Ukraina".

Nafciarze

sumę

40

milj. dolarów.

Zgłaszając

swą

dymisję, kierownik General Land Office
Ralph Kełley oskarża w tem samem pi
śmie departament spraw wewnętrznych,
iż pozwolił bogatym kompanjom nafto
wym przeinaczyć przepisy i Ustawy gór
nicze Stanów Zjednoczonych przez nad
użycia i oszustwa, aby uzyskać prawa
do obszernych terenów naftowych w do
menach państwowych. Tereny te pzedstawiąją wartość około 40 miljardów
dolarów.

ukazania

się

w

zakończył w wywiadzie wyrażeniom nadz.iei, że socjal-demokracja będzie w nowym
parlamencie najsilniejszym klubem.
Na zgromadzeniu chrzęścijnósko-socjałnych oświadczy! b. min. oświaty Schmit,
ca

stronnictwa

w'spółpraca
chrześcijańskosocjalnego z narodow'cami niemieckimi sta
ła się niemożliwą, ponieważ narodowcy nie
mieccy coraz jawniej uprawiają
politykę
antykościelną. Stronnictwo chrześeijańskosocjalne obaliło gabinet Schobera,
ponie
waż straciło od dawna już do niego zaufa
nie.
Aferą Straffeli'ego była tylko epizo
dem. Mówca oświadczył wkońcu-, że stron
nictwo. ębrześcijańsko-soejalne
pójdzie do
walki 'wyborczej samo. jest jednak przeko
nany o jego zwycięstwie.

-że

szkołę polska.

na

Montag" pisze: W interesie mniejszości nie
mieckiej w Polsce oczekujmy, że nadprokurator z ealą energją. zajmie się temi spra
wami.
Cóż pow'iedziałby wreszcie Stahl
helm, gdyby organizacje polskie w podobny
sposób nie dopuściły do uroczystości szkol
nych, urządzanych przez szkoły mniejszo
ści niemieckiej w Polsce.

wiadomości

,,A.

o

—

9. (PAT)
Jeden z m ultimiLondyn,
ljonerów amerykańskich Edward Hąrtnes,
w łaściciel
wielu łinij kólejowych i znany
filantrop złożył na cele publiczne olbrzy
mią sumę, która dochodzi podobno do 2 mi
ljonów funtów szterlingów (około 85 milj.
złotych). O użyciu jej zadecyduje rada ad
ministracyjna, złożona z 5 członków. Pie
niądze zostaną użyte na każdą działalność,
która będzie uznana za płynącą z miłosier
dzia. W piśmie, dołączonem do aktu daro
wizny ofiarodawca zaznacza, że w czasie,
wielkiej wojny Wielka Brytanja wydała,
nie żałując, tysiące, nie rachując swych
zasobów pieniężnych na sprawy publiczne,
zaś od czasu zawarcia pokoju znosi spokoj
nie ciężary, które w znacznym stopniu utrudniają życie narodu angielskiego. Ofia
rodaw'ca wyraża nadzie'ję, że dar jego nie
tylko przyczyni się do ułatwienia sytuacji
w chwili bieżącej, lecz wpłynie także na do
brobyt kraju w przyszłości.

Dyrektor kopalni 15-krotnym
krzywoprzysięzcą.

odbyło się w Łodzi nad
zebranie
zwyczajne
Rady
Naczelnej'
NPR-lewićy, na którem
postanowiono
poprzeć przy wyborach do sejmu i se
natu
listę Bezpartyjnego Bloku W spół
pracy z Rządem i zgłosić na nią kandy
datów własnych.
28

bm.

ma, jako
kandydat czołowy
Daszyński (PPS), a za nim zaś
kolejno widnieć mają nazwiska pp.: Ja
na
Dąbskidgo (Str. Chł.), M aksymiliana
Malinowskiego
(Wyzwolenie),
Rataja
(Piast). Niedziałkowskiego (PPS), Jana
Jankowskiego (NPR-praw.), Stanisława
Wrony (Str. Chł.) itd.

Ignacy

'

wygrał

na

loterji?

ciągnienia 5 klasy 21 pol
skiej loterji
państwowej,
główniejsze
wygrane padły na numery następujące:
W

dniu

18

19188 96425

10 099 zł

nr.

5 003

n r.

zł

27474

141265.

85386

88886

zł

nr.

4478

35831

79161

państwowa

centrolewu.

Według obiegających w kołach po
lista
litycznych pogłosek,
państwowa
kandydatów do sejmu bloku Centrole
która będzie zgłoszona
dniach
w
wu,
ma
100 na
najbliższych,
obejmować
zwisk, czyli maximum dozwolone przez
ustawę o ordynacji
Listę
wyborczej.

139351

149372.
Po

2 099 zł

nr.

11185

11515

12253 22725

35038 69580 83240 89434 135429 157788.
1 909 zł

69819

nr.

90052

6544 10663 26948 32846 50625
90245

113457

117336

125711

129034 132659 14306.4 170601

180594

180017

609 zł

nr.

194331
64951

88809

97938

110725

116810

177329

171000

273:2 1574022911 29915 51025

58061 58575
97891

125378

198442.

Berlin,

głych w
sacyjny

124241

103881

104695

130632 134315

nr.

413

dziś

oszustwo i

o

sen

krzywoprzy

sięstwo jakich historja kryminalna ma

ło

wykazuje.
Oskarżony jest dyrektor
ze
kopalni węgla Mosch lat 55, który
zwyczajnego ślusarza zaawansował na.
stanowisko
dyrektora kopalni węgla
brunatnego. Prokurator oskarża go o
i5-krotne krzywoprzysięstwo. Oszustwa,,
dokonał Mosch na
towarzystwach ubezpieczeiiiowych, oraz przez śfałszową-,
nic dokumentów.
Mosch ha podstawie
niemieckiej ustawy o waloryzacji zgło
sił szereg pretensyj, na któro złożył fał
szyw'e zeznania w miejsce przysięgi, U'
zyskując znaczne korzyści matcrjalne.
AR.

Napad rabunkowy wGnleżnie.
Książkowej

z

firmy

bowano

Z Gniezna

Bakoneksport zra
18009 zl.

donoszą:

w

ub.

poniedzia

łek w'ieczorem została
Rzeźni

napadnięta przy
Polagja Kostańska,

książkow'a
niosła

w tece
18000 zł. Pieniądze
książkowa K. niosła do dyrektora fir

Mickiewicza

uderzył ją z
tyłu w głowę i gdy upadła wyrwał jej
teko wraz z pieniędzmi i zbiegł.
Policja
wszczęła energiczne śledztwo.
Włamanie

kasiarzy

w

Gdyni.

Z

Gdyni donoszą: Włamali się nieznani
Sprawcy do 'firmy ,,Polskarob" w Gdyni,
gdzie rozpruli rakiem kasę ogniotrwałą, z
której zabrali 6.100 zł gotówki, poczem niepoznani zbiegli.

75569 77581

8^722 83817

84343 85501

8574587050 87372

90731 91550

92477 92522

9263593062 93194

94880

99896103984

111686 112236

107183

7789381315 82675

108602

113184 114567

115021

109943
115430

116572 118258 118880 120354 121557 123329
123360 124532 125318
130779 132651

127730 128791

130754

135250 136420 137660 137924

138572 139174 141848

145699

146051

146561

146982 149069 151116 154392 156934 157348
158796

159958

160286 160862 161772'163372

164846 166735 167300 169902 170051
172579

171746

172043 177122 177916 178488 178634

179212 179442 180648 182455

183568 186596

189761 189871

1936.66 196231

191106 191328

196957 198445 201579 202.186 207772 209389

dziennych ciągnień można
przejrzeć w HoleRturze
Loterji Państwowej

175372 176694

6508

10250

10754

11344

12269 12784

14036 1523616388

24555 2689427383 28126 29946

18217 19364

33701 34979

36924 3863538854 38978 51971

56373 57952

61051 6126461715 62085 63137

64601 66249 67890 68569 72011.73336 73667

5

74070 75101

Uriądową pełną tabelą co

20151

20694

proces

przysię

sądem

rozpoczął się

134771

186,478 190432 192898 195485 197066
zł

Przed

Erfurcie

104731

199472 199717 202193 202619 206635 208646
509

własnego korespondenta).

30. 9.

7107083273 85699 87008

135087 153477 160926 170508
Lista

95927

152314 202566 207349.
3 009

od

(Telefonem

my, zamieszkałego przy ul.
8. Jakiś nieznany osobnik

otwierać

Kio

amerykańskiego bogacza.

29.

która

przedwyborczy.

dzienniku

wystawieniu kan
dydatury b. posła ks. Eugenjusza Oko
nia na liście
Bloku
Bezpartyjnego
agencja urzędowa została upoważniona
do stwierdzenia, iż ks. Eugenjusz Okoń
zgłaszał się w tych dniach do kierują
cych pracami przedwyborczemi BBWR
osób, lecz wogóle przyjęty nie został.
W
ukazała
,,Gazecie W arszawskiej"
się wiadomość, jakoby minister reform
rolnych Staniewicz odbył dłuższą roz
mowę z b. posłem Wroną. W rozmowie
tej miano się zastanawiać, nad wysta
wieniem przez
Stronnictwo Chłopskie
takich kandydatów, którzyby następnie
dopomagali do
przeciągnięcia
całego
Stronnictwa Chłopskiego na stronę sa
nacji.
Agencja urzędowa ,,Iskra" upo
ważniona jest do jalcnajkategoryczniejszego zaprzeczenia tej wiadomości, jako
zupełnie fałszywej.
C."

Dnia

amerykańscy

(PAT.)

Ruch
B.

sterowca.

czwarty

Montag" do

ten

Darowizna

te

Wobec

z

sterowiec

am

nosi, że mniejszość polska w Osławię Dąbrowej, powiat bytowski, wniosła skargę
przeciwko organizacji Stahlhelmu, która w
dniu
7 bm. urządziła zbrojny napad na
szkołę mniejszościową,
teroryzując przez
cały dzień ludność miejscową. Skarga przy
tacza
cały Szereg wykroczeń Stahlhelmu
przeciwko mniejszości polskiej. ,.Welt am

do

Moskwy, prócz trzech
jsterowców, których budowę rozpoczął
u,.Osoawjochim" ZSRR,
organizacje
kraińskie tej instytucji, zam ierzają bu
Jak donoszą

AYelt

potrwa, dłużej, wówczas W'ojna do
będzie nieunikniona. Obojętne bę
dzie przytem, która strona zwycięży, gdyż
wszyscy staną się wówczas żebrakami. Mów
stan

mowa

o-

Berlin.
W kołach parlamentar
(PAT)
nych krążą pogłoski, że rząd Rzeszy ze
względu na swą trudną sytuację nosi się z
zamiarem odroczenia Reichstagu do stycz
nia
roku
przyszłego. Rząd oczekuje, że
Reichstag nie wystąpi
przeciw dekretom,
wydanym na podstawie art. 48 konstytucji.
Po zwołaniu Reichstagu rząd zamierza do
magać się jedynie i wyłącznie uchwalenia
pełnomocnictw
ustawowych, koniecznych
dla płacenia pożyczek. Debata nad przedło
żonym budżetem i innemi sprawami odbyć
się ma dopiero w styczniu.

Projekt budowy czwartego

napadł

Stahlhelm
Berlin.

prócz jednostek linji bojowych, oddzia
ły Ossoawjochima i fabryczne organiza
cje wojskowe.
Reichstag

Jakkolwiek

Mydło

popierasz wytwórczość krajową
i zapewniasz pracę robotnikowi
(24509
polskiem u.

światy rolniczej.

Zamojski.

tor

i

że
Raministerstwa rdłnictwa, z tem,
ćota użyta będzie wyłącznie na cele o-

Wśród ofiar

-

Będzin, 29. 9. (PAT) Dnia 29 bm. wie
czorem
zdarzył się w Kazimierzu w'ypa
dek, którego ofiarą padło 4 osoby. Mia
z
nowicie auto osobowe, jadące
Zagó
rza w kierunku
Klimontów, przejeżdża

Wu-Czang doko
na
o'
egzekucja

komunizm

o

.

mmmmmm,

łac, jak i przylegający cło niego park i

Pędzący
pod
pociągu towarowego.
osoby
znajduje się
proboszcz

4

Proszek

Kupul^C

oświaty rolniczej.

samochód

jąc

telegraficzna.

pa

cele

na

Chinach rozstrzelano 44 komunistów.

W

W
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Prezydent Rzeczypospolitej

,,Dziennik

Kutnem

środa, dnia 1 października 1930

,,UŚMIECH

FORTUNY**

Pomorska I, tamże wypłata
wszelKicb wygranych oraz
zamiana staweK na nowe

szczęśliwe losy.

(23444

Nr.

227

.

,DZIENNIK BYDGOSKI"

środa, dnia 1 października 1930

0 odroczenie terminu glosowania do
i zmianę ordynacji wyborczej.

Petycja zjazdu delegatów

Zrzeszenia rodaków

Warmji, Mazur
Prezydenta Rzeczypospolitej.

do Pana
kół

Zjazd delegatów wszystkich
szenia

rodaków

z

Warmji,

i

Mazur

Zrze
Zie

kadencji czteroletniej przeszło 14
może być obrócona
miljonów złotych

gu

Sejmu

i Ziemi

przysłowionej

przyjęto

*

Maiborskiej

,,polskiej

Malborskiej,

na

niezgodzie".
*

częściową

spłatę

uznaniem, udzielając dotych
prezesowi Nowakowskiemu,

jego zastępcy Odrowskiemu i sekreta
rzowi
generalnemu Sowie absolutorjum. Zrzeszenie załatwiło swoim człon
kom dotychczas 1308 spraw, wyjednało
zasłużonym działaczom plebiscytowym
różne koncesje, pożyczki z kas państwo
wych, przydział osad rolnych, biednym
uchodźcom pracę i zapomogi, dla dwóch
rodaczek

Obrady zjazdu toczyły się w sali Ho
telu Mazowieckiego przez kilka godzin.
Marszałkiem i gospodarzem zjazdu wy

odszkodowań

z

czasowemu

—

który w ubiegłą nie
obradował w Toruniu, uchwalił
dzielę
znamienną rezolucję, w której poważny
odłam
społeczeństwa polskiego na Po
morzu
zwraca się do Pana
Prezydenta
Bzeczypospolitej z usilną prośbą o odro
i

m

z

Str. 3.

r.

z

Prus

Wschodnich

wolne

miejsca w bursie w Krakowie na kur
sach
nauczycielskich.
Uroczyste aka10-lecia
demje z okazji
plebiscytu w
wszystkich miejscowościach na Pomo
rzu,
talej obchody manifestacyjne w
Działdowie i Janowie oraz
propaganda
na
terenie
w
zagranicznym
sprawie

tych obywateli polskich, których za
warta umowa likwidacyjna polsko-nie
brano p. Karola Zawiślewskiego, preze
miecka dotknęła najboleśniej.
sa
oddziału toruńskiego,
wicemarszał
Nie
przesądzając losów projektów
kiem red. Ludwika Łydkę z Grudziądza;
zmiany ordynacji wyborczej, zjazd de
czenie terminu glosowania do Sejmu i
oprócz tego do prezydjum zjazdu powo
Zrzeszenia
rodaków z Warmji,
wydanie rozporządzenia
zmieniającego legatów
łano pp. Jegiełłkę-Jagertala z Działdo Prus Wschodnich i Pomorza
są w du
Mazur i Ziemi
Malborskiej uważa, że
ordynację wyborczą.
Rezolucję zgłosił
i Jana
z
red. Małychę
mierze zasługą Zrzeszenia.
wa,
Falarczyka
żej
społeczeństwie poli uzasadnił prezes Zrzeszenia, red. No na uświadomionem
Oprócz członków zarządu
Oddziały w Grudziądzu i Tczewie po
skiem
zachodnich, szcze Bydgoszczy.
województw
z Bydgoszczy.
wakowski
Uchwaleniu
członków komisji rewizyjnej
głównego,
się wielu niezamożnym człon
starały
rezolucji sprzeciwiali się zwolennicy O- gólnie Pomorza, ciąży obowiązek:
z
z
podpułk. Koczorowskim
Nowego kom Zrzeszenia o bezpłatne wzgł. ulgo
bozu Wielkiej
Polski
uniemożliwić Niemcom wejście do
węsząc ,,nowy
Dworu na czele,
uczestniczyli w obra we paszporty zagraniczne. Oddział poz
zamach stanu"
przeważająca jednak
Sejm u w liczbie nieproporcjonalnej.
dach zjazdu
członkowie Rady Głównej
nański roztoczył
opiekę nad szkołami
część delegatów w tajnem
głosowaniu Nastąpić to może jedynie przez konso oraz 28 delegatów oddziałów z głosem
polskiemi za kordonem. Oddział toruń
rezolucję bez zmian przyjęła.
lidację czyli zespolenie stronnictw pol decydującym.
ski podejmował
kilka wycieczek roda
skich
w
tych okręgach, w których
Szczegółowe sprawozdanie z działal ków z Warmji i Mazur.
Rezolucja brzmi, jak następuje':
niemiecka
Nie została jeszcze załatwioną sp raw a
skorzystała na ności Zrzeszenia w roku 1929 i 1930
Zjazd delegatów wszystkich kół Zrze mniejszość
odszkodowań
za
straty
poniesione
szenia rodaków z Warmji, Mazur i Zie
wskutek
teroru
i sprawa
mi Malborskiej
28
niemieckiego
dnia
obradujący
odznaczeń działaczy plebiscytowych.
września br. w Toruniu, zastępując 703
W dowód wdzięczności za pracę bez
rodzin uchodźców z Prus
Wschodnich,
dla ogółu
interesowną
zjazd delegatów
obecnie obywateli polskich,
osiadłych
postanowił jednomyślnie nadać preze
(razem około
przeważnie na Pomorzu
dla

—

—

—

Przegrana parfja.

uprawnionych do glosowa
nia)
się za pośrednictwem Pana
Wojewody do Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej z usilną prośbą o
3 500

sowiSt.Nowakowskiemugodność człon,
Zrzeszenia.
Skład za
honorowego
rządu pozostał rok czwarty z rzędu ten

osób

ka

zwraca

odroczenie

terminu

zmieniającego

głosowania

ordynację
Sejmu

do

wyborczą

się okręgi
sensie, że ustanawia
(województwami), podobnie jak
Niemczech, zaś
tym

w

iększe

w

liczbę posłów
to

znaczy

z

444

zmniejsza się
na

kowski
nika

Trudno bowiem

222.

Pola
zrozumieć, aby półtora miljona
ków w Niemczech
pozbawionych było
przedstawicielstwa w parlamencie Rze
ta sama
ilość
Niemców w
szy, kiedy
16
Polsce posiada
w Sejmie
posłów z
poszczególnych okręgów i 3 z listy pań
razem 19.
stwowej
liczba
mandatów uła
Zmniejszona
twi selek cje (trafniejszy dobór) wybrań

poselskich

na

dietach

Marszałek

pół miljona złotych

St.

Brandowski,

rocznie

—

w

nad

cią50

tał

Daszyński zaszachowany wieżą (z

Brześcia

Bugiem).

Szymon udając

znów

trochę

ograni

i

z

tem

do siebie

czonego.
Ależ nie! Poco

opuścił dziedziczkę, aby
na

wrócić

leśniczówkę.

zaraz te ceremonje,
protokóły, awantury i Bóg wie co! Jesz
cze gotowi nie pozwolić na
zrewidowa
nie trumny, a pozwolą i nie znajdzie się
nic, to tylko śmiać się będą. Ja m yśla
łam, abyście wy, gdy trumna będzie stać
w zakrystji,
zaglądnęli do niej. Ja będę
przytem z wami, bo przecie bać się nie
—

Powieść

współczesna.

ma

(Ciąg dalszy).
—

'zaco

Dziękować
rzekła

niemacie

tak

bardzo

—

samą' myśl
głos.

bo

Idalja
waszej córce,
mojego męża, zaopatrze
nie się należy. Dam wam piędziesiąt ty
sięcy. Kto wie, może nieboszczyk prze
znaczył dla niej i więcej, a my niewie
rny tylko, gdzie ten zapis schował. I
dlatego mówię wam, Szymonie, że bar
dzo często spać nic mogę, tak mi doku
cza ta myśl o papierach, o jakich wspo
minał Pawliszak. Teraz będziemy tę sta
rą meta!ov.rą trumnę przekładać do no
wej, to możeby przy tej sposobności
przekonać się jednak, czy tam niema ja
kiego zapisu dla waszej córki. Niema
nic, to i tak dam piędziesiąt tysięcy, a
kto wie, czy niema tam dla niej więk
Jak wy myślicie, Szy
szego zapisu?
jako

—

kochance

czego.
Mimo takiego

—

o

zapewnienia, Idalja na
przybladła i zniżyła

Niby prawda

wycedził Szymon

bę

i

Jabym myślał, niech jaśnie pani
da, co łaska, a za papierami szkoda szu
kać, bo ich wcale niema.
A jeżeli są? Mnie właśnie chodzi
o uspokojenie
Więc
mojego sumienia.
zastanówcie się, Szymonie, czybyście nie
mogli zrewidować trumny z nieboszczy
kiem, bo ona i tak przez jedną noc wy
stawioną będzie w zakrystji, a rano od
prawi się nad nią w kościele żałobne

niby przeprosić go, to możnaby potem
zaglądnąć.
Przyrzekacie więc, że mi do tego
pomożecie?
Niemiałbym? Jaśnie pani taka do
bra, że ino jej nogi całować....
No, no, dajcie pokój, Szymonie.
Więc jest pomiędzy nami taki układ:
niema w trumie żadnego zapisu, to do
staniecie czterdzieści tysięcy....
Piędziesiąt tysięcy, mówiła jaśnie
pani przedtem.
Dobrze, niech będzie piędziesiąt
tysięcy. A jeżeli jest większy zapis, to
wypłacę wam wszystko wedle woli nie
boszczyka.
Niech jaśnie pani Bóg nagrodzi!
Tymczasem macie tu pięćset zło
tych zadatku na to, co się wam będzie
należało. Ale pamiętajcie, aby o naszej
umowie i o naszych planach nie wspo
minać przed nikłem. To główny waru
nek. Jak tego nie dotrzymacie', to ja co
fam wszystkie przyrzeczenia, i ani o
ani o waszej córce nic niechcę
was,

nabożeństwo.

wiedzieć.

monie?
—

—

—

To

trumnę

w

trzeba

komisję

zwołać,

środku zrewidowała?

—

do trumny
~

—

—

-

—

—

—

—

aby

spy

że

Szymon począł się kląć i sumitowaó,
tajemnicy jak najwierniej dotrzyma,

Chełmno.

—

i niechce go

wziąść na kawał. Aby nie
palnąć głupstwa, postanow'ił na jeden
dzień wybrać się do Bydgoszczy i nara
dzić się z Plosiewiezem co do dalszego
pbstępow'ania.
Niezwykłe odkrycie

adwokata.

Gdy Szymon zaraz na drugi dzień
zgłosił się do dziedziczki o dzień urlopu,
aby mógł pojechać do Bydgoszczy, Idalja
ię jego prośbę przyjęła bardzo cierpko
i

niechętnie.
I

wam
do Bydgoszczy?
irytacją.
Proszę jaśnie pani, człowiek ma
trochę pieniędzy, to chciałbym sobie nie
jedno spraw'ić. Jakbym dziś wieczór po
Banknot pięćsetzlotowy w kieszeni
to jutro na noc wrócę.
sprawiał mu szaloną radość, ale apetyt jechał,
Nie mogę wam na to pozwolić.
na dalsze tysiące, przez Idalję mu obie
Mówiono mi, że wy się trochę zapijacie.
cane, naraz w nim ostygnął.
Niech się tak stanie, że w Bydgoszczy
Bierze mnie na bas
pomyślał
zalejecie sobie głowę i porobicie jakie
sobie
Ja wydostanę papiery, oddam
to potem ja muszę pokutow'ać
głupstwa,
jej, a ona mnie potem kiwnie. Ścierwo
za moje dobre serce.
z niej po temu jest. Albo to takiej moż
Niech Bóg uchow'a, abym ja się
na wierzyć?
Północ już mijała i na zamierzone, upił. Przedtem mi się to trafiało, ale ino
z frasunku, że służby
nie mogłem sobie
włamanie do grobowca było zapóźno.
znaleść.
Zresztą wobec niespodziewanej propozy
Może być, ale ja was jednak nie
cji Idalji uważał narażanie się na podo
puszczę. Jak już będzie po tem w'szystbne niebezpieczeństwo za bezcelowe.
kiem, o co umówiliśmy się wczoraj, to
Przecie i tak on otworzy trumnę i on
i tak, mając tyle pieniędzy, przeniesie
te
miał
w
będzie
ręku.
pierwszy
papiery
Któż mu je wtedy odbierze?
Dziedzicz cie się do Bydgoszczy. Ten tydzień albo
dziesięć dni możecie jeszcze poczekać.
ka? Ano niech spróbuje....
—

że strachów przytem nijakich nie
dzie. Byle się za nieboszczyka pomodlić
—

Nowa

oddziału

XIX.

tem

—

—

St.

redakcja ,,Dzien
wiceprezesa: Ta

zakończeniu

kowie

kwota

3 i

Bydgoszcz
Bydgoskiego"),
—

obrad zjazdu człon
toruńskiego
podejmo
wali gości
obiadem.
Wieczorem była
zabawa i tańce.
Podczas
wieczornicy
sierota z M a z u r pruskich, 9-letni Janek
Brończyk
(wychowanek państw'a Zawiślewskich) w'ygłosił na cześć gości sto
Członkow'ie oddzia
sowaną deklamację.
łu toruńskiego razem z swojemi pania
mi odśpiewali
na
cześć
gości piękny
utwór
hymn ,,0. Warmjo moja miła"
Feliksa Now'owiejskiego,
wielkiego sy'
na Warmji.
Po

Narodu.

Zaoszczędzona

Skarbnikiem

Adres prezesa:

Odrowski

deusz

—

ców

zmianami.

—

Koszarowa 7.

połowę,

o

małemi

z

miejsce p. Piechowskiego z Byd
urząd swój złożył, w y
goszczy, który
brano p. Wiśniewskiego z Torunia. Ja
ko doradców wj'brano
do zarządu pp.:
red. Łydkę z Grudziądza,
Karola Zawi
ślewskiego z Torunia i Jana Falarczyka
z Bydgoszczy.
Sekretarjat pozostaje na
dał w Toruniu
Paweł
Sowa, ulica
v/

wydania rozporządzenia

oraz

w

sam,

spytała

poco

—

z

—

—

—

—

—

—

—

Zamaluję ją ino raz w ten umą
pysk, że ją na parę godzin zam
roczy, a sam pójdę prosto na kołej i po
jadę z papierami do Bydgoszczy.
Taki powziął ostateczny plan.
Ale
mimotó uspokoić się nie mógł. Różne
mu jeszcze myśli i podejrzenia przecią
gały przez głowę. Przy całym swoim
sprycie i chytrości bał się, czy przypad
kiem dziedziczka go nie przechytrzyła
—

czony

Szymon nie próbow'ał zmiękczyć dzie
dziczki, aby nie obudzić w niej podej
rzeń. Mimoto kręcił się do zmierzchu
pod dw'orem w nadziei, że trafi u niej na
lepszy humor. Aż w'idząc, że nic nie
w'Skóra, wrócił do sw'ojej chaty w lesie.
Po drod/e jednak prędko ułcżył plan,
jak dziedziczkę wyprowadzić w pole i
bez jej wiedzy do Bydgoszczy pojechać^

(Ciąg dalszy nastąpi).
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Dzień Morza Polskiego

Prof. Michał Rostworowski
sędzią Trybunału Haskiego.
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Bydgoszczy

bydgoski Ligi Morskiej i Rzecz 1się odbyła akademja. Rozpoczęła się onai
Wybór prof. Michała Rostworowskiego .dze, w latach zaś 1925, 1926, 1928 i 1929 za nej
zorganizował \V ubiegłą niedzielę Odegraniem hymnu narodow'ego i hymnu
na członka Trybunału Haskiego, świadczy o
siadał jako sędzia ad hoc w Trybunale Mię uroczystość, mającą na celu zapoznanie sze kaszubskiego przez orkiestrę 62 p. p. pod.
głębokiem zaufaniu, jakiem cieszy się w dzynarodowym w Hadze w sprawie Chorzo rokich warstw społeczeństwa z ideą pol batutą st. sierż. Osińskiego. Scena przy
miarodajnych kołach zagranicznych ten wa. W r. 1926 delegowany został na konfe skiego morza. Uroczystość udała się w ca brana była flagami Komitetu Floty Naro-:
wybitny polski uczony.
rencję genewską w sprawie ewentualnego łej pełni, gdyż pogoda dopisała i udział dowej, a szereg towarzystw P. W przysłał
swoje poczty sztandarowe. Szczególnie licz
Wybór 15 członków Trybunału Haskiego przystąpienia Stanów Zjednoczonych do obywatelstwa był bardzo liczny.
nie reprezentowane było harcerstwo z dru*
Po nabożeństw'ie w kościele św. Trójcy
odbył się droga głosowania delegatów 54 Trybunału Haskiego.
z
6
Prof.
Rostworowski
uformował
zarezerwowa
żyną morską na czele. Chór ,,Hąrmonji" od-,
się
orkiestrą
odznaczony jest krzy
pochód, który
państw,
przyczem
miejsc
nych było z reguły dla przedstawicieli w'iel żem komandorskim orderu ,,Polonia resti- wojskową na czele przesżedł główneftii u- śpiew'ał pod batutą dyrygenta Masłowskie*
licami miasta do Teatru Miejskiego, gdzie
kich mocarstw. Aby uzyskać miejsce w Try tuta".
go dwa hymny, poćzem zabrał głos redak*
tor ,,Morza" Tezlaff i zobrazował w dłuż*
bunale Haskim, trzeba było zostać w'ybra
óddzielncm
szym referacie dążenia polskie nad wybrze*
nym w
głosowaniu zarówno
żem oraz ża morzem. Rozbudowa wybrzeża;
i
Radę
Narodów,
przez
Ligi
jak przez Zgro
Na
nikt nie
a szczególnie portu
madzenie.
naszego,
gdyńskiego,
dowodzi
zainteresow'ania
Z Katowic donoszą:
i
ko
tu:
się narodu poi*
,,dziś
staną
niechaj
wszystkie huty
Kolportow'ana jest
Członkow'ie Trybunału Haskiego wybie
potajemnie na całym terenie Górnego Ślą palnie!...", ,,6/iś ani jeden człowiek nie sta skiego spraw'ami md rskiem i.. Szczególni^
rani są na 9 łat i
muszą zrzec się na ten
doniosłe
ska skonfiskowana
nie do pracy!..."
bylo tw'ierdzenie referenta, ża!
przez w'ładze admini
czas wszelkich innych funkcyj naukow'ych,
do trzydnio
Dzień 29-y brn. uważać można, jako pier Gdańszczanie lamentują nie nad rzekomym
odezwa,
stracyjne
nawołująca
i
t.
d.
zawodowych
wego
generalnego strajku,
który ma być w'szy dzień zamierzonego trzydniowego upadkiem portu gdańskiego, ale nad kon*
protestem przeciwko aresztow'aniu Korfan strajku generalnego. Władze administracyj kurencją, jaki stanowi polski port w Gdyni
Prof. M. Rostworow'ski ur. się w Dreźnie
dla portów niemieckich, przedewszystkiem
ne stwierdziły, że po rozkolportow'aniu ode
tego,
w d. 27 sierpnia 1864 r. Wykształcenie śre
Pod
odezwą podpisane są organizacje zw'y, ani jeden rObotnik nie opuścił warszta dla Szczecina. Ze spraw zamorskich zasłu*
dnie pobierał w gimnazjum w Warszawie,
Chrześcijańskiej Demokracji, N. P R.-pra- tu pracy. Wogóle na całym terenie Górnego guje na uwagę przyszłoroczna rewizja mam
datów kolonialnych, przycżem Polska win*
poćzem studjował na Uniwersytecie w War wicyiP.P.S.
Śląska nikt do strajku nie przystąpił.
szaw'ie i w Petersburgu, który ukończył w
Terminu rozpoczęcia strajku generalne
Odezwa
wydana została w nakładzie na się energicznie dopominać jakiejś b. ko*
t. 1888. Następnie studjow'ał w Paryżu oraz
60.000 egzemplarzy.
go odezwa nie podaje, używa jedynie zwrolónji niemieckiej, gdyż i polskie pieniądze
w Uniw. Jagiellońskim,
i polska krew przyczyniły się do podboju
gdzie w r. 1903 uzyskał doktorat. W tymże roku objął profe
tych krajów...
w
roku 1913-14 został
surę W' Krakowie,
Referenta obdarzono hucznemi oklaska.*
dziekanem wydziału prawnego Uniwersyte
mi.
z
tu Jagiellońskiego, w roku zaś 1925 obrany
Wiceprezes Ligi mee. Drwięga odczytał
został rektorem U, J,
Od roku 1910 pełnił
w roli upiora.
n'ast'ępnie rezolucję, zwróconą przeciw zjad*
Zwyrodniały
pseudo-sierżant
funkcje dyrektora Szkoły' Nauk Politycz
Iiwoj propagandzie niemieckiej,- wrrogiej
Od dłuższego czasu są kobiety w Prze liwości. Doniesi'enia i skargi stają, się coraz
nych w Krakowie.
Polsce, jak róW'ńież zachęcającą rząd poi*
m yślu
zarów'no u siebie
w mieszkaniach,
częstsze, mimo, że mnóstwo kobiet i dziew
W r. 1919 prof. Rostw'orow'ski powołany
ski do podjęcia starań w kierunku uzyska*
w
bramach
z
nie
zwraca
w
jakoteż
niepokojone przez jakieś cząt
się
wstydliwości
tej
Został na członka Komisji Konstytucyjnej,
nia kolónji. Na zakończenie akademji or*
dotąd niewyśledzone indywiduum, które w drażliwej sprawie po pomoc do policji.
w r. 1920 wchodzi w skład Komisji Kodyfi
kiestra odegrała Rotę.
i
sposób napastliwy
bezwstydny nagabuje
Wedle posiadanych pi-zez nas informacyj
kacyjnej R. P. W latach 1923 i 1929 W'ybie
Na uroczystem tem zebraniu obecnycłi
je i narzuca się swoimi afektami miłosnymi.
że zboczony ten orany był do Trybunału Rozjemczego w Hajest
już
niewątpliwem,
wielu przedstawicieli władz i społe*
Osobnik
było
ten,
najw'idoczniej
zboczony
sobnik zm ienia bardzo często swój wygląd
seksualnie i zwyrodniały, pojawia się często
czeństwa, Wojskowość reprezentował ppłk,
i posługuje się charakteryzacją twarzy i za dr.
PolniaSzek, magistrat wiceprezydent di-,
w mundurze sierżanta. Widziano go już je
rostu. Widziano go bowiem z wąsami blond
Chmielarski i radca Śpikówski, prasę red*
dnak także w ubraniu
że
tak,
cywilnem
Z
lub ciemnymi, to'znów gładko ogolonego z
Teska i inni.
prawdopodobnem wydaje się przypuszcze
m ałemi kaczkami t. zw. ,,kotlecikami" albo
iż
on
munduru
nadużywa
wojskowego,
WARSZAWA, Wybryk natury. W ogro nie,
Oby niedzielny obchód przyczynił się
z ,,muszką" na brodzie i w ciemnych okula
istotnie do rozkrzewienia polskiej idei mor
dach p. Józefa Gebethnera przy ul. Górno aby utrudnić wytropienie go. Ostatnio po
rach.
jawia się ten rzekomy ,,sierżant" także W oskiej i Lidze Morskiej i Rzecznej zjednał
śląskiej w Warszawie zakwitł krzak bzu.
szkół żeńskich, powszechnych i śre
to
ta
kołicy
jak
największą ilość członków'!
Zaniepokójenię, w'ywołane przez
ŁÓDŹ.
Wielkie
bankructwo
hurtowni
ustawia się w sąsiednich bramach, a jemnicze indywiduum, zwłaszcza w sferach
dnich,
tkanin bawełnianych. Z Warszawy donoszą
nawet na ulicy,
poćzem zauważony znika rodzicielskich przybrało taki'e rozmiary, że
O bankructwie jednej z największych tam
niezwłocznie jak upiór, tak, że nie sposób
niektórzy ojcow'ie podjęli poszukiwania ns,
tejszych hurtow'ni tkanin bawełnianych.
go było dotychczas wyśledzić, mimo, że po własną rękę. Jak dotychczas jednak trudy
Z
Pasyw'a W'ynoszą miljOn dolarów. W zwią
licja już od dłuższego czasu bardzo ener ich okazały się daremne, gdyż zwyrodnialec
zku z tem krążą pogłoski, jakoby zarwani
gicznie go poszukuje i w tym celu wysyła o nadal pozostał nieuchwytny i grasuje, jak
Biuro tragarzy portowych.
m ieli zostać na
poważne sumy również i
pewnych porach dnia oraz wieczorami pa słychać, swobodnie dalej, pojawiając się co
Ż
kupcy łódzcy.
inicjatywy Związku Inw'alidów, dzięki
trole obserwacyjne.
dziennie w ciągu
kilku
godzin w rozmai
Urzędu Morskiego
KATOWICE. Kainowa zbrodnia. W RaciTymczasem zuchw'ałość tego ,,upiora" u- tych, często kilkunastu miejscach, naszego przychylności dyrektora
kom. Poznańskiego powstało biuro tragarzy
Ttorżu między
braćmi Piotrem i
Józefem jawnia się w coraz bezczelniejszej napast- miasta w śródmieściu i na Zasaniu.
portowych, które będzie obsługiwało ruch
Gritzmanatni doszło do gwałtownej kłótni,
pasażerski, a zwłaszcza emigracyjny.
w
czasie której Piotr Gritzman strzelił do
Oddział

.

Górnym

*

Śląsku

strajkuje.

-

*

.

Naśladowca

upiora

Diisseldorfu.

KRAJU.

Gdyni.

sw'ego

brata 5-Okrot.nie

z

rewolweru.

Józefa Gritzmana jest beznadziejny.
ca

zbrodni oddał się
WILNO.

K

.

O.

P

w

.

ręce

Stan

Spraw

żandarrnerji.

likwiduje szajki

ytników

.

Białogród,

ministra słow iańskiego ks. SCoroszca

(PAT.)

prze przyjął dymisję

,,Dziennik Wileński" donosi, iż
władze śledcze wspólnie z organami K. O.
P. ujawniły wielką
szajkę przemytniczoszpiegowską, działającą w rejonie Bakłażewa i Filipowa, Aresztowano 7 osób.
m

Dymisja

Król

ministra

Aleksander
Koroszća.

W

dowód wdzięczności i uznania zasług uministra król nadał mu od

stępującego

Drawy. Nowy mini
złożył dzisiaj przysięgę.
Ks. Koroszec, kapłan katolicki był
od 1906—1918 r. posłem do parlamentu
wiedeńskiego, zastępując tam najmniej
szy naród słowiański w obrębie AustroWęgier, Słoweńców'; w parlamencie austrjack'im wystąpił z deklaracją nieOn też
zwołał
pódległościowę..
sejm
naczelnik

Banatu

ster

orderu Gwiazdy II klasy.
W li
ście, wysłanym do króla, Koroszec mo
tywuje swoje ustąpienie złym stanem
zdrowia, który nie pozwala mu poświę
Rażeni prądem elektrycz
KATOWICE,
cić się całkow'icie pełnieniu swych obo
nym
Podczas pracy przy zakładaniu przeKoroszec
za Chorwatów i Słoweńców w Lublanie i
Jednocześnie
wiązków.
wotłu elektrycznego o Wysokiem napięciu w
pewnia króla o swej wierności i odda Zagrzebiu w październiku 1918 r., gdzie
Państwowej Fabryce Związków Azotowych niu i
stw'ierdza, że będzie zaw'sze służył ogłoszono niepodlagłośę.
w Chorzowie doznał porażenia prądem elek
idei narodowej Jugosław'ji.
Słoweńcy są nlajkulturałniejszą lud
tromonter Golis Roman i
poniósł śmierć.
w'śród
Słoweńców
nością
Jugosławji;
Na miejsce min. Koroszca
Silnego poparzenia doznali pomocnicy, któ
powołany niema
analfabetów.
W przeci
prawie
został Duszan
rych odstawiono do szpitala.
Cernec,
dotychczasow'y wieństwie do Chorwatów, którym tru
dno było podporządkować się w'spólnej
idei państwowej, Słow'eńcy są najlojalniejszą ludnością Jugosławji. W prze
ciwieństwie do przywódców
chorw'ac
z
kich jak śp. Stefan Racic,
na
od
znanych
powiesił się
pasku
spodni.
warcholstwa na szerokim świecie, przy
W domu przy
ul. Sadowej 13 w Ło
Wynikłe z tego powodu kłótnie ro wódca Słow'eńców ks. Koroszeó
umiał
dzi mieszkał
w jednoizbowym
pokoiku dzinne, naprowadziły go na myśl popeł
oddać swe usługi w różnych
państw'u
z
Wilhelm Ru nienia samobójstwa.
liczną rodziną 53-letni
i
okolicznościach
pod rządami naj
dolf For, z zawodu tkacz chałupnik.
Gdy rodzina pogrążona była w głębo
Ks. KoroszeC piasto
sprzeczniejszemu
kim śnie, For
wstał z łóżka i na pasku
Warsztatem
w'ał różne urzędy minsterjalne. to też
swym tkackim, For za
od spodni powiesił
się na swym war
rabiał na wyżywienie rodziny swej dość
zupełnie zasługuje na w'iarę, iż odcho
sztacie. Po upływie
godziny dopiero, dzi na
licznej.
wypoczynek w'skutek nadwątlo
zauważono
samobójstwo Fora. Odcięto
zdrow'ia.
Ks. Koroszec liczy 58 lat.
nego
Gdyby nie zgubny
nałóg
pijaństwa, go natychmiast i przystąpiono do rato
Ks. Koroszec w
Jugosław'ji zażywa
któremu For oddawał się z
zamiłowa wania.
takiej popularności, jak ks. biskup Banniem, rodzina jego
dostatku,
żyłaby w
w
lekarz
Przybyły
międzyczasie
pogo durski w Polsce.
A.P.B.
gdyż For znany w całej
dzielnicy jako towi^ ratunkowego, zastał już stygnące
zdolny tkacz, miał pracy bardzo wiele.
zwłoki samobójcy.
Przeprowadzone do
Ostatnio, wskutek ogólnego kryzysu, chodz(enie policyjne przez III komisar- | NAJSTRASZLIWSZA ZBRODNIA, TO
bezrobocie również objęło i Fora, który jat ustaliło, iż
się
przyczyną
rozpicia
ZABRAĆ DUSZĘ DZIECKA
WY
teraz już szukał
zapomnienia w wódce Fora była ucieczka żony jego 49-letniej
DRZEĆ MU MOWĘ!
wyjechała do rodziców
po ustawicznych nieporozumieniach na Ludwiki, która
tła braku pieniędzy w mieszkaniu.
swych zamieszkałych we wsiJesień,po Złóż grosz na ,,Fundusz Polskiego Szkol
wiatu brzezińskiego
i odmówiła mężo
Bardzo szczupłe zarobki, zmniejszyły
nictwa zagranicą", na konto P. K. O.
wskutek pozna
się jeszcze znaczniej, wskutek wydawa wi powrotu do domu,
21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Wal
nia przez niego
lwiej części swego za nia na wsi mężczyzny, w którym się
ki o Szkołę Polską.
kochała.
robku na wódkę.
ii'
t

znaki

Zbiorowe

żony

-

za-j

w

Gdyni.

miasta Bilek

Prezydent
przychylił się do
prośby Związku Inwalidów Wojennych i
przydzielił 3 ha pod kolonję ogrodniczą,
gdzie ma być założone zbiorowe gospodar
stwo ogrodnicze. Kolońja w przyszłości ma
pokrywać zapotrzebowanie miasta na w a
rzyw'a.
Wspaniały

dar.

Dyrektor firmy ,,Ackerma.nn" van Haazłożył na ręće prezesa Związku Inw'a

.

Z rozpaczy po utracie

gospodarstwo ogrodnicze

rem

lidów
2 083

na rzecz

wdów i sierot po inwalidach

zł, tytułem jednorazowej zapomogi.
Nowa

llnja okrętowa?

Malmó, że istnieje plan utwo
rzenia nowej linji okrętowej pomiędzy po
łudniow'ą Szwecją a Gdańskiem lub Gdy
nią. Podobno słynny król zapałczany szwe
dzki Kreuger ma być zainteresowany w tem
przedsięwzięciu.
Donoszą

z

Gdynia otrzyma kasyno

gry?

istnieje projekt uruchomie
nia na warunkach
najbardziej korzy
stnych dla miasta domu gry, któryby,
konkurując z Sopotem, zdolny był ścią
gnąć gości.
Wybudowanie kasyna gry
w' Gdyni jest ocklawna w. planie.
Podobno

Kasyno gry w Sopocie daje o'gromne
zyski (w r. 1928 około 32 miljony gulde
nów' gdańskich, tj. 55 miljonów złotych).
Wobec tego, że przeszło 50 procent ogól
nej liczby cudzoziemców,
przebywają
cych w Sopocie i uczęszczających do ka
syna gry, stanow'ią Polacy, należy przy
że
puszczać,
ćonajmniej
połowa zy
sków, osiągniętych
przez
kasyno so
pockie w roku 1928, czyli około 28 milj.
zł, pochodzi od Polaków'.
-

Gdyby kasyno gry było w Gdyni, to
potrzebaby zostawiać tyle miljonów;
Sopocie^.

nie
w
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Belgja

i

Obce sprawy i

i

Drugi, niemniej ciekawy
aktualny
nas
problemat wewnętrzny Belgji,
to walka katolicyzmu i socjalizmu oraz
organizacja polityczna obu obozów.
dla

Chodziło

o

sprawy

dla

robotników, którzy się wyrobili na dzia
Ta organizacja
łaczy na wielką skalę!
stanowi awangardę katolicyzmu w mo
zolnym ale ciągłym odzyskiwaniu utra
conego swego czasu
już prawie terenu
u.
robotniczego.
i
Inne organizacje
katolickie stanowią
też siłę bardzo znaczną.
Liga Robotni
nik polityczny w obydwu
obozach jest
cza, (polityczna) liczy 300.000 członków,
dominującym.
kobiet zorganizowanych jest 250.000. So
Charakterystyczną dla
katolicyzmu cjaliści są wprawdzie wciąż jeszcze sil
belgijskiego organizacją jest J. O. C. niejsi na terenie robotniczym, mają oni
(Jennesse ouvriere
chretienne). Chrze w związkach zawodowych 500.000 człon
ścijańska młodzież robotnicza. Organi ków, a kooperatywy ich miały w osta
zacja ta powstała samorzutnie, nawet tnim roku 7 miliardów obrotu.
Lecz
trochę wbrew
organizacjom młodzieży mieli oni już o 200.000 więcej zorganizo
typu patronackiego, które dziś wchodzą wanych.
w
skład
zresztą
Akcji Katolickiej
Decydującą potęgę stanowią jednak
Z początku były
również wyśmienitej.
chłopi, naogół katoliccy, i im zawdzię
trudności
dziś jednak
młodzież ro
czają katolicy belgijscy to, że są dziś
botnicza zyskała pełne
uznanie władz najsilniejszem
stronnictwem
(78
kościelnych i posiada ona więcej człon mandatów wobec socjalistów, 28 li
11
ków, niż inne
flamandz
organizacje młodzieży berałów,
aktywistów
razem
Ó kich i 1 komunisty).
wzięte
(70.000).
katolickiej
To też
katolicy
sprężystości świadczy fakt, że na same rządzą dziś krajem
(premjer Jaspar)
druki wydano w ciągu roku 5 milj. fran łącznie z liberałami.
ków (l.250.000 zł).
Ruch
ten ma cha
Czyżby i katolicy polscy nie mogli na
rakter wyraźnie
robotniczy i jest pro podobnej drodze dojść do podobnych
A. N.
wadzony wyłącznie przez b. młodych wyników?

swojskie analogie.

Katolicyzm

nas

ważne,

socjalizm

Sir.

r.

stosunki wewnętrzne.

jej

i

środa, dnia 1 października 1330

.

i.

Magazyn artyleryjski wyleciał
w powietrze.
Katastrofalny

wybneh
we

27

tys.

granatów

Francji.

Z

Paryża donoszą: W nocy z soboty
niedzielę eksplodował magazyn z po
ciskami artyleryjskiemi znajdujący się
w
lasach pod miejscowością Luneville.
na

W powietrze wyleciało 27 000 granatów
przeważnie kalibru 37 mm. Dzięki poło
żeniu śród lasów w oddaleniu od osiedli,

których niejednokrotnie już wypow'ia
nikt z ludności nie odniósł
poważniej
Pierwsze to
daliśmy na tych łamach.
szych obrażeń. Siła detonacji była nie
stwierdzenie pewnego faktu,
a
raczej
zwykle wielka tak, że słyszano, a nawet
kierunku rozwoju
drugie to postula
odczuto wybuch w dalekim promieniu.
W
obu
ty
organizacyjno-polityczne.
Przyczyny wybuchu trudno na razie
tych kwestjach rzeczywistość tutaj nad
ustalić, zachodzi jednak podejrzenie
spodziewanie potwierdza
wspomniane
zbrodniczego włamania i rozmyślnego
nieraz przez nas postulaty.
spowodowania eksplozji. Katastrofa mo
Kierunek rozwoju, to coraz wyraźniej
gła przybrać znacznie większe rozmia
i
na
dwa
katolicki
szy podział
obozy:
ry, gdyż w pobliżu znajdują się
cztery
socjalistyczny; wszystko inne,
pośred
magazyny amunicji, które tylko szczę
nie, powoli zanika lub włącza się w ten
śliwym zbiegiem okoliczności nie wybu
Ten sam
podział zasadniczy.
rozwój
chły
pod wpływem wstrzą,śnienia.
zaznacza
się zresztą i w Niemczech,
choć sytuacja tam jest znacznie
bar
dziej złożona. Istotną kwestją jest pr.ze,,Upiór" 7. Dusseldorfu
dewszystkiem fakt, czy się przyjmijje
nareszcie okazuje skruchę.
Objawienie czy nie. Połowiczne uznanie
Przebywający w więzieniu wampir z
nauki Chrystusa
przestaje wystarczać.
Dusseldorfu
Piotr Kiirsten okazuje ostat
Protestantyzm dlatego kurczy się wszęnio wyrzuty sumienia. Ustawicznie' wo
z
dzie, gdzie styka się
katolicyzmem.
ła: ,,zasądźcie mnie!! Powinni mnie po
Nawet w ultra-luterańskiej Szwecji, jak
wiesić!" Masowy ten morderca, obojętny
się przekonałem, poznawszy na kongre
na widok licznych swych
ofiar, zmienił
sie prasowym
katolików
szwedzkich,
się zatem znacznie. Cechuje go nerwo
Cicha spółka udaje powaśnionych.
nawet tam katolicyzm czyni podboje. Z
wość i niezwykła wrażliwość.
Prawie
G enewa.
drugiej strony socjalizm zrzuca coraz
(PAT)
Szwajc. Agencja Tele ma prawo zwracać się ze skargami do
noc Kiirsten przeobraził się w star
i
przez
wyraźniej maskę ,,neutralności'*
staje graficzna donosi: Rada Ligi Narodów zaj państw zagranicznych.
Minister Zaunius
się organizacją tych,
którzy odrzucili mowała się w sobotę przed południem żą żądał, ażeby w sprawie interpretowania od ca. Jak już krótko pisaliśmy, należy się
z
Dussel
W socjaliz daniem rządu niemieckiego zbadania kon
naukę o życiu przyszłcm.
powiedniego artykułu statutu Kłajpedy za- spodziewać procesu wampira
dorfu w połowie października.
mie coraz mniejszą, rolę odgrywać będą
w
fliktu, zachodzącego
Kłajpedzie pomię siągnięta została opinja haskiego trybunału
i gospodar
momenty czysto społeczne
dzy gubernatorem Merkisem i dyrektoria międzynarodowego. Niemniej przeto rząd
doświadczenia i...
tem z jednej strony a pewnemi kołami lud
cze, bo to są sprawy
litewski nie sprzeciwia się formalnie oma
Starcie policji z Hindusami.
a zato istota
ności kłajpedzkiej z drugiej. Komitet praw wianiu wniosku niemieckiego przez Radę
kompromisu
przesuwa
Policja zmuszona była do użycia broni
budowania
się na pracę
kulturalną
ników, wyłoniony przez Radę Ligi Naro Ligi. Doktór Curtius, powołując się na to,
w Noradabad, gdy werbujący się ze
palnej
z
świata".
doszedł
do
że
członek
,,królestwa
tego
że obecnie niema już sprzeciwu ze strony
dów,
wniosku,
każdy
zwolenników kongresu ochotnicy,
którzy
W Belgji rozwój ten poszedł już bar Rady Ligi ma prawo przedstawienia Ra litewskiej, prosi Radę, aby konflikt kłajw
okolicach ratusza celem upatrolowali
dzie wszelkich wypadków naruszenia sta pedzki postawiony został na porządku obrad
I naturalną zupełnie wyda
dzo daleko.
niemożliwienia wyboru
miejscowej
rady
i tu już docho tutu kłajpedzkiego. Litewski minister spr.
nam się konsekwencją
Rady Ligi. Rada Ligi uchwaliła przyjąć
muzułmańskiej i rozdzierali kartki wybor
dzimy do drugiego punktu, do postula zagr. Zaunius, który wczoraj wieczorem sprawozdanie komitetu prawników oraz po
cze, odmówili rozejścia się pomimo wielo
tów
że ten najważniejszy
punkt wi konferował z przybyłym do Genewy guber wierzyć norweskiemu delegatowi Hambro
ostrzeżeń i zaatakowali policję ka
krotnych
dzenia staje się podstawą
organizacji natorem Merkisem, oświadczył, że nie może złożenie sprawozdania kwestji konfliktu mieniami i
cegłami. Ostatecznie policja da
komitetu
sprawozdania
prawni kłajpedzkiego na plenum Zgromadzenia ła
politycznej. To poczucie wyższości ce przyjąć
od której 46 manifestantów odnio
salwę,
lów religijnych dojrzało już w
Belgji ków, albowiem przemilcza ono podstawową Ligi.
sło rany, a jeden został zabity na miejscu.
do tego stopnia, że zdołało ono wytwo sprawę, a mianowicie czy ludność Kłajpedy
Kilkunastu policjantów jest także rannych.
i
dla nas jest ideałem, o któ
rzyć to, co
Obecnie władze panują całkowicie nad sy
ry niejednokrotnie kruszyliśmy kopje:
tuacją.
masowo
zboże na
jedność polityczną obozu katolickiego.
Według doniesień z Midnapore 19 osób,
Lecz jedność ta, jak
pisaliśmy swego
które brały udział w rozruchach w Khaira
czasu, nie może być jednością zupełną
w czerwcu rb. skazanych
zostało
na dwa
i wszechstronną, gdyż obok wspólnych
Z Londynu donoszą, że cena pszenicy
wywozu zboża, wynajął rząd sowiecki
lata więzienia, 10 na półtora roku, 1 na rok
interesów religijno-kulturalnych i ewtl. osiągnęła na początku tygodnia
nierównież większą ilość okrętów transpor i 3 na 6
miesięcy więzienia.
narodowych
istnieją i odrębne, zwła notowany od 25 lat
najniższy kurs. towych we Włoszech, celem przewiezie
szcza
w
dziedzinie społeczno-gospodar Katastrofalny spadek cen
na
świato nia większej ilości pszenicy rosyjskiej
czej. Tej odrębności nie można zatuszo wych giełdach zbożowych podobno je do Anglji i Ameryki. Jedenaście tych
Nisudały lot do Australii
wać żadnemi deklamacjami.
Właśnie
szcze się
nie zakończył.
okrętów opuściło już Genuę i znajduje
Lotnik Matthews w czasie lądowania w
nieliczenie się z nią musi z czasem jed
Board Orders Trade w Chicago posta się obecnie w drodze do rosyjskich por
Indjach przymusowego uległ wypadkowi.
ność zasadniczą nadwyrężyć.
Tę praw nowił przejściowo zamknąć giełdę zbo tów czarnomorskich, gdzie ma się na Śmigło i skrzydło samolotu zostały złama
dę zrozumieli już dawno katolicy bel żową dla krótkoterminowych zleceń ob nie załadować zboże.
ne. Jest nadzieja, że za kilka dni aparat zo
gijscy i stworzyli taki ustrój polityczny, cych rządów.
Zarządzenie to prawdo
stanie naprawiony, nie mniej jednak Matt
W Liverpoołu, Chicago, Winnipegu
jaki odpowiada tej koncepcji: przy zor podobnie nie będzie miało pożądanego itd. przyszło do
sensacyjnego
spadku hews musi się wyrzec wszelkiego usiłowa
obozu
katolic
ganizowanej
jakości
skutku, gdyż amerykański minister rol cen zboża. W Chicago spadła cena psze nia pobicia rekordu Hinklera (lot Anglja—kiego w sprawach wspólnych, pozosta nictwa Hayde musiał przyznać, że ka nicy na wrzesień z76% w dniu poprzed Australja w ciągu 15U dni). Pragnąc póbić
wia się odrębność
w jego ramach
tastrofalny spadek na amerykańskich nim na 741/2- pszenica na grudzień z 86% ten rekord, Matthews musiałby przebyć do
reprezentacji robotniczej, mieszezańsko- rynkach zbożowych, a zwłaszcza w Chi na 77ys. Podobny spadek kursów zano dnia 1 października 3.600 mil, które go dzie
oraz
ziemiańskiej
włościańskiej. W cago spowodowała częściowa
dumpin towano także w Winnipegu.
lą jeszcze od Australji.
ten sposób
można
umożliwić
jedynie
gowa metoda rządu sowieckiego, tzn. za
każdej grupie realną obronę jej intere- rzuceniu rynków produktami niżej ce
tów odrębnych, a zatem i wytrącić wro ny własnych kosztów.
Obecnie
nara
możliwość wy dzają się nad zarządzeniami celem pod
gom z ręki groźny oręż:
grywania antagonizmów gospodarczych niesienia cen zboża.
i społecznych
dla
rozsadzenia
bloku.
Oprócz wynajętej w Anglji w ostatnim Przepraszają za zniszczenie teatrów, ale niemczyzną ukrócą.
Ta odrębna
W dniu 28 bm. napięcie
organizacja nie oznacza czasie floty parowców transportowych do
Praga. (PAT)
stracyj przeciwko istotnie zbytnio panosząr
bynajmniej, by się nie porozumiewano
demonstracyj antyniemieckich osłabło w cej się w Pradze niemczyźnie, skoro jednak
na zewnątrz.
Na ogół blok katolicki w
znacznym stopniu, chociaż tu i owdzie do demonstracje przybrały charakter zaburzeń,
chodziło na ulicach do starć między po najostrzej je potępia
i wzywa obywateli
Belgji, podobnie jak analogicznie skon
Wywiad z Kiepura.
struowane centrum niemieckie
wszy
licją a demonstrantami, wśród których tym Pragi do zachowania spokoju. Ta rezolu
stkie drażliwe sprawy załatwia na dro
Kiepura wygląda trochę zmęczony po razem było wielu komunistów, korzystają cja rady miejskiej spotkała się z ostrą kry
dze porozumienia wewnętrznego.
Zaw zbyt krótkim urlopie. A zmęczył się nie cych z zamieszek i usiłujących opanować tyką ze strony pism umiarkowanych, które
sze jednak pozostaje
Aresztowano przy tej sposobności
klapa bezpieczeń mało przy nakręcaniu ,,dźwiękowca" w ulicę.
dziwią się, iż rada miejska mogła pochwa
Włoszech.
W Wiedniu odwiedził natu
kilku demonstrantów oraz kilkunastu po lać rzekomo poważne początkowo demon
stwa: wolna ręka dla frakcyj.
Przy tak daleko posuniętej jedności ralnie operę. ,,Już pół roku nie byłem na bito.
stracje, którym od pierwszego momentu
niema
Na wczorajszem posiedzeniu
komitetu
scenie, żalił się ze smutkiem. ,,Tyle cza
politycznej obozu katolickiego
groziło opanowanie prez nieodpowiedzialne
powodu do oddzielania polityki od akcji su zabrał mi dźwiękowiec ,,śpiewające politycznego Rady Ministrów ministrowie żywioły. Podobnie zarząd stronnictwa sospołecznej czy samopomocowej. To też miasto", który nakręcaliśmy kolejno na niemieccy w ostry sposób protestowali prze cjalistyczno-demokratycznego, które wczo
w
Belgji obydwa główne obozy, katoli Capri, w Neapolu, Rzymie, Medjolanie ciwko demonstracjom, żądając jak najener- raj rozpoczęło swój kongres, uchwalił rezo
i w Londynie. Fabuła filmu przypomina
ściśle złączyli w jedną
giczniejszych kroków ze strony czynników lucję, potępiającą w jak najostrzejszy spo
cy i socjaliści
całość
ruch polityczny,
Myślę, że rządowych w celu natychmiastowej likwi sób demonstracje i stwierdzającą, że były
zawodowy, o- nieco moją własną karjerę.
światowy i samopomocowy
(ubezpie dźwiękowiec ten znaczyć będzie nowe dacji zaburzeń. Ministrowie jednogłośnie one wybrykiem żywiołów faszystowskich.
czenie
od choroby
itp.), który tam ze szlaki dla filmów dźwiękowych. Sfilmo potępili demonstracje, stwierdzając że wy
Charakterystyczne są głosy prasy nie
względu na brak (projektowanego zre waliśmy tam m. in. wybuch Wezuwju- wołują one nietylko niebezpieczeństwo po
ważnych komplikacyj wewnętrzno-politycz- mieckiej z Berlina, stwierdzające, że w opisztą)
obowiązkowego
ubezpieczenia sza.
U socjalistów
Kiepura mówi prędko, obiecuje, że nych, ale także utrudniają międzynarodową nji tamtejszej demonstracje praskie wywo
wielką
rolę.
odgrywa
z
niektóre pieśni jego
ta
zna
,,Śpiewającego sytuację państwa, zwłaszcza w obecnym łały jak najnieprzychylniejsze wrażenie i
koncentracja
występuje jeszcze
miasta" staną się szlagierem
nadcho momencie politycznym. Również posiedze że uważa się tam jakoby policja praska zbyt
cznie wyraźniej; tu wszystko mieści się
1
nie rady miejskiej wydało rezolucję, w któ słabo występowała przeciw demonstrantom
zwłaszcza
śliczna
sezonu,
dachem w sławnym Mai
dzącego
J jednym
wzorowana na
sta
rej rada stwierdza, iż początkowo sympa i przez swe bierne zachowanie jak gdyby
i katolicy
,,piosnka
signory",
lu peuple.
Lecz
mają
tycznie odnosiła się do poważnych demon je popierała.
'ną koordynację całej akcji. Czyn- ry ch ludowych włoskich motywach.
w

-

—

—

Rzekomy spór liiewsko-niemiecki
o Kłajpedę.

—

-

—

Sowiety

rzucaja
europejski.

rynek

—

—

—

—

—

—

Czesi nie

—

—

—

chcą niemieckich filmów.
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Z WIELKOPOLSKI i POMORZA
sowe i stanowe. Ono też będzie w obecnych
wyborach poparte przez wszystkich tych,
komu leży na sercu
przyszłość naszej Oj
czyzny i lepsze jutro przyszłych pokoleń.

Kronika kościelna.
Diecezja

chełmińska.

Dr. Tadeusz

Wqgrowłec.

Jako następcę X. prof. Glemmy powołał

JĘ. X. Biskup X. Dr. Cichowskiego prof.
uniwersytetu we Lwowie.
JE. Najprzew. X. Biskup zamianował X.
Marjana Karczyńskiego z Łasina dzieka
nem dekanatu grudziądzkiego, X. kuratusa
Młyńskiego w Tczewie proboszczem hono

w

Zebranie zakończono
dzienne

do Sejmiku obwodu
Złotnik! Kujawskie.
niedzieli odbyło
się głosowanie wy

Wybory
borcze

do

Sejmiku powiatu inowrocławskiego
w
obwodzie
Złotniki Kujawskie.
Na
3619
uprawnionych do głosowania głosowoło tylko
1367 wyborców. Wynik był nast.:
Lista rolnicza 284 głosów (l mandat).
NPR. 398 głosów (l mandat).
PPS. 327 głosów (l mandat).
Piast 452 głosy (2 mandaty).

WPoznaniu glosować bedzle
133.678 osób.
Z Poznania

donoszą: Listy uprawnionych
głosowania do Sejmu i Senatu w Pozna
niu są już gotowe. Do Sejmu głosować mo
że 133.678 osób, do Senatu zaś
93.648.
do

—

Tajemnicze zabójstwo pastora
w Kępnie.
Aresztowanie

Z Poznania

nadeszła

niemieckiego redaktora.
donoszą: Przed kilku dniami

do Poznania

wiadomość

nagłej
śmierci pastora Kławittera z Kępna,
woj.
,,Posener Tageblatt" doniósł,
poznańskie.
że zaszedł tu wypadek
samobójstwa wy
strzałem rewolwerowym.
Obecnie okazuje
się, że Klawitter został zamordowany i ja
ko podejrzanego o zbrodnię,
aresztowano
redaktora wychodzącego w Kępnie niemie
ckiego tygodnika ,,Kempner Wochenblatt"
być

wobec

mia

za lojalność zmarłego pastora
państwa Polskiego.

zemsta

w

Muzeum

im. Jana

odbędzie się

9 p

a

ź

dziernika.

Tragiczny zgon znanego
dżokeja.
Z Poznania donoszą:
W szpitalu zmarł
były kapral 15-go p. ułanów Wlkp. w Poz
naniu, Władysław Rzyski, który przed ty
godniem, jako jeździec na wyścigach kon
nych w Ławicy, upadł wraz z koniem pod
czas brania przeszkody i doznał bardzo cię

żkich obrażeń.

Ś. p. Rzyskiego znamy również z toru
bydgoskiego, jako doskonałego jeźdźca.

W
W lokalu

Kruszynie.

p. Sukowskiego odbyło się
ubiegłą niedzielę
przedwyborcze zebranie

Ch. D.,

w

w

którem wzięło udział około 40

sób. Referat

o-

sytuacji politycznej w kraju
z ,,Dziennika
w ygłosił red. Kobierski
Byd
goskiego". Prelegent w godzinnem przemó
wieniu przedstawił bezstronnie, że głównym
które swojemi
sprawcą zła jest żydostwo,
wpływaińi przemożnemi, prowadzi cały na
ród do niechybnej klęski.
W dyskusji stwierdzono,
że obywatel
stwo Kruszyna i okolicy w wyborach weź
mie udział, lecz głosy swe odda na Ch. D.,
gdyż widzi w niej jedyne stronnictwo, któ
re ma program jasny i które może popro
wadzić społeczeństwo do szczęśliwszego ju
tra.
Dziś każdy już rozumie, że partyjnictwo prowadzi Polskę do zguby i dlatego na
,,piękne obiecanki" nie pójdzie. Życie same
wskazuje, że tylko Stronnictwo oparte na
sprawiedliwości chrześcijańskiej musi dojść
do głosu, by łagodzić przeciwieństwa
kla
o

w

—

Graniczna

wykryła jeszcze drugą

broń

Berlina przez Gdańsk do Polski.

Przeprowadzono również rewizję w skła
dzie broni przy ul. Gwarnej 15,
własności
Niemca Eugeniusza Minkego,
która dała
wprost niewiarygodne wyniki. W rezultacie
rewizji trwającej bez mała całą dobę, znale
ziono tam wielkie ilości broni w postaci re

dworcu
i

dele

wynoszą około 200.000 zł. Śledztwo
aferze trwa w dalszym ciągu.

w

Godz.
ściołem i

Z rozprawa
Chojnice,
w

dnia 29. 9.

Chojnicach to

czyła się sensacyjna rozprawa sądowa o usiłomorderstwo 67-letniego deputatnika Jana
Ringwelskiego. Na ławie oskarżonych zasiedli
wane

19-letni Józef Patela i 40-letni Franciszek

Wró

blewski, właściciel 49-morgowego gospodarstwa
w

Borowymmłynie.

Oskarżony
W

marcu

Patela

do

br., namawiał

czynu.

go osk. Wróblewskido

w

Nowymmłynie.

sądowej.
umysłowo niedorozwiniętym,
popełnił z rozmysłem.
Prokurator

pods^dnych

lecz

czyn

SWOJ

surowej kary dla
ciężkiego wię
W róblewskiego 12 lat ciężkiego
domagał

i to dla

zienia, zaś dla
więzienia.

się

Pateli 5 lat

zapadł wyrok, skazują
ciężkiego więzienia, zaś
Wróblewskiego na 4 lata ciężkiego więzienia
i utratę praw honorowych przez 5 lat.
Po

dłuższej

Patelę

cy

przyznaje się

nabożeństwie

Po

pochód

Godz.

M

9,45:

rynek.
anifestacja organizacji

na

przeciwko zachłanności Treviranusa n a
W manifestacji
biorą
granic Polski.
wszystkie
Towarzystwa Powstańców i
ków,

towarzystwa

i

zrzeszenia

P.

W

.

całość
udział

Woja

kulturalno

Skórczu

(program: przemówienie,
odczytanie rezolucji i odśpiexvanie roty).
Godz. 10,30:
Obiad
w
sali p.
bezpłatny
Szwarcy.
Godz. 12,00: Wymarsz na manewry.
Godz.

w

17,00: Zakończenie i defilada.

Wolność!

Zarząd Obwodowy.

lnfeto
Z Bractwa

.

Strzeleckiego.

W ub.

niedzie

lę odbyło się zakończenie letniego sezonu,

połączonego ze strzelaniem o godność króla
żniwnego, honorowe premje orderowe, premje i t. d. Godność króla żniwnego zdobył
poraź trzeci zrzędu p. Mikołaj Semrau.
I. premję zdobył p. M. Semrau, II. p. B. Seydak, III. p. T. Biniakowski^ IV. p. J. Stypczyński, V. p J. Sytek. Pozatem zdobyło
23 braci premje wartościowe, oraz 9 braci
premje w postaci drobiu.
.,

Katastrofa autobusowa
pod Poznaniem.
7 osób

ciężko rannych.
donoszą: Na szosie ZegrzePoznań autobus zderzył się z wozem zamie
szkałego w pobliżu rolnika. Stało się to W
Z Poznania

chwili,

gdy

autobus

wyminąć fur

chciał

mankę.

Echa usiłowaneso morderstwa

sądem okręgowym

Składanie raportu i odmarsz do
zbiórka przed ko

8.00:

kościoła.

Autobus

Przed

poszczególnych kompanij

jednostki bojowe.

oświatowe

stwa

tej

na

w

wolwerów, fuzyj, strzelb myśliwskich i t. d.,
przemyconych z Niemiec. Minkę czynił to
w tak perfidny sposób, te dla zatarcia śla
dów broń sprowadzał przez Gdańsk,
skąd,
jako towar gdański przewoził do Poznania,
oczywiście bez cła. Ponadto Minkę posługi
wał się pośrednictwem pewnej firmy gdań
skiej. Straty, poniesione przez skarb pań

aferę przemytniczą w Poznaniu. Działają
cym na szkodę państwa jest rusznikarz Ja
roszewski z ul. Woźnej,
który przemycał
z

manewrowe

wielka afera przemytnicza w Poznaniu.
Sprowadzał nielegalnie broń z Niemiec.

Druga
Straż

ćwiczenia

Program!
Godz. 6,30: Powitanie z orkiestrą na
w
Skórczu przybywające towarzystwa
gacje.

nowski.

miejskiem m. Poznania po
wstaje dział Kasprowiczowski, obejmujący
wszelkie pamiątki po poecie.
Pozatem w
muzeum
znajdzie pomieszczenie bibljoteka

Kasprowicza

.

1

—

muzeum

darowana przez poetę miastu.
Uroczyste otwarcie bibljoteki

nasze

Rozprawie przewodniczył prezes sądu okr.
sędzia Staruszkiewicz, oskarżał prokurator Ja

Dlbijoteka i pamiątki
p o Kasprowiczu.

W

P

że

o

Adolfa Kietzmanna. Powodem zbrodni
ła

.

to,

na

Społeczeństwo jest zaniepokojone zachłan
Treviranusa
pruską.
Bezczelny atak
na całość
granic winien nas Powstańców i Wo
jaków pobudzić do czynu, musimy twardo stać
na straży naszych granic i czujnie patrzeć, aby
odeprzeć atak wroga.
Wobec tego wzywamy Was, abyście obo
wiązek Was spełnili, by nie zabrakło ani jednej
placówki, byśmy wspólnie wszyscy zgodnie za
m anifestowali
nienaruszalność naszych granic.

Wągrowcu odbędzie się
środę,
października o godz. 20 w ogni
sku przy ul. Gnieźnieńskiej.
Ze sportu.
W niedzielę, dnia 21. bm. odbył
mecz
się na stadjonie miejskim
koszykówki
pomiędzy seminarjum
Wągrowiec
Kcynia.
Rozgrywkę zakończono zwycięstwem Wągrow
ca
28;24 pkt.
Następnie pomiędzy sem. Wą
growiec
Kcynia odbyło się spotkanie towa
rzyskie w piłkę nożną. Wynik 0:0.
dnia

w

uwagi

nością

urządzić zabawę.

pieśnią ,,Wszystkie

Z

Druhowie!

sprawy".

Zebranie S. M

rowym.

Ub.

Postanowiono

dniu

mają wykazać w pierwszym rzędzie
sprawność i zapał naszych członków do idei
Powstańców i Wojaków, powtóre, że oczy ca
łego powiatu będą zwrócone na ilość i postawę
naszych wojaków, wzywa się placówki w skład
obwodu wchodzące o jak najliczniejsze branie
udziału w tych manewrach.

ub. wtorek

wia i Gniezna.

to

Skórczu

farnego.
plenarne odbyło
o godz. 20 w sali ćwiczeń przy
ul. Gnieźnieńskiej.
Zebranie zagaił prezes p.
Stachowiak, protokół odczytał sekretarz p. H.
Koczorowski,
następnie
prezes
przedstawił
sprawozdanie z wycieczek chóru do Inowrocła
się

się dzień 5 października w którym
odbędą się manewry naszej organizacji.

Godz. 7,30: Podział

Zbliża

w

strem.

j)

Do Tow. Powstańców i Wojaków
obwodu Skórcza.

Glemma, profesor histo
seminarjum duchownem w Pelplinie,
został powołany na stanowisko profesora
historji do uniwersytetu Jagiellońskiego w
Z gminy Ochodza.
Starosta powiatowy w
Krakowie jako następca ustępującego prof.
Wągrowcu zatwierdził p. W alentego Macioszka
X. Dr. Fijałka. X. G. obejmuje katedrę w
na
sołtysa gminy Ochodza na przeciąg 3 lat.
Krakowie w październiku z nowym seme
Z chóru
Zebranie
X.

rji

c*

.

na

naradzie

3

lata

Wróblewskiego., który odpowiadał z wolnej
aresztowano po odczytaniu wyroku.

stopy,

uległ rozbiciu,

a

pośród

z

pasa

żerów 7 osób odniosło ciężkie rany tak, iż
musiano je przewieźć do szpitala.
Matuszewski
Ciężkich obrażeń doznali
Józef, student z pow. gostyńskiego (uszko
dzone oko i rany) i Kłus Anna z Poręby p.
Jarocin (uszkodzone oko);
lżej ranieni zo
stali woźnica wozu Andrzej Jasiński,
lat
58 z Zegrza, Filip i Ludwika Zerge, ul. Dę
bińska 1 i Józefak Jan, lat 56, rolnik.
Na miejsce katastrofy wezwano pogoto
wie ratunkowe,
które
udzieliło
rannym
pierwszej pomocy, przewożąc następnie Ma
tuszewskiego do szpitala Przemienienia, a
Kłus Annę do kliniki ocznej.
Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzą
władze policyjne.

zamordowania

deputatnika
Ringwelskiego.
Mord planowano już od dłuższego czasu..
Kry
t. j. 4 lipca br.,
tycznego wieczora,
przybył
Wróblewski do zagrody Pateli, i wywabiwszy
P. na drogę, począł go namawiać do zbrodni.
Wyjął z kieszeni pół litra wódki, aby w ten
sposób dodać mu odwagi. Patela alkohol wy
Wówczas
pił.
wyjął Wr. z kieszeni iist od
swej'szwagierki, w którym ta donosi, że jeżeli
Patela nie zabije Ringwelskiego, to ona jego
żoną nie zostanie.
Myśl
utraty
ukochanej
dziewczyny, z którą miał się ożenić, tak na
zabrał dubel
niego wpłynęła, że ostatecznie
tówkę oraz 3 naboje i poszedł na drogę, wiodą
cą z Prądzony do Borowegomłyna.
Tegoż wie
czora przebywał 67-letni Jan Ringwelski u swe
go sąsiada Jakóba Rudnika i o godz. 11 wiecz.
powracał do swego mieszkania na wybudowa
nie, Ringwelski zbliżył się na odległość około
10 metrów, Patela oddał dwa strzały raniąc go
w
czoło i w prawe ramię.
Zbroczony krwią
starzec
Przewieziono go w
padł na ziemię.
stanie bezprzytomnym do zakładu św. Boromeusza w Chojnicach, gdzie udało
się utrzymać
W dwa dni później spraw
rannego przy życiu.
ca
mordu został aresztowany i przyznał się do
czynu.

Patela jest umysłowo
niedorozwinięty, do
szkoły prawie że nie uczęszczał, pozatem nie
m iał
odpowiedniego
wychowania.
Ojciec od
lat 10 nie żyje, matka od la 2 jest ociemniałą.
Wykonał to, co mu Wróblewski rozkazał, do

Ringwelskiego żadnej
Oskarżony

urazy nie miał.

Wróblewski

zaprzecza

jakoby

Patelę do zamordowania jego depu
tatnika.
Zaprzecza również,
jakoby deputat
Ringwelskiego był mu ciężarem.
Świadek Jan Ringwelski opowiada całe zaj
namawiał

ście krytycznego wieczoru.
Jest zdnia, że je
dynie W róblewskiem u zależało na sprzątnięciu
jego osoby ze świata.
Dalsi

zeznali, że osk. W róblew
Patelę do zeznań na jego korzyść.

świadkowie

ski namawiał

W końcu rozprawy

przesłuchano

lekarza dr.

Łukowicza, dr. Sochaniewicza i dr. Piełowskiego, którzy zeznali, że Patela jest człowiekiem

historia o ,,cudownym
lekarzu" w Poznaniu.
20-ietniego eskulapa chodziły kobiety na kurację
jak po święcona wodę.

Nieprawdopodobna
Do

,,Nowy Kurjer" donosi:
Przy ul. Pocztowej 13 głosił od 6 tygodni
wielki szyld rozmiarów 20X50 wszem wobec
i każdemu z osobna, że w domu tym na trzeciem piętrze ordynuje: Lekarz ratujący zdro
wie, Ja n Bręczewski, godziny przyjęć od 9—12,
1-3

.

Warunki

zewnętrzne lekarza ciała i duszy
kobiecej były podobno pierwszorzędne, to też
pacjentki nie mogły się docisnąć jedna przed
drugą przed oblicze młodego (ma około 20 łat)
eskulapa. Cierpiące osoby były oczarowane
niem niej
,,fascynującemi" zabiegami lekarza,
także urządzenie gabinetu wzbudzało podziw
u
Na półkach błyszczały pięknie
pacjentek.
oprawne dzieła bibljoteki ,,fachowej”, na któ
składała się encyklopedja Trzaski, Everta
rą
i Michalskiego oraz kilka popularnych książek
przyrodoleczniczych. Stół kuchenny błyszczał
śnieżną bielą ceraty,
jako stół operacyjny,
obok stała skrzynka magiczna z cudownemi
medykamentami. Na niepokalanej białości ser
wecie błyszczały aparaty chirurgiczne, jak no
że, nożyczki i t. p narzędzia.
.

Ujmujący lekarz zabierał się bardzo radykal
wypędzania chorób z ciał pięknych pa
cjentek. Każda cierpiąca osoba rozbierała się
i kładła na stół operacyjny.
Zaczęły się za
biegi lecznicze.
nie do

Od

wstępnych

oględzin,

masażów

całego

ciała, opukiwań młotkiem porcelanowym za
leżało, jakie lekarstwo trzeba choremu ciału

zaaplikować. Dla tem lepszego zbadania cho
rych miejsc posługiwał się cudowny lekarz
latarką elektryczną, wykrywając przy pomocy
jej światła prawie zawsze chorobę wenerycz
ną.
Skrzynka z butelkami zawierała cudowne

które

płyny,

miały

zdrowie

pacjentkom

przy

wracać.

Był tam ocet cebulkowy, wywary z diabel
skiego ziela, ,,cudowna igła" do zapobiegania
macierzyństwu, niezwykła szpilka do zastrzy
ków cukrowych i jodoformowych i jeszcze wie
le innych buteleczek z niemniej
skutecznemf
medykamentami,
spreparowanemi na wódzia
i farbach różnego koloru.
Zabiegi lecznicze kosztowały 20, 40, 100 zł,
a nawet, jeśli na
stole operacyjnym trzeba by
ło dokonać ,,trudnej operacji"
150 złotych.
Pacjentki były z kuracji zadowolone. Inte
—

szedł

res

Istniał

świetnie, lekarz

ręce

zacierał.

projekt rozszerzenia lecznicy(
i otworzenia filji na prowincji. Młody eskulap
nie zasypiał gruszek w popiele, starając
się
z
jednej strony o godnego zastępcę na czas
służby wojskowej i z drugiej o piękną i młodą
żoneczkę z pienędzmi, za pośrednictwem biu
ra
matrymonialnego Antoniego Górczewskiego
z

nawet

Kórnika.

I byłoby wszystko szło dobrze, gdyby cu
downą lecznicą i lekarzem kobiet nie zaintere
sowała się policja.
Atak odbył się zaraz na
kilka frontów. Tablicę ściągnięto z muru, ze

stołu

operacyjnego

karza

przytrzymano

pacjentkę,
za

cudownego

kołnierz

i

le

osadzono

w
areszcie, gdzie obecnie duma nad swą zwi
chniętą karjerą lekarza-uzdrawiacza
lepszej

połowy rodzaju ludzkiego. Policja bowiem za
przeczyła doktorowi wykształcenia lekarskie
z
Szamotuł,
go,
wytykając mu pochodzenie
fach malarski, zawód mechanika i dopiero 20
wiosen życia.
Działo się to wszystko w stołecznem mie
ście Poznaniu, w miesiącu sierpniu i wrześniu
roku pańskiego 1930,

Nr.

227.

środa, dnia 1 października 1930

JDZIENNIE BYDGOSKI"

Nowość

wzm

TEATRU MIEJSKIEGO.

storii

i

działalności

50-letniej
Ludowej

Towarzystwa
długoletni praco
października uroczyste
wnik T. C. L. inż. Żaliński.
teatru
grudziądzkiego,
pod kierownictwem
Z ramienia Rady Głównej T. C. L. wygłosił
Już z pierwszych prac
p. St. Zięciakiewicza.
ks.
że
pożegnalne
przemówienie
Skonieczny
zarząd teatru
mamy dowody,
wykazuje
z
istotnie ogromną przedsiębiorczość i pracowi
Bydgoszczy, wspominając nadludzką pracę
oświatowotość.
Na inaugurację
przygotowano
polską ks. biskupa Nominąta na niwie
dłuższem przemówie
morzem"
narodowej.
Następnie
sztukę,
,,Nąd
komedję
polakiem
niem pożegnał Ks. Biskupa w imieniu Komite
J. Rączkowskiego.
tu T. C. L
Do pożegnania tego
Końcowe strze
dyr. Puppel.
Baczność, bracia strzelcy.
lanie Bractwa Strzeleckiego odbędzie się dnia
dołączyło się także i Kolo Przyjaciół Harcer
stwa Polskiego, które przez usta ks. kapelana
12 października.
Dwa strzelania tylko odbędą
się więc przed ukończeniem sezonu.
Najbliż i drużynę harcerek żegnało swego dobroczyń
cę słowami z głębi serca plynącemi.
sze
strzelanie o nagrody i kubek i order od
Na wszystkie te przemówienia odpowiedział
bywa się w poniedziałek, dnia 29. bm. o godz.
3 po poł.
Wszystkich braci zachęca się do jak Ks. Biskup, dziękując wszystkim zebranym za
przywiązanie i miłość dla niego, udzielając ze
najliczniejszego udziału.
Od
Towarzystwo Czytelni Ludowych
żegnało branym błogosławieństwa apostolskiego.
coś P olskę"
i gromkim
J. E. Ks. Biskupa Dembka. W dn. 26 bm. ob
,,Boże
śpiewaniem
chodził tut. Komitet Tow. Czytelni Ludow'ych
okrzykiem na cześć J. E. Ks. Biskupa Bernar
da Dembka zakończono tę tak wzniosłą uro
uroczysty obchód 50-lecia T. C. L., który to
czystość.
obchód połączono z uroczystem pożegnaniem
J. E
Ks. Biskupa Bernarda Dembka,
Ćwiczenia młodzieży męskiej Tow. Gimn,
swego
w
długoletniego prezesa, a obecnego prezesa Po ,,Sokół" I.
odbywają się
dalszym
ciągu
m orskiej
Rady Okręgowej T. C L Podwójna w sali gimnastycznej gimnazjum ldas. przy ul.
ta uroczystość odbyła się w auli Państw. Gim
Sienkiewicza i to w każdy wtorek i piątek od
którą wypełniła liczna
godz. 6 -tej wieczorem.
nazjum Klasycznego,
publiczność ze wszystkich sfer z duchowień
Treningi sekcji bokserskiej przy Tow. Gim.
stwem,
przedstawicielami władz samorządo ,,SckóI" I. odbywają się regularnie w każdy
wych, miejskich i wojskowych na czele. M in. poniedziałek i czwartek od godz. 8 -ej wieczo
rem
w
sali gimnastycznej gimnazjum klasyczn.
zauważyliśmy członka Rady Głównej T. C. L,
ks. prob. Skoniecznego z Bydgoszczy, starostę
Obecność wszystkich
przy ul. Sienkiewicza.
grodzkiego p. Montwiłła, wiceprezydenta mia członków konieczna.
sta
asesora
starostwa
Jubileusz 25-lecia pracy
p. Krobskiego,
powia
zawodowej artyW
lokalu
towego p. Ziółkowskiego, p. generała Rachmisty-skrzypka.
p.
Klarowskiego
w
struka, p. generała Ładosia, prezesa Z. O. K.Z.
,,Królewskim Dworze" koncertuje ze swą or
kiestrą znany i powszechnie łubiany artystap.
sędziego
Rogozińskiego,
p.
prokuratora
Hermana, komendanta Pol. Państw, p. Cywiń
muzyk p. Wacław Kaczmarek.
Artystyczne
skiego.
występy zespołu tego stoją na wysokim pozio
Po przybyciu J. E
Ks. Biskupa Dembka,
że lokal
mie, to też nic dziwnego,
podczas
zagaił uroczystość dyr. Państw. Gimn. Klasycz koncertu zapełnia się miłośnikami muzyki.
Jak
się dowiadujemy, na dz. ł października
nego p. Puppel, poczem chór mieszany Tow.
br.
25-lecie
śpiewu ,,Lutnia" pod batutą dyrygenta prof.
przypadło
pracy
za-wodowej
Dawidowicza wykonał kilka utworów. Świetny
Kaczmarka. W dniu tym odbędzie się
p. W
wielki koncert jubileuszowy.
i z pietyzmem ujęty wykład jubileuszowy o hi
Dnia

Czytelni

otwarcie

2

i

.

.

—

.

katolicka w Grudziądzu.
Uroczyste pożegnanie 3. E. Ks. Biskupa.

Wspaniała manifestacja
Komitet

,

którego czele staktórego jako człon
kowie należeli pp.: prezydent Włodek, radca
Ruchniewicz, inspektor Wodwud,
insp. Ra
szewski, senjor kupiectwa Zawacki, dyr. Gro
belny, Zalewski, Helena Kruszonowa, red. Kunz,
parafjalny,

nął ks. Mańkowski,

a

urządził w niedzielę, dn. 28 bm. wielki
sty obchód, akademję pożegnalną w

uroczy

prezesem
Zebrane

Pełką

na

czele

oraz

Straż

mostu.
teatrem

imieniu

dozoru

kościelnego

Raszewskim

czele.

w

Wielu
bo

tam

bardzo

wielu

bywa w kawiarniach,
przeczytania jednej lub

możność

ma

drugiej gazety.
Świat i ludzi

pozna się właśnie z ilustracyj
które
tych czasopism,
powinny się znaleźć
w każdej rodzinie,
aby nas pociągnąć na wyży
ny do piękna.
Abyśmy na moment zapomnieć
mogli o tem wszystkiem co nas boli, co nas
gniecie, a żyć choć na chwilę sztuką i pięknem.

Pomorska

urządziła
Agencja Wydawnicza
wielką skalę bibljotekę czasopism i proszę
posłuchać, jak to ładnie i składnie urządzono:
Za

złotych 10 miesięcznie otrzyma każdy
10 pism ilustrowanych do wyboru za
trzymując czasopisma te przez jeden tydzień.
Abonent, który abonuje czasopisma w drugim
tygodniu płaci na miesiąc 6,— zł, w trzecim
abonent

Wizytację ks. biskupa, W ub. środę zwie
biskup Okoniewski tut. szkołę handlo
wą w otoczeniu księży: kanonika Lewandow
skiego, ks. prob. Młyńskiego, kapelana Jagły
inspektora Tarnowicza. Biskupa powitało na
schodach grono profesorów z p. dyr. Semrauem
na czele, oraz przedstawiciele Kuratorjum Szko
ły w osobach pp. prezesa Maciejewskiego i p.
Hołd Jego Eks. składał w
Pawlikowskiego.
imieniu wychowawców
i wychowanków dyr.

—

—

Ostrzeżenie!

Wskutek
porażenia
prąd elektryczny, dyrektor elek
trowni zwraca się jeszcze raz
do
rodziców
z ostrzeżeniem,
ażeby dzieci ich nie bawiły się
latawcami, gdzie są przewody wysokiego na
pięcia, gdyż niebezpieczeństwo jest ogromne.
Przewody te posiadają prąd o sile 15 tysięcy

chłopca

Pobłogosławiony został w ko
Trójcy w Bydgoszczy związek m ał
żeński p. Elżbiety Witkowskiej z Tczewa z p.
Mieczysławem Buczkowskim, długoletnim kon
trolerem firmy Singer.
Nowożeńcom ,,Szczęść
Osobiste.

wolt

św.

Zmniejszenie koncesyj wódczańych. Dowia
dujemy się, że Izba Skarbowa w Grudziądzu
zawiadomiła
tut.
kupców
kolonjalistów pp.
Wacha i Reinckego, że koncesje na wyszynk
wódek i piwa będą im odebrane.
ub.

m.

Tczewa.

są

nast.:

o

mistrzostwo

środę rozpoczęto walkę
W

m,

Z

Orcholska

—

wa,

Tczewa.

z

dworcu

.

kolejo

nieszczęście, bo
nazwiskiem
Herman,

kolejarzy

straci

że

obie

ręce.

Nieszczęśliwego odstawiono do s z p ita l a
miejskiego. Szczegóły w numerze następnym.

przez samochód.

Przejechany

4:6,

Perkalhowa

—

Grudziądza donoszą:
wydarzyło się straszne

jeden

oto

Spotkania i wynilji dotychczasowe
klasa A
grze pojedyńczej pań

Wach

B.

łatwością zabić człowieka.

z

przy manipulowaniu koło prądu elektrycznego
dozna! tak silnego porażenia, iż zachodzi oba

oraz
6:3, 7:5
6:4,6:3.
Single
Starzeński 8:10,
panów: Klasa A Dominowskł
Ilofmeister 6:1, 6:3;
Króh6:1, 6:4; Jankau
Kuhlman 6:3, 8:6.
Iing
Single panów klasy B
Handtke 6:3, 6:3:
Żuk
Ćwi
Hempel jun.

Hemplówna

klasa

zdolne

są

Na

wym

mistrzostwo

o

i

przez

Kolejarz porażony prądem

Boże",

Turniej tenisowy

—

graczy.

Semrau.

W

i

ten

w

zwyczaj interesujące
utrzymane na wysokim
Hem
poziomie technicznym spotkania były:
Orcholska i Dominowski
Starżeńplówna
ski, które wykazały równe siły poszczególnych

dził ks.

ściele

że

.

na

Z

Grudziądza donoszą:

Przechodząca ulicą

-

50-letnia

auto, własność
wieziono ją do

—

—

kliński

Hempel

—

6:3.

6:4,

Pulwitt

Lenkbeił,

—-

Ćwiklińska,

mieszana:

Gra

6:1.

7:5,

Pełkowska

została

przejechana przez
Prze
powiatowego.
szpitala miejskiego. Nieszczę
śliwa doznała złam ania nogi i silnego obrażenia
Szofera, który usiłował zbiec, przy
głowy.
trzymano i odstawiono do aresztu policyjnego.

—

Nad-

Wyjazd starosty krajowego na rokowania
polsko-niemieckie do Berlina. Dn. 26 bm. sta
rosta krajowy p.
Łącki, wyjechał do Berlina,
gdzie weźmie udział w rokowaniach polsko
niemieckich, w sprawach likwidacyjnych.
Podoficerowie toruńscy u p. marszałka Pił
sudskiego, Dn. 26 bm. p. marszałek Józef Pił
sudski przyjął delegację Zw. Podoficerów Re
zerwy Okręgu Pomorskiego, Koło Toruń, któ
ra
wręczyła p. m arszałkowi księgę 10-lecia
Pomorza, wydaną z okazji 10-lecia odzyskania

grudniu 3, 10, 17 i 31. Zwraca się uwa
gę kandydatów na kierowców, że do egzaminu
mogą się zgłaszać tylko po uprzedniem zło
żeniu
podania i po otrzymaniu wezwania do
egzaminu.
Nieszczęśliwy wypadek. Dn. 26 bm. Ulaszewski Antoni,
zam ieszkały
pjzy ul. Gru
dziądzkiej 218, zgłosił w policji, że dziecko je
go, bawiące się na podwórzu wpadło do niezakrytego dołu zlewowego i odniosło obrażenia

Pomorza.

żone

balak

stępca

ski

imieniu

zostali

tłumów

1

—

sekretarz, Żebrowski

skarbnik,
ławnik Kowalski Wł.,

prezesa i I.
sekretarza II.

—

za
za

ławnik

Strumpf. Pozajako ławnicy weszli jeszcze pp.: Gałęzowi Winicki. Do komisji rewizyjnej wybrani

stępca
tem

jeszcze
zebranych
pożegnał J. E. Ks. Biskupa ks. M ań
kowski i poprosił d!a zebranych o apostolskie
błogosławieństwo, którego też Ks. Biskup ze
branym udzielił.
Był to najpiękniejszy mo
ment tei wspanialej uroczystości.

p.

—

stwa.
w

komendantem

Likwidacja strajku. W sprawie strajku ro
botników, zatrudnionych w cegielni Jakobsa
IWiktora w Lubiczu, pow. toruński donosimy,
iż wobec wypłacenia strajkującym
częściowo
zaległych zarobków, wszyscy strajkujący pod
jęli pracę.
Tow. Floty Narodowej w Podgórzu, Przed
kilku dniami odbyło się zebranie organizacyj
ne, zwołane z inicjatywy naczelnika Jakubow
skiego, celem założenia Tow. Floty Narodo
wej. Obrady zagaił wobec licznie zebranej pu
bliczności naczelnik p. Jakubowski, który wy
głosił obszerny referat, wyjaśniając zebranym
cele
i zadania
Po ożywionej
towarzystwa.
uchwalono
dyskusji
jednogłośnie
założyć
Do
zarządu wy
wspomniane towarzystwo.
brani zostali pp.: Jakubowski
prezes, Wy-

Rozczulony do głębi przemówił Ks. Biskup,
żegnając się serdecznie z parafją, dziękując za
tak wspaniałe dary, za słowa uznania, a szcze
gólnie dziękował p. prezydentowi Włodkowi,
Magistratowi, Radzie Miejskiej za łaskawą pomic, udzielaną parafji, oraz Dozorowi Kościel
sło
nemu,
p. radcy Ruchniewiczowi, jednem
wem
wszystkim za to poparcie, jakiem go ob
darzano.
W końcu nawołuje gorąco do wy
trwania w pracy dla Boga, kościoła św. i pań
raz

z

każdy

sach może sobie

W

.

końcu

Pożarna

Radomskiemu
należy się
sposób chcą głód czasopism
ilustrowanych i t. p. wyplenić wśród mas
łaknących takowych, a wierzę, że im się to
w
pełni uda.
Szerokie masy publiczności łaknącej
tego
chleba duchowego wdzięczne będą inicjatorom
za
tak miłą dogodność w abonamencie tych
dziś tak bardzo ciekawych czasopism ilustro
wanych, a nie dla każdego ze względu na drogi
abonament dostępnych.
Życząc Pomorskiej Agencji Wydawniczej jak
najlepszego rozwoju i powodzenia zwracamy
szerokim
masom
publiczności uwagę na ten
najprostszy sposób zaopatrzenia się w stały
abonament ilustracyj i t. p
czasopism, które
niewątpliwie w każdej rodzinie staną się nie
odłącznym przyjacielem, które pokocha każdy,
tak młody jak i stary i zamiast bywać w loka
lach. po za domem, spędzi czas w najmilszem
gronie rodzinnem. Zbliżają się wieczory zimo
we.
niechaj więc każdy pamięta o bibljotece
czasopism ilustrowanych, która będzie niewąt
pliwie dla każdego uprzyjemnieniem tychże
wieczorów.
Oto najmilsze i najserdeczniejsze
życzenia składamy pod adresem miłośników
wszelakiej ilustracji. Adres Pomorskiej Agencji
Wydaw'niczej jest: Grudziądz, ul. Stara. (25220

dzisiejszych tak trudnych cza
pozwolić na abonament więcej
jak jednego pisma codziennego, które jak chleb
potrzebne jest każdemu, kto chce być poinfor
mowany o tem, co się w świecie dzieje. Z abonowaniem tygodników ilustrowanych jest go
rzej, bo te może abonować tylko ten, kto ma
po temu dochody.
Nie

Hendlercwi

P.

uznanie,

starostwa

Wielka ilość jeleni pojawiła
się w Posódkach.

żegnał Ks.
Biskupa radca Ruchniewicz, w imieniu organizacyj, bractw i towarzystw kościelnych i świe
ckich przemówił p. Zalewski, prtfzes Kolejo
wego P. W
Senjor kupiectwa p. Jan Zawa
cki wręczył J. E. Ks. Biskupowi drogocenny
ornat,
wykonany przez siostry Elżbietanki.
P. Barczyńska w imieniu matek chrześcijań
skich wręczyła Ks. Biskupowi kielich i patynę.

4.

do

tru

na

Uroczystą akademję w imieniu komitetu parafjalnego zagaił pięknem przemówieniem powitalnem ks. Mańkowski, nast. prezydent Wło
dek- w swem pięknem przemówieniu podniósł
Ks. Biskupa jako duszpasterza
owocną pracę
na
Pomorzu,
największej
parafji
przez swą
dziesięcioletnią działalność duszpasterską dla
dobra kościoła świętego, jako i państwa. Przy
tej sposobności wręczył p. Prezydent J. E .Ks.
Biskupowi podarek w imieniu miasta w posta
ci wspaniałego obrazu, przedstawiającego wi
dok miasta z kościołem farnym i ratuszem od
strony Wisły, pendzla prof. Szczeblewskiego.

W

dyrygenta p. Blocha odśpiewały pieśń po
bractwa,
żegnalną.
Następnie
towarzystwa,
cechy i organizacje utworzyły szpaler od tea

Ks.

W

Młodzie

tutą

Straż

tłumy zgotowały przyby
Biskupowi żywiołową manifestację,
Wiwatowano również gdy J. E. Ks. Biskup
ukazał się na scenie. Orkiestra Młodzieży Ka
tolickiej przy Farze odegrała hymn papieski,
który wszyscy wysłuchali stojąc.

-y

orkiestra

w

godz. 3-ej po południu widownia Tea
tru Miejskiego wypełniła się po brzegi. O go
dzinie
16,30 zajechał J. E. Ks. Biskup w to
Włodka,
warzystwie
p. prezydenta
radcy
Ruchniewicza i ks. Mańkowskiego do Teatru
Straż honorową pełniło Bractwo
Miejskiego.
Strzeleckie, komendę dzierżył kom. Bractwa
Kurkowego p. Jan Kellas. Stawili się również
Sokoli z prezesem okręgu i podoficerowie re

łemu

programu

zajął Ks, Biskup
miejsce
powozie p. prezydenta. Na czele jechał So
kół konny.
Publiczność tworzyła jakby żywy
mur
i owacyjnie żegnała swego duszpasterza.
Liczne orkiestry grały naprzemian.
Ostatnie
pożegnanie nastąpiło przy moście kolejowym,
gdzie Ks. Biskup z powozu przesiadł do samo
chodu.
Zebranym tłumom udzielił Ks. Biskup
błogosławieństwa i odjechał do Grupy do Oj
ców Misjonarzy.
Nad porządkiem publicznym czuwała spra
wnie P. P. z komendantem p. Cywińskim, oraz

Teatrze

o

zerwy z
Pożarna.

wykonaniu

ży Katolickiej przy Farze odegrała kilka utwo
rów, a zjednoczone chóry kościelne pod ba

Przed

Miejskim.
Już

W

na

do

abonamentu.

Hendler.

.

.

takiej

ianki,

W Grudziądzu powstała Pomorska Agencja
Wydawnicza, która za cel wzięła sobie aby
zaspokoić głód książki i czasopism, a którą
na
bruku grudziądzkim pan
kieruje
znany

wygłosił

.

.

tygodniu 4,— zł, w czwartym tygodniu 2,— zł,
a
w
piątym tygodniu 1,— zł.
Za 10 czasopism, a przecież ilustracje, żarty
jeży inne podobne pisma nie tracą przez rok
cały na wartości i jest to obojętnem czy pzyta
się takowe w pierwszym czy w piątym tygo
dniu, jedynie różnica i to wielka jest w cenie

Oiruciilądzu.

w

Wydawnictwo godne poparcia
Z

Str. Vi

r.

pp.:

Urbański,

Kokoszewski,

Kranich,

Orczybowski i Oliński.
Komisja dla badania pojazdów mechanicz
nych będzie urzędować w Toruniu w paździer
niku w dniach 8, 22 i 29; w listopadzie 12 i 22

oraz

cielesne.

Przeciwko

zostało

Porady
dzie

Nieruchomości

1,

w
w

Od

dnia

biurze

wdro

1.

X.

1930

bę

r.

Związku Właścicieli

Toruniu,

godzinach

w

domu

dochodzenie.

prawne.

urzędował

liński

właścicielowi

od

przy ul.
10 do

Most

12-ej,

Pau-

stały

radca prawny.
Zabawa
Związku

Podoficerów
Rezerwy
Podgórzu. Dn. 1 października odbędzie się
w
sali p. Rzepkiewicza wieczorek, urządzony
staraniem Zw. Podoficerów Rezerwy.
Komitet
przygotowuje dla gości wiele niespodzianek.
w

NOWE.
Agenturę
przejął

z

Dziennika
dn.

1

Bydgoskiego

października

p.W Nazajczyk. Nowe, Rynek
.

br.

miesięcznie zł3 15
Cena

—

kwartalnie

pojedyńczego egzemplarza

zł 9.45.
20

gr.

pow.

kartuskiego,

pojawi

-

4000 zł

na

obniżenie ceny

żyła kaszubskiego.
Izba Rolnicza podaje do wia
rolników, zamieszkałych w powia
tach: morskim, kartuskim, kościerskim i
że Ministerstwo
Rolnictwa
chojnickim
przyznało z kredytów swoich
Pomorskiej
Izbie Rolniczej w Toruniu kwotę 4 000 zł
jako zasiłek na obniżkę cen przy zakupie
przez nich oryginalnego żyta kaszubskiego
hodowli p. Żylicza w Górze, które to żytu ze
względu na swoje dodatnie własności zasłu
guje na rozpowszechnianie go w powiatach
północnych Pomorza.
Z zasiłku tego mogą korzystać
rolnicy,
zamieszkali w powyższych powiatach, wła
ściciele, dzierżawcy gospodarstw, nie prze
kraczających obszarem 50 ha.
Pomorska

domości

,

Krwawa strzelanina

11.

Wszelkie zamówienia na przedpłatę pro
simy uskuteczniać tylko u p. Mazajczyka,
który przyjmuje abonament i ogłoszenia
po eenachoryginalnych bez żadnych dopłat.
Prenumerata ,Dziennika Bydgoskiego”
w
agenturze wynosi:

Pogódkach,

ęię wielka ilość jeleni, które wyrządzają
i to w kar
tut. rolnikom poważne szkody
toflach i w nowych zasiewach. Gospodarze
nie wiedząc co począć,
zanoszą skargi do
miejscowego sołtysa i proszą o pomoc.
ła

w

Z

i

G d y ni

donoszą:

jego dwaj synowie
postrzelili trzema

w

Gdyni.

Niej. Franciszek Jek
Augustyn i Franciszek
strzałami

z

rewolweru

Dudę Stanisławę w głowę, Jeka Józefa w
brzuch, Sędzickiego Mieczysława w prawe
rami^ Dudę i Jeka Józefa w stanie bezna

dziejnym odwieziono do Lecznicy Morskiej
Gdyni. Sprawców ujęto. Krwawa awan
tura wynikła wskutek nadużycia alkoholu.

w

Str.

10.
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Kino Kristal

Ostatnie 2 dni

7 i 9.

wtorek i środa

Początek

o

godz.

Hadżi

Murat-Biafy Szatan

sumienne

wykonanie i przystępna cena nie
rachubę?
W głowie się mąci, gdy człowiek coś po
dobnego czyta!
I jeszcze jedno. Komitet Normalizacyjny
ustanowił taksę tych opłat,
zdaje się
bo przepisuje, że tytułem haraczu powinna
firma
wpłacić 1.5% pro mille od obrotu.
Niechże więc któraś fabryka ma miljon zł
obrotu, a takich wytwórni jest
rocznego
bardzo dużo, to każda musi Komitetowi zło
żyć 1500 zł, bo inaczej nie może liczyć na
dostawy.
Pytamy: kto ustanowił ten haracz, w ja
kim celu i do czyich kieszeni idą te pienią
są brane

KRONIKA
Bydgoszcz,

dnia 30 września 1830 roku.

w

—
-

KALENDARZYK.
Dziś: Hieronima

yzn, Teresy.
Dukli, Remigjusza.
Wschód słońca: godz. 6.
Zachód słońca: godz. 17,39.

Jutró: Bł. Jana

w

z

DYŻURY

APTEK:

poniedziałku dnia 29 września do po
6 października pełnią dyżur:
1) Apteka Fod Łabędziem, ul. Gdańska 5.
2) Apteka Staromiejska, ul. Długa 57.
Od

niedziałku

—

—

dze?
Komitet

Normalizacyjny

Muzeum Miejskie przy Starym Rynku

Kto

codziennie od 10-4, w niedziele i
święta od 11-2 Obecnie w Muzeum wysta
wa
miejskiej galerji obrazów.
otwarte

.

jest instytucją

ma
.

do

Sejmu

spisach wyborców do Sejmu i Senatu
winni figurować wszyscy obywatele, któ
rym w m yśl Konstytucji i ordynacji wy
borczej prawo to przysługuje.
Prawo wybierania posłów do Sejmu
t. zw czynne'prawo wyborcze
ma każdy
obywatel państwa polskiego, płci męskiej
i żeńskiej, który w dniu ogłoszenia wybo
rów, tj. 30 sierpnia 1930 miał ukończonych
21 łat.
Prawo to nie przysługuje wojsko
wym w czynnej służbie, a więc oficerom i
podoficer-om zawodowym oraz szeregowcom
odbywającym powinność wojskową.
W myśl ordynacji wyborczej czynne pra
wo
wyborcze nie przysługuje osobom cał
kowicie
lub częściowo
ubezwłasnowolnio

Dziś

MIEJSKIEGO.

wtorek

30

września

br.

klasyczna
operetka (o charakterze zbliżonym do opery)
Zellera p. t. ,,Sztygar", po premjerze któ
iż
rego zgodna opinja krytyki przyznała
inowacje i liczne zmiany wyszły bardzo na
korzyść teatrowi.
Najbliższą premjerą będzie ,,Garstka po
piołu" Leonarda Ide, Jest to jedna z nie
licznych sztuk, napisanych z prawdziwym
talentem. Premjera (sobota 4. X. br.) bę
dzie wspaniałą rewją piękności i toalet.
1-sza popołudniówka, Stałych bywalców
teatralnych ucieszy wiadomość o niedziel
nej popołudniówce (5. X. br. o godz. 4-ej);
odegrana będzie arcymiła operetka p. t, ,,Nitcuche". Ceny zniżone.

-

-

.

Na

marginesie.

Jak niesłychane dzieją się

u

nas

rzeczy,

przykładem następująca historja.
Jedna z Izb handlowo-przemysiowych ro
zesłała swym członkom ,,komunikat infor
macyjny", który cytujemy poniżej dosłow

tego

nie:

,,Z

Komitetu

Normalizacyjnego. Przy do

s-tawach

i
państwowych
komunalnych
uwzględnione mają być w pierwszej linji
firmy, zalecone przez Komitet Normaliza
cyjny. Na listę zaleceń wpisuje Komitet
Normalizacyjny tylko takie firmy, które ty
tułem finansowego
poparcia wpłacają na
dany okres roczny sumę odpowiadającą 1.5
promille wykazanego obrotu za ubiegły rok
kalendarzowy. Do podania należy dołączyć
znaczki stemplowe na kwotę zł 6,60. Biuro
Komitetu
mieści
się w
administracyjne
gmachu Ministerstwa Przem. i Handlu przy
ul. Elektoralnej 1. 2.".

Na Boga, co to znaczy? Przecież Komitet
Normalizacyjny jest instytucją państwową,
która
decyduje o dostawach rządowych.
Więc tylko ten przemysłowiec może liczyć
na otrzymanie rządowego zamówienia,
któ
ry się Komitetowi Normalizacyjnemu opla-,
ci? Więc solidność firmy, dobroć materjału,

Z

TEATRU

MIEJSKIEGO.

Otwarcie

sezonu

operetkowego.
,,SZTYGAR", operetka w 3 aktach Ka
rola Zellera, wprow'adza widza w świat gór
ników, przedstaw'iając psychikę tych pod
ziemią jak krety pracujących ludzi, ich sto

pracodawców i naodwrót oraz sło
życia w epizodach, ma
łych scenach hulaszczych i konfliktach mi
O czarnej stronie życia, spędzo
łosnych.
nego pod ziemią, kiedy górnik w pocie czo
ła, wśród czyhających na niego nieszczęść,
w
kruszec czariiy kilofem wali, więc o tej
najistotniejszej części życia górniczego do
wie się widz tylko tyle, że tam pod ziemią
jest istotnie niebezpiecznie; zaś obraz ko
palni węgla, ale taki, jaki powstaje w fan
tazji podchmielonego lub rozochoconego
balet. Marcin, starszy szty
górnika, daje
gar (postać niezbyt sympatyczna), jest w e
sunek do
neczną

stropę ich
—

—

autorów libretta (Westa i Helda) może
dlatego czołową figurą tej operetki, że
przedstawia w ciągu trzech aktów złe skut
ki lekkomyślności górnika, który, będąc w'
kopalni urzędnikiem wyższej rangi, zaszedł
na
kataryniarza. Mamy tu więc operetkę
klasyczną, nie bez treści moralnej, Na Gór
nym Śląsku ,,Sztygar" zawsze cieszył się
dle

-

w

Małe

nieporozumienie. W notatce o
ślubie panny Stefanji Kuberżanki z panem
Kazimierzem Szynkowskim
zaznaczyliśmy,
że pani młoda jest córką urzędnika pań
stw'ow'ego. Na życzenie p. Władysława Ku
bery wyjaśniamy, że nie jest on urzędni
kiem lecz pracownikiem w głównych war
sztatach kolejowych.
—

rząd utrzymywaną i opłacaną. Nie opiera
swej
egzystencji na składkach
członków, jak np. Kasa Chorych lub podob
ny zakład społeczny. Więc skąd ta żebrani
na, a raczej wymuszanie opłat na dostaw
cach? I to opłat
o ile się je zesumuje
idących w krocie tysięcy, jeźli nie w miljony.
Za carskiej Rosji działy się takie rzeczy.
Każdy Moskal wiedział, że w m inisterstwie
bez łapówki nic nie
czy w innym urzędzie
wskóra. Ale to się działo dyskretnie, z ręki
do ręki, i wedle cennika: co łaska!
Czyżby u nas ta sama procedura została
zetatyzowaną?
Dziwy i dziwiska dzieją się w tej naszej
Odrodzonej Ojczyźnie!
—

Francusk ie Kursa Sek wa na p. prof. Marji
Regamey, Cieszkowskiego 20: a) dla dorosłych
—

(początkujący, elementarny, średni, w yż sz y) od
b) dla dzieci
godz. 18—20, cena: 5 zł mies.;
od godz. 16— 18, cena: 6 zł mies., przyjmują
jeszcze zapisy na nieliczne pozostałe wolne
(25210
miejsc a, cod zień od g odz. 18—20.
nadzwyczajnem powodzeniem. U nas będzie
to samo, i tg nietylko dzięki dość interesu
jącej treści libretta i przemiłej a bogatej
w
melodje i chóry muzyce lecz przedewszystkiem dzięki wysokim walorom arty
stycznym wykonawców,
Z tychże wybiła się na czołow'e miejsoe
Marja Kanpe (w roli hrabianki Róży), ar
tystka o w'ysokich w alorach głosow'ych. Ar
tystka musiała swą popisow'ą arję na po
czątku 3 aktu bisować, w duecie ,,Niech
mój mąż będzie jakim chce", odśpiewanym
z ekspresją nadzw'yczajną; godnym jej part
nerem
okazał się Jerzy Gronowski (,,ksią
żę"), tenor liryczny z dobrą szkołą i nie
przeciętnym talentem aktorskim.
Dalej przedstawił się Bydgoszczy jako
solidny baryton Hieronim Kuczkowski, któ
rego kreację ,,Sztygara" jako odpowiednią
przyjąć można. Reżyser mógł był artyście
w
akcie trzecim wyznaczyć inną charakte
ryzację, upodabniając go nieco do muzykanta-domokrążcy. Co do gry i dykcji mam
jednak względem p. Żuczkowskiego pewne
artysta gra nieco jednostaj
nie, głos jego jest mało modulacyjny, dyk
cja niewyraźna. Mimo to materjał posiada
doskonały i nie wątpię, że przy intensyw
nej pracy nad sobą, potrafi ująć wi
dza, co zresztą w wielkiej mierze zależy
także od samej roli.
Znana nam
dobrze
Hanna Wańska, urocza partnerka ,,Sztyga
zastrzeżenia:

—

—

upadłym

oraz

tego

Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy
Bydgoszczy podaje do w'iadomości, że tyl
ko robotnicy zakwalifikowani przez właści
we Państwowe Urzędy Pośrednictwa
Pracy
mogą być zarekrutowani przez Francuskie
Towarzystwo Imigracyjne w Mysłowicach
na wyjazd do Francji.
w

Ostrzega się zatem robotników' przed usię w tym celu na własne ryzyko
i za pominięciem Państwowego Urzędu Po
średnictwa Pracy do Mysłowic, albowiem
zgłaszający się samorzutnie w Mysłowicach
nie są tam do transportów przyjmowani i
zmuszeni są do powrotu na własny koszt,
narażając się na niepowetowane straty.
dawaniem

dłużnikom

w

PIANINA(25043

czasie

stanu, pozbawionym władzy
itp., pozatem osobom kara

rodzicielskiej
za
zbrodnię i przekroczenia z chęci
nym
zysku.
Prawo wyborcze do Senatu przysługuje
każdemu wyborcy do Sejmu, który w dniu
ogłoszenia wyborów ma ukończonych 30 lat
i w dniu tym
za
tj. 30 sierpnia 1930
mieszkuje w okręgu wyborczym conajmniej
-

-

od roku.

Wyborcy, liczący ponad 30 lat, winni ba
spis wyborców do Sejmu i Senatu, a
w
razie
zauważenia
braków,
pewnych
wnieść reklamację odnośnie do obu list wy
dać

borców.

—

nych

Lekcje języka angielskiego
kursach

handlo wy ch

w/m.

na

praktycz

ul.

Chrobrego
1. 7. rozpoczynają się w czwartek, t. j. 2 paź
dziernika rb. o godz. 7 wieczór.
(25199)

Z ruchu

w

dobrym gatunku

poleca ,,8*8ii8foa" Du?ercowaS3
Organizacja Frzysposobienia Kobiet
Obrony Kraju przypomina zainteresowa
nym, że kurs sanitarny pod kierunkiem p.
dr. Kączkow'skiej rozpoczyna się jutro wr
środę o godz. 7 wiecz. w sali Państwow'ej
Szkoły Przemysłowej, ul. Św. Trójcy U. Za
pisy przyjmować się jeszcze będzie przed
samem
rozpoczęciem wykładu.
-

do

—

Polsko

-

Francuska

szkółka freblcwska

i

przygotowawcza p. prof. Marji Regamey,
Cieszkowskiego 20, obejmując sekcję frebłowską i 3 komplety według programu klas wstęp

nych szkół średnich, oraz konwersacja francu
ska, przyjmuje zap isy cod zi eń od godz, 12—13.
Duży ogród, pierwszorzędne siły pedagogiczne,
liczba dzieci ściśle ograniczona.
(25209

przedwyborczego

Imponujące

ze branie

ubiegłą sobotę odbyło się po posiedze
filji Ch. Z. Z., zebranie przedwyborcze
w
lokalu p.
Chrześcijańskiej Demokracji
w
Siernieczku.
Sala była
Szlagowskiego
przepełniona członkami i sympatykami po
same brzegi.
Obrady zagaił dzielny społecznik prezes
p. Fryka. Protokół z ostatniego posiedzenia
przeczytał sekretarz p. Rzaniak.
O sytuacji przedwyborczej w Polsce mó
w ił prezes p
Fryka, a referat o położeniu
gospodarczem i politycznem w naszym kra
ju wygłosił red. Kobierski z ,,Dziennika
Bydgoskiego".
W dyskusji przemaw'iali pp.:
Krystek,
Chmielewski, Grajek, Winkel, Wilcz i refe
renci. Wszyscy mówcy nawoływali do zgo
dy i do głosowania na taką listę, która ma
ideę chrześcijańską-demokratyczną i nie
splamiła się krwią bratnią.
Następnie prezes p. Fryka wspomniał o
iż
tem, że w spisach wyborców zauważył,
W

niu

.

ra"

dotychczas to piękne M m
arcydzieło niezobaczył
niech się spieszy.
WśHSfflfi.

robotników,
udających s i ę d o Francji.

wyborcze

trwania

jako ,,Kasia Koronczarka"
szczęśliwych chwil i głosowo

m

iała

w'iele

całkiem

za

.

Ważne dla

SSenatu?
nym
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Kto

anem

Hosiuchinem

on

Fosiedzesiie Rady

Miejskiej odbędzie
czwartek, 2 października o godz. 18,30
w ratuszu. Porządek obrad obfity. M agistrat
wnosi m. in.: o dokonanie wyboru 3 człon
ków do Rady Komunalnej Kasy Oszczęd
ności m. Bydgoszczy i to 2 członków z gro
na członków Rady Miejskiej i jednego człon
ka z poza tego grona. Dalej Magistrat wnosi
o wyrażenie
zgody na uchwałę swą z dnia
8 września br. w sprawie zaciągnięcia po
życzki w wysokości 69.000 zł w Banku Go
spodarstwa Krajowego Oddział w Bydgosz
czy z funduszu rozbudowy miast na budo
wę 4-ech baraków mieszkalnych
przy ul.
Sandomierskiej i pożyczki w W'ysokości
52.000 zł z funduszu rozbudowy miast na
budowę trzech baraków mieszkalnych.
—

się

Iw

z

przez

prawo

W

Z TEATRU

Nr.

r.

w

Ch. D.

Siernieczku.

zapisano mieszkańców ulic: Sadow'ej,
Smoleńskiej, Toruńskiej od 161-167, ale na
tomiast nie pominięto tych obyw'ateli, któ
rzy już dawno pomarli. Zapytywano się, kto
takie listy przygotował?
Wzywał przeto,
aby wszyscy mieszkańcy przedmieścia Siernie

nieczek

nięto

w

badali, czy ich nazwisk
spisach wyborców.

nie

pomi

W końcu wybrano komitet
W'yborczy,
którego przewodniczącym został dzielny obywatel p. Winkel.
Po

wyczerpaniu porządku obrad, prezes
pochwaleniem

p. Fryka zamknął zebranie
Pana Boga.

Na zebraniu tem panowała
jednomyśl
ność, że każdy szanujący się Polak-Chrześcijanin, nie może glosować za centrolewem
ani za endecją, gdyż tak u jednych
jak i
u
drugich, żydzi, czy też wychrzci, prowa
do
dzą społeczeństw'o polskie
niechybnej
zguby.
—

Orkiestra

61

p.

p.

brzmiała
usterki

szlachetnie

blasze, alf
lepiej: Kapel
Artysta-komik Mieczysław Dowmunt za mistrz Turkiew'icz i reżyser Laskowski
służył na owacyjne wprost oklaski. Witała niech przyjmą za tak doskonałą inaugura
go nasza publiczność serdecznie i dzięko
cję sezonu nasze prawdziwe uznanie.
wała za areyzabawne kuplety o TreviranuPrzekonaliśmy się, że p. dyrektor Stoma
sie.
Mistrz Dowmunt, kreując ,,dyrektora
nasz
teatr chce postawić na wysokim po.
kopalni Ćw'oka", ujawnił swój wybitny ta złomie, angażując tak dobre siły artystycz
lent, świetny komizm i rutynę. Młoda ge ne, jak p. Kaupe, p. Dowmunt i Granowski
neracja artystów skorzysta w jego tow'arzy Chór dopra%wdy jest wyśmienity, co stwier
stwie bardzo wiele. Dyrekcji teatru gratu
dziłem przedewszystkiem w akcie drugim.
Zatem bez obawy będzie można przystą
luję, że udało się p. Dowmunta pozyskać
dla naszej sceny. Artyście samemu można
pić do klasycznej opery. Tego życzyć trzeba
pogratulow'ać, że w pani Morozow'ieżowej Dyrekcji Teatru Miejskiego, aby w Byd
znalazł tak wytrawną i niezrównaną part
goszczy obok operetki zaistniała opera, któ
nerkę.
ra
oczywiście będzie m ogła się utrzymać
Wiele humoru wprow'adzili Cybulski i
u nas
tylko pod tym warunkiem, że publi
Borski jako nerw'owi i jakby ,,wiatrem pod
czność stale ją będzie popierała. A należa
szyci" kanceliści Czubek i Dudek. W cha łoby, bo teatr daje przecież nietylko dużo
rakterystyczne swe role włożyli ci dwaj godziw'ej rozrywki, ale buduje na duchu,
artyści wiele pracy. Niemniej wyróżnił się daje wiele podniety, uszlachetnia i zapo
w
roli ,,oberżysty Kufla" Józef Andrzejew'
znaje z arcydziełami mistrzów nieśmiertel
ski, który w 1-szym akcie swój part wcale nych. Wieczory, spędzone w teatrze są naj
dobrze odśpiewał.
przyjemniejsze, długo się o doznanych wra
O baletmistrzu Moraw'skim i primabalżeniach wspomina, bo dobre operetki tak
lerinie Góreckiej jak dotąd zawsze można
jak opery są dla kulturalnego człowieka
tylko wyrażać się z uznaniem. Girlsy z nieodzownem źródłem radości psychicznej
Szwedówną na czele tańczyły z dystynkcją, i estetycznego szczęścia. Dobry teatr nie
musiały w 1-szym akcie ,,Zaloty górnicze" I może wchodzić W' kolizję z etyką chrześci
naturalnie bisow'ać, co świadczy o sympatji ! jańską.
|
publiczności.
Zatem Szczęść Boże!
Małp'-ki.
dowoliła.

były coprawda małe
w
przyszłości będzie

coraz

w

Nr.
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mrs aa

,,Kwiatki"

—

Dochodzą

przedwyborcze.

ze

Smoleńskiej, Toruńskiej od
Gajow ej. W niejednym

dowej,
do 167
ku

pominięto

całe

domy,

101

nr.

wypad

oraz

których miesz

w

ka po kilka ródzin.

Wzywamy Wszystkich obywateli naszego
iasta, ahy badali spisy Wyborców, gdyż
skoro pominięto całe ulice, to nie ulega naj
że zapomniano umniejszej Wątpliwości,
m ieścić pojedyncze nazwiska.
m

zniechęcone

Sprawdźcie, czy wasze nazwiska figurują
spisach wyborczych. Listy wyborców są
do przejrzenia
w
obwodowych komisjach
wyborczych do 10 października w godzinach
od 4-ej do 10-tej po południu.
Każdy wyborca musi sprawdzić, czy nie

liustracja

do

stentki p.

przysłowia:

są do

Kłobucki

wkładką dobrowolną lub też nie odmawia-:
Komitet

którejby dzisiaj nie skra
Stępowskiemu, zamieszka
łemu przy ulicy Dąbrowskiego 23, skradł jąkiś
Złodziej z korytarza pół okna. W dzisiejszych
czasach pp. złodzieje Biczem nie gardzą.

12 koncertować

bę

-

kapelmistrz p. Ludwik Kłobucki. Rzutki
gospodarz p. Petras dołożył wszelkich starań,
by pozyskać dobrą orkiestrę p. Kłobuckiego,
tem
samem
jeszcze więcej uprzyjemnić pobyt
w
jego lokalu. Na program złożą się utwory
klasyczne oraz najnowsze przeboje. Prócz te
go w czwartki i soboty odbywać się będą dan
cingi. W ten sposób znajdą swe piękne urze
czywistnienie marzenia stałych bywalców oka
załej ,,Strzechy",
Pierwszy wieczór familijny
w
czwartek 2 października br.
wany

,

nagrody. Zw. byłych zawo
dowych wojsk. R, P. Koło Bydgoszcz, zawiada
mia wszystkich amatorów
i
miłośników, że
strzelanie z wiatrówek o sześć drogocennych
nagród odbywa się w dalszym ciągu w lokalu
p, Cymera, restauracja ,,Pod Lwem", ul. Marsz.
Focha i kończy się z dniem 4 października br.
Ostatnia okazja nabycia cennych nagród na
darza się jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia.
Czysty dochód przeznacza się na zakup sztan
—

daru

Strzelanie

dla

Związku.

Restauracja ,,Zagłoba", ul. Gdańska 165
poleca świeże i smaczne obiady z 3 dań po
Kuchnia pierwszorzędna prowadzona
1,50 żł.
przez znanego na bruku bydgoskim kuchmistrza
Bufet obficie zaopatrzony w
p. Zabrockiego.
różne smaczne zakąski,
dobrze pielęgnowane
napoje oraz piwo okocimskie. Codziennie od
godz. 12 do 15 w południe koncert radjo-dźwiękowy.
Ostrzeżenie,
osobnikiem,
który
—

zbiera

rzekomo

nie

już

Ostrzega się przed jakimś
chodząc po mieszkaniach,

do

naprawy parasole, których
O takim wypadku donosi p.

zwraca.

Zalewska, zamieszkała przy ul. Chocim16, od której ów osobnik wziął do na
prawy
parasol i więcej się już nie pokazał.
Emma

skiej

Należy przeto zachować ostrożność i bez
rancji nie powierzać jakiemuś oszustowi
soli.

nZA ffiltO B

Restauira(cctaii

właśe. M .Grabowski ul.

Obiady

A'*

165.

Gdańska

i kołacie świeże

**

gwa
para

smaczne

Kft1.50

.

(25287

Kuchnia
pod kierown. kuchmistrza p. Zabrockiego
Codziennie ó d godz. 6 -tej koncert radjo-dźwiękowy.

Nadesłane.
,,Odpowiedź

Trevlrannsowirt.

Nie chcąc pozostawić bez echa patrio
tycznej odezwy Związku Inwalidów Wojen
nych m. Łodzi zbudowania lodzi podwodnej
jako odpowiedź Treviranusowi na jego za
kusy na ziemie polskie zwracamy się z uprżejtną prośbą do Pana Redaktora o za
mieszczenie na lamach ,,Dziennika Bydgo
skiego niniejszej odezwy mającej na celu
zawiązanie łańcucha składkowego na budo
wę

łodzi

podwodnej pod

nazwą

,,Odpowiedź

Treviranusowi'*ł.

Jako
początek składamy
,,Dzien nika Bydgoskiego"

w

redakcji

złotych 50,—
i wzywamy do

apelu wszystkie organizacje
byłych wojskowych, zrzeszenia społeczne na
terenie miasta Bydgoszczy i okręgu do kon
tynuowania niniejszego łańcucha.
Jako

dalsze

ogniw

a

łańcucha

zaprasza

Związek Hallerczyków Cho
rągiew Pomorską, Związek Oficerów Rezer
wy, Związek b. Uczestników Powstań Naro
dowych, Federację Polskich Związków Omy do udziału

brońców

jaków

i

Ojczyzny,

Tow. Powstańców i

Wo

Związek Podoficerów Rezerwy.

Związek Legionistów Polskich
Oddział

Dr.

w

Bydgoszczy,

Drwięga,

PftOGRAM

prezes.

ul.

A.

Jagiellońska 26,

Bar, sekretarz.

W

Czteroletni
Z nurtów

kowe

na

ły

jednego'

chłopiec

w

do

padł

rzeki wyratow ał g o

się

brat.

bieżącym
jak już kilkakrot
nie na tem miejscu wspominaliśmy- Zwią
zek Obrony Kresów Zachodnich (Z-O. K. Z.),
Kolo bydgoskie,
utrzymywał przez lipiec
i sierpień kolonję dziewcząt z Górnego Ślą
ska w dwu partjach po 76 osób, 4 opiekunki
z kierowniczką, 4 służby, razem 84 osób.

koci,

-

PROGRAM

RADJOFONICZNY.

ŚRODA

PAŹDZIERNIKA.

1

WARSZAWA.

12,10 -13 ,00: Muzyka
15,15: Kom unikat
gramofonowych.

z

płyt

gospo

16,05-16,35: Program dla dzieci.
18,00: Muzyka polska w wykonaniu orkie
stry P. R. pod dyr. Józefa Ozirmńskiego.
Słucho
20,15: Koncert popularny.
21,20:

darczy,

.

Chełmińskie

wisko,

Muzyka

23,00—24,00:

dancingu ,,Oaza".
POZNAŃ.
13 05—14,00:

K oncert

taneczna

%

gramofonowy^

14,00—14,15: Notowania giełdy płen. i zbóż.
lówarowej. 17,30—18,00: Audycja dla dzie
ci w wyk, ,,W ujcia
Czesia". 19,00—19,15:
Nadprogram z ilustr. muz lud. 20,30;—22,00?
Koncert muzyki lekkiej. 22,15—24,00: Mu

w

Fordonie.

Stan

zdrowotny dżieei by! przeciętnie
dobry a to dzięki bardzo troskliwej
i bezinteresownej
o'piece dr. Śmierzchalskiego, który bez względu na porę dnia

Zjazd
Ub.

—

rzemiosła ku

niedzieli

się

.

zyka

aw

Inowrocławiu

odbył
kujawskiego. W zjeździe tym
wzięto udział powyżej 200 rzemieślników, re 
Strzelno,
prezentujących nast. miejscowości:
zjazd

w

Kruszwicę,

Gębice,

Barcin,

growiec

i t

Gniewkowo,

sy


ferat ó ,,niesłuszttem stanowisku Izb Rzemieśl
niczych wobec ulgowych egzaminów czeladni
czych

i

mistrzowskich"

Boćkowiak.

W

dyskusji

p.

Benedykciński,

z

wygłosi!

p.

zabierali

75

100 zł.'

na

prosi Izbę o energiczne zwal
rozwielmożnionego ,partactwa pokątne-

Rzemiosło

czanie

re

niezrozumiałe.

protestuje przeciwko podwyż
taksy normalnych egzaminów mistrzow

szeniu

3.
prezes

uważają, że fundusze Izby'
podwyższenie taksy na cza

i

Rzemiosło

skich

d.

Obrady zagaił

sołe i zadowolone

dzisiejsze jest
2.

Wą

,,Polonja".

Inowrocławiu.

w

now'ego.

cukierni

z

Zebrani

Są uregulowane

Pakość,

Kolodziejowo,

Gąsawę,

taneczna

skiego
nic

rzemiosła

Trzemeszno,

e

dziewczątka odjechały a
Komitet na czele z Inspektorem p. Klimeszem kolonję zlikwidował, niech nam wol
no
będzie wszystkim dobrodziejom złożyć

nadpro

tego

Paw
gra ostatnie dwa dni najń.oweźą arcypikantną komedję z ulubienicą Anną Ańdrą pi,
,(Dziewczynka z U. S, A." Nadprogram tygo
dnik polski.
Początek o godz. 5,30.

bardzo

tutejsze na czele z p. Wodą, dyrek
torem filji Banku Polskiego, dzięki ofiar
ności różnych instytUcyj, jak niemniej dzię
ki pojedyńcżym ośobom kolonję w lipcu
utrzymywało własnym sumptem.
w

składają

Prócz

-

Kolo

dobre,

Dyrekcji

Tęskne melodie

głównych,

NOWOŚCL Dziś przewspaniała dźwiękowa!
,,Rewja Hollywoodu" z polską artystką Hanną
Ordonówną odtwarzająca piosenki i tańce, Hańusżem jako konfereńcjerem Oraz całym szere
Ca
giem wybitnych aktorów amerykańskich.
łość godna widzenia.
Nadprogram' tygodnik.

ofiarowanie

za

ścia i hen aż do mostu

utrzymania tych kolonij sięgający
kwoty 8000,- zł pokrywa tutejsze koło Z.
O. K. Z. i centrala w Poznaniu. Organizacje
te, żyjące dzięki ofiarności społeczeństwa
i wkładkom swych członków, a, więc nie
dysponujące gotówką, nie zdołały jeszcze
pokryć całego rachunku, zamykając go nie
doborem około 3000,'— zł.

grzeczne,

Ślisk a
Browaru

ról

artyści

gram.

w sumie 80 flaszek piwa
muzyki, Lloydowi Bydgoskiemu za bez
płatne użyczenie parostatków do Brdyuj

go
dla

Koszt

Dzisiaj, kiedy miłe,

także

Bia

dźwiękowo-śpib-

,,Manuale".

t.

artystyczną całość.

na

dźwię
—

Nadprogram arcyzabawna groteska

wny dramat p.
i sympatyczni

Brdy.

przyrodni

Z letnich kolonii dzieci
roku

Szatan".

dźwiękowo-kreskowa.
MARYSIEŃKA wyświetla

W niedzielę 28 bm. w godzinach połud chlćpća, 20-letni Paweł Bogusławski, który
niowych, zdarzył się w'ypadek, który tylko na ten Widok, nie namyślając się chwili,
dzięki odwadze ł przytomności dzielnego skoczył w ubraniu z okna wprost dó rzeki
młodzieńca, nie zakóńcżył się tragicznie. i pospieszył ńa ratunek biednemu dziecku.
'MianóWtcie, n a podwórzu domu przy ulicy
Płynął tak aż do Młynów B-ydgoskich,
Pi'żyrżfeeze, l u ż nad Samą rzeką Brdą' bar dokąd woda poniosła już chłopca, Tu. jed
wił się 4-letni chłopczyk, Witold Król, i w
nak zdołał go pochwy'cić ł szczęśliwie do
pewnym momencie, przez własną nieostroż prowadzić do brzegu. Chłopiec straćłł już
ność, wpadł do wódy. Fale szybko pochwy przytomność, jednak przez natychmiastowe
ciły nieszczęśliwe dziecko i uniosły z sobą. zastosowanie środków ratowniczych, zdo
Katastrofa byłaby nieuniknioną, lecz szczę łano
przywrócić go., do życia. Pawłowi Bo
ściem, wypadek zauważył siedzący przy .ok gusławskiemu za jego bohaterski czyn na
nie mieszkania,
brat przyrodni tonącego
leży się uznanie.

W

ostatni

raz

po

KR1STAL, Dziś i jutro po raz ostatni
arcydzieło filmowe ,,Hadżi Murat

,,Siła złego

Wszyscy

KINACH.

Tylko dziś i jutro
(Piraci pustyni).

CORSO,
,,Don Meik”

o

—

Pańu

Ujęty za Zgwałcenie. Policją ujęła od
dł'uższego już Czasu poszukiwanego 22-letńe'gó Juljana Smurę, który dopuścił się zbro
dni zgwałcenia. Został on Odstawiony do dy
spozycji sądu.

począwszy od 1 października br. ulubie
świata muzycznego Bydgoszczy, utalento

niec

Niema rzeczy,
Adamowi

—

dli.

.

Grandka, ul. Marsz, Focha
dzie

składek.

jąc jednorazowych

W
koncertuje ,,Pod Strzechą"
,,Pod Strzechą"
restauracji
dawniej

znanej

jak i kolońje znajdowały także
tutejszej prasie dużo życzliwości i poparcia, za co serdeczne ,,Bóg Zapłać1',
Zamykając listę dobrodziejów, dziękujemy równocześnie tym wszystkim, którzy
z życzliwością odnosili się do kolonji i mo
ralnie ją wspierali.
Wobec zakusów' niemieckich i jawnych!
zapowiedzi Treviranusa dzieciom polskim
z Niemiec
należy się bezwzględnie opieka,
któraby je ratowaia przed zalewem gern
mańskim. Zarząd Z. O. K. Z, nie wątpi, że
społeczeństwo tutejsze, rozumiejąc donioslość naszych kolonij, poprze nasze usiló-;
wania i nam w ich spełnianiu dopomoże,
Zgłaszając się na c'złonków Z O. K. Z. 3S
Komitet

w

sejmowych, lecz wielu członków urzędo
wych komisyj obwodowych traktują spra
wę wyborów niepoważnie. Do niekótych lo
kali w Bydgoszczy, w których wyłożone zo
stały urzędowe spisy wyborców, wogóle do
stać Się nie można, ponieważ członkowie
komisyj obwodowych nie przychodzą na
dyżury. Zwracamy ,,obojętnym" uwagę, że
narażają się bardzo, bo za zaniedbanie obo
wiązków grozi dotkliwa kara.
—

poradą, taże dr. Szymanowskiego,
jak i dr. Giżyckiego ł jego asy
Orkisżewskiej.

z

dr. Kantaka

pominięto go na liście wyborców. 0 ile nie
będzie umieszczony na liście, to traci prawo
głosu! Każdy tedy niech spełni swój obo
wiązek obywatelski!
85 miljonów na cele miłosierne.

w

Nietylko warstwy ludo
rozpisanych wyborów

Obojętność.

—

we

śpieszył

Wyborcy, dopilnujcie swoich
praw wyborczych!

wszystkich stron skargi, że w spi
sach wyborczych pominięto nazwiska całe
go szeregu rodzin'polskich. I tak niema w
spisach mieszkańców Bydgoszczy ulic: S a 
nas

.

in-. T.tfMsssaa

go.

Zebran'i

4.

Rzemieślnicza

Apolinary
głos pp.:

wyrażają życzenie,
aby Izba
była w ścisłym kontakcie z rze

miosłem i to przez
zebrań
W

biegu

Leon

Urbański, Fidelis, Bochiński, Sobotkó,
Białkowski
Wesołowski,
Wiktor, Kurzański,
Jędrzejczak, Ghodziński, Benedykciński, Litwicki, Kuflewicz i Smęt z Pakości, Springer
z
Gniewkowa oraz Żurawski ze Strzelna.

oraz

w

stałe

informowanie

organie Izby
pismach codziennych.

o

prze

,,Rzemieślnik"

5. Rzemiosło uważa za konieczne, by przy
podziękowanie. W pierwszej linji
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za udzie
najmniej raz do roku Izba zwołała całe rzemio
sło samodzielne
na
zjazd, celem zapoznania
lenie pomieszczenia, Wojskowości, a to pp.
go z całokształtem prac Izby.
Ze strony Izby
generałowi Thommee'mu i majorowi Bi
przemawiali pp.:
prezes
skupowi, oficerowi placu za dostarczenie Grześkowiak, Dudkowski, Szczepański i Lałóżek, sienników, bielizny pościelowej na wrenz.
Uchwalono nast. rezolucję:
zmiany, naczynia a. także .orkiestry, umi
wskutek zaczadzania.
Zebrani w dniu 28 września 1930 r. z ini
lającej dzieciom wycieczkę do Brdyujścia,
Z Grudziądza donoszą: W palarni central
przyjazd i odjazd z Bydgoszczy, Wydziało cjatywy Tow. Zjednoczonych Przemysłowców
domu
,,Deutsche Yoiltsnego Ogrzewania w
w
Inowrocławiu rzemieślnicy całego
obwodu
wi Powiatowemu, Magistratowi, Bankom i
bank” przy ul, Starorynkowej robotnicy za
w
Zakładom przemysłowym, jakoteż pojedyńwyborczego Izby Rzemieślniczej
Bydgosz jęci nagrzewaniem i nadzorem przy piecu,
czy uchwalają:
czym osobom, które subwencjonując kolow
pewnej chwili zostali odurzeni silnym cza
1.
Wnoszą wobec niewyraźnego stanowiska
dem węglowym.
Po zastosowaniu środków za-r
nje lub składając ofiarę na listę Z. O. K. Z.
przyczyniły się do zorganizowania i urzą bydgoskiej Izby Rzemieślniczej w sprawie pobiegawczych zdołano jednego z nich ocucić,
dzenia, jakoteż częściowego poprowadzenia egzaminów ulgowych oraz dzielenie wspomnia drugi zaś, Fraj*fciszek Tirhof (Pańska 1), w k il
mistrzowski
nych egzaminów na dwie części
ka chwil życie* zakończył.
kolonji.'

serdeczne

Śmierć

—

i

Oddzielnie

należy się podziękowanie tym

firmom, które bezinteresownie lub ze zna
cznym opustem dostarczały słodyczy i ła

czeladniczy
przeprowadzenie faktycznie
egzaminów
ulgowych,
mogących się
odbyć
w jednym
że oddzielny
dniu,
zważywszy to,
egzamin praktyczny nie wniósłby do sztuki
-

o

spowodowany został wadliwcm
urządzeń ogrzewalnych i b ra
kiem odpowiedniej wentylacji.
Śledztwo w tej
sprawie prowadzą władze sądowe.
Wypadek

zainstalowaniem

|
|

12.

Str.

,,DZIENNIK BYDGOSKI'* środa, dnia 1 październi'ka 1930

łfr. 227.

r.

Tydzień Białego Krzyża
Awanturnik.

—

W

z

nocy

27

bm.

28

na

podczas zabawy w jednej z restauracji przy ul.
Toruńskiej, wywoła! wielką awanturę i bójkę
w
zamie
pijanym stanie 25-letni Józef K.,
szkały przy ul. Nowodworskiej 25. Awanturnik
rzucał się bez powodu na gości i bił 'ich tak,
że zaszła potrzeba odstawienia go przez policję
do aresztów na wytrzeźwienie.
Włamanie

—

do mieszkania.

Dnia 27,

bm.,

do mieszkania p. Józefa Tarczykowskiego, przy
inicy Gdańskiej 36, włam:*.! się jakiś osobnik
został

który jednak

przybyłego w tym
czasie właściciela mieszkania ujęty na gorącym
Po dopro
uczynku i oddany w ręce policji.
wadzeniu go do aresztu stwierdzono, że jest
to
bez
niejaki Wacław Stachowicz,
stałego
zamieszkania.
Stachowicz chcąc się
miejsca
w
mieszkaniu są obecni do
przekonać, czy
przez

mownicy, zapukał kilkakrotn'e
na pukanie
nie reagował,
pomocy podrobionego klucza,
powiodło.

do

drzwi, a gdy
się przy
ale mu się nie

nikt

Stan

Bydgoszczy panowała we wczorajszy
poniedziałek typowo jesienna pogoda. Naogół było chłodno. W nocy nastąpiło zna
Dziś

oziębienie.

czne

chmurzenie nieba.

pogody.

chmurnej nocy rankiem dn. 29. wrze
śnia rv całej Polsce utrzymywało się jesz
cze
zachmurzenie duże z mgłą, z której na
Śląsku i w Krakowskiem mżył drobny
deszcz. Później mgły się rozprószyły i na
Po

stąpiło wypogodzenie.
Temperatura nocą
obniżyła się na Pomorzu do 2 st., na Podla
siu do 1 st. powyżej 0.
W dniu ubiegłym
opadów nie notowano, natomiast nocą w
Małopolsce Wschodniej i w górach spadły
silne

od

się daje chłód.
rozpogodzenie się w

Nie

jest wykluczone
ciągu dnia.

Z
nika

Ligi,
-

W

osiągnięto
2:1

ae

zawodach

żyda tewariystw.
Jutro

Nichołson—Slovan

(2:1),

Rapid—Vienna
Wacker 2:1
(l:1),

3:0

rekordu

wynikiem 15,59

1:1

3 :1

Sportclub-Fac

Ostatnim,

Wiedeń. W

międzynarodowych zawodach
lekkoatletycznych Rimmer (Austrja) pobił
rekord austrjacki na 500 m. osiągając 1 m.
5 sek. W biegu 110 .m przez płotki Tronbach
(Niemcy) osiągnął 15 sek.
.

Budapeszt.
Rozegrany mecz piłkarski
pomiędzy amatorsk'ą reprezentacją Węgier
a
reprezentacją Czechosłowacji, zakończył
się
zdecydowąnem
zwycięstwem Węgrów
4:1
(l:1).
Niemczech

W

został

rozegrany

międzypaństwowy mecz Niemcy-Węgry
wynikiem 5 :3 na korzyść Niemiec.
Mecz

lekkoatletyczny

Poznań

—

G

sek.

,,Dirt track"

:1).

Berlin.

Biniakowskiego 22,4 sek., pobicie
okręgu poznańskiego przez Miałkarza

Austria-

(l:0,

Śląsk

.

z

77:77.

Z

wyników osiągniętych należy zanotować:
wyrównanie rekordu polskiego przez Sikorskie
go na 100 mtr. 10,9 sek., pobicie rekordu okrę

paździer

1

środo,

w

zarazem

.

najciekawszym wyścigiem

w

Zebranie

godz. 19,30

o

Goście

P, N. ,,Sokół"
środę, dnia 1. bm.
ul.

skiego
o godz.

mile

ul. 3

o

19

godz,

bm.

1.

godz.

o

19,30

bm.

dnia

Zebranie

Kat.

-

a
w

Paulo

odbędzie

zakładzie

św.

się dnia

św.

bm.

1.

1930.

-

-

.

-

.

Bank
C

oddziału

z

ę

W.

lokalu

w

Polski
t

s

T

i

o c

F

.

c e

C

.

S tara

c

h

Z ie l

e n

K lu

c z e

o w

ie

k

u

ru

-

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

—

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

ic

w s

000,00 -162,00
0 0 0 ,00 -032 ,00
0 0 ,00
31,00
0,00
40,50
00,00— 25,00
00 ,00
11,50
0 ,00— 30,50
0 0 ,0 0 -0 7 6 ,0 0

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

.Węgla
Lilpop

go

o

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

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

W.T

...

e

ki

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

—

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

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

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

Tendencja niejednolita.
Bank

Polski

płacił

dniu

w

dolary amerykańskie
funty szterlingów
franki szwajcarskie
franki

środę, dn.

w

.

-

Czeladzi.

godz. 19,30 w Domu
Lekcja śpiewu o godz. 18,30,
Zebranie Konler. Męskiej

...

29 września

-

o

o

..

Papiery Państwowe i obligacje
000,00 000,00 110,00
4-pioc. poż. inwest.
000,00 000 ,00 055,50
5-proc. poż. konw.
00,00 103 ,50 103,75
10-proc. poż. kol. konw.
Akcje w złotych:
Bank Handlowy
000,00— 110,00

Lwem".

Czeladzi

Tow.

....

Giełda warszawska

Ważne sprawy.
1.

..

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

Rezerwy. Miesięczne zebranie
godz. 19 w lokalu Resursy Ku
O liczny udział i punktualne przy
pieckiej.
bycie uprasza się.
Zw. Właścicieli Domów.
Zebranie plenarne
dnia 3 października o g. 20 w sali ,,Pod Lwem",
bm.

....

.........

Podofic.

1.

..

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

..

.,Pod

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

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

Maja

dziś

Lekcja śpiewu piekarzy polskich
Zw.

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

-

zarządu

Sokół V. Zebranie

kolarzy

środę, dnio
,,Pod Lwem".

w

dnia

c a

..........

18,30.

6

i

s z e n

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

Rutkow

p.
Zebranie

zł.

w

'

miesięczne

u

kg.

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

.

śro

w

1930 roku.

9.

100

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

widziani.

Zebranie

V.

Grunwaldzka.

Oddział

dzinie

o

P.

O.

motocyklowym, jaki się odbędzie w nadchodzą
cą niedzielę, t. j. 5 października br. na stadio
nie miejskim w Bydgoszczy, będzie wyścig na
torze żużlowym pod nazwą ,,dirt track"
o mi
strzostwo Pomorza i Poznańskiego.
Ze względu na decydujące znaczenie tego
wyścigu w' zawodach powyższych biorą udział
najlepsi jeźdźcy klubów Poznania, Grudziądza,
Torunia i Bydgoszczy a to celem pozostawienia
wygranej W. K. M. B.
W wyścigu tym będą brały prawdopodobnie
udział i panie w osobnej klasie jazdy.
Wobec tak ciekawie
zapowiadającego się
wyścigu, który jest naprawdę atrakcją sporto
wą, przyjmując pod uwagę ilość
zgłoszonych,
doskonałych jeźdźców klubowych z miast wy
mienionych i naszych asów pp.: Budy i Ziół
kowskiego należy przypuszczać, iż publiczność
okaże swoje zainteresowanie i licznie zgroma
dzi się w dniu 5 października br. na stadjonie
miejskim o godz. 2,30 po poł.

29.

za

-

,,Naprzód". Dziś, we wtorek pun
ktualnie o godz.
19,30 odbędzie się plenarne
zebranie w s'olce parafialnej.
Referat.
Ważne
sprawy sportowe.
Uprasza się o liczny udział.
Dziś
we
wtorek,
Bydgoski Chór Męski.
lekcja śpiewu w lokalu p. Bielawskiego.
.M.

19

g.

Poznaniu.

dnia

...

parter lewo.

13

o

1 7 ,0 0 -1 7 ,2 5
25,00—26,75
Jęczmień p rze m iało w y .................19,00—21,50
Jęczmień bro w arow y
25,50—27,50
Owies
...................................................17,00—19,00
Mąka żytnia 65 proc.
00,00—28,00
Mąka pszenna 65 p ro c
45,50—48,50
11,00—12,00
Otręby żytnie
13,50— 14 ,50
Otręby pszenne
R z e p ak
4 5 ,0 0 -4 7 ,0 0
Groch Viktorja
31,00—36,00
G ro c h p o l n y
0 0 ,0 0 -0 0 ,0 0
Groch Folgera
00,00 -00 ,00
y t

P

od

S

gowego przez

Adira

następujące wyniki:

(l:1),
d

mistrzostwo

o

Ż

konieczne.

nr.

bm.

1,

Giełdy Zbożowej iTowarowej
w

godz. 5—7 zbiórka młodzieży żeńskiej
Tcw. gimn. ,,Sokół" w sali gimnastycznej szko
ły wydziałowej, celem podziału młodzieży na
: dć; lały,
wobec tego przybycie gremjalno test

Diiał sportowy.

dnia

środę,

płacono

Towarzystwo
dę dnia 1 października

W

Kołowania

POZNAŃ,

SOKÓŁ ŻEŃSKI.

deszcze.

W

za

lekkie

rana

IV.

lustracja drużyny ćwiczącej druhów i druhen
w
sali gimn. Kopernika plac Kochanowskiego.

Odczuwać

Filatelistów.

Wiedeń.

Sokół

W

włamał

bm.

39

43,19
172,43
34,87
211,50
172,70
125,42
46,541/0
26,371/0'

francuskie

marki niemieckie

Wykład.

guldeny gdańskie
szylingi austrjackie
liry włoskie
korony czeskie

Wincentego
o
godz. 20

Florjana.

za:

8,94— 8,95

wMmi-miwnrwimajgawwwmww

słowo

i,

w,

Jedno

Drobne

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

Napisowe

=

a

z,

każde

=

ogłoszenie

nie

stanowi
może

jedno siowo.
przekraczać 50słów.

ogłoszenia

Większe ogłoszenia wśród drobnych

KEEE33I

wfjfPOiaoY^i

Przyjmuję (25253

zamówienia

na

leszcze

abażury

(25242

Cegielnia (25278
potrzebuje furmanek do
zwózki cegły.
Zgłoszenia
na
przyjmuje
majster
Wilczaku przy ul. Jary 1.

lOO%^ożej jak

w

zwykłym

dziale

Dla

i

ogłoszeń,

Chłopiec (t4652
posyłek
potrzebny.
Mieżejewski,Pomorska32.

światła

gazowego

cy

KsP.2E

Kolonjalkę
mieszkanie

powodu
zmiany sprzedam więcej
dającemu. Adres wskaże
Dziennik.
(25074
z

Potrzebny (14601
pianista

kolonjalny

sprzedaż.
Gdzie? filja
(14693

na

Cena 6.00u zł.
Dz. Bydg.

Stoły
okrągłe rozciągane poleca

jeden
restauracja

32,

(14658
kaucją potrze
Gimnazjalna 1. II.
z

Młodsza

służąca
Drews,

A.
F.

potrzebna.
Gdańska

Przybylski,

skład

stolarnia,

I

Hetmańska

15,
(25251

pr.

Pokój
osobne wejście
dla
żeństwa
i
panów.
mińska

16.

obuw'ia.

15,
(14643

Gdańska

107.

151,
(25248

uje się

do

(25223

Pokój

eleg. dla
jańska 14,

(25255

9

godziny

pana.
II p.

Święto
(14654

(l4658
Pokój
umeblowany u samotnej
pani tanio do wynajęcia.
Krakowska 18,Wojcińska.
Reholnik

mał
Cheł rolny
(25246

Pokój

Gdańska

kawaler potrzebny
Gdańska 40,
Siw-

zaraz

(14653

czyński.

Słoneczny

utrzymaniem lub
wynajęcia, telefon.
Cieszkowskiego 17, I ptr.
lewo.
(l 4655
pokój

z

bez do

Poszukuję (25236
pokoju z kuchnią od go umebl. zaraz do wynaję
rzeźniękiego mo
8, tylny
Długa
Dziewczę
spodarza. Czynsz za rok cia.
że się zgłoś'ć.
Nalazek ul.
potrzebne.Jurkiewiez, Św. zgóry. Oferty pod ,Spo dom, I p. Neumann.
(14694
Pokój
14685
Chrobrego 13.
( 14680 kojny” do Dzień. Bydg.
Trójcy b'a
komfortowy wynajmę.
Pokój
Cieszkowskiego 21,parter.
Kucharka
umeblowany.
Wełniany
ovYi
lub w'yręczycielka mówią w/?-*
Rynek 4, II lewo. (25249
W centrum
Ekspedientka

-

składu

ca

trzebna

potrzebny.

JózefLewandowski, m istrz
krawiecki, W ełniany Ry
nek 15,II.
(25260

I

niemiecku i umie
po
dobrze
gotow'ać
zarazlub od

po

Grawunder,
1ptr.

”

15.X.

Dworcowa

2v,
( 14656

icrawcowa
dom.

packa

poleca się

poza

Przybyszówna,Kar
27

( 14691

a.

Panienka

( POKO,E51
Pokój

Dzietna

(14673

umeblow'any biurko, elek
tryka do w'ynajęcia. Ciesz
kow'skiego 12/13 II praw'o.

która umie

Nakiel

Pokoje
umebl.

.

do
lub

(14692
wynajęcia dla

pana
Kościuszki

małżeństwa.

58, Iliady.

dla

s

ka

kulturalnego pana
utrzymaniem. Marcinkow'
skiego 18, I prawo. (14651
umebl.

wynajmę, można
używać kuchnię. Sienkie
wicza 57ytvI p. 1.
(14690

Pokój
do

wynajęcia.

(l4667

Pokój

frontowy przy Placu Wol
ności
wynajmę. Gimna
(14659
zjalna 1, II.

Pokój

używ'aniem kuchni. Pa
derewskiego 6, II w'ejście

z

lewo.

Tani

elegancki pokój. Bociano
wo 33,
(14683
piętro.

14676

Pokój
umebl.

do

wińskiego

Pokój
8b,

II

14677

Pokój

dogodny dla 2
uczni szkoły rolniczej za
raz
ewtl. później. Zgłosz.
godz. 4 -6 Babia Wieś4a,
umebl.,

,

parter lewo.

Nakielska 8,

parter lewo.

Umeblowane
2 pokoje z używaniem ku
chni. Toruńska 180. (25261

pr.

14664

(14666
Pokój
umeblowany wynajmie

Pokój

Marcinkow'skiego

wynajęcia. Gdań

162, iII. lhwo.

z

.

.

do

pokój

Kicińska, Gdańska 54.

Pokój

Bufet

Cukiernik
szyć i hafto
w'ać potrzebna do 5-letniedzielny w swym zawodzie kredens korzystnie sprze
Poljera
(24210
dam. Hetmańska l().(14681
dziecka.
(poljerkę) do wypoler. na go
Zgłoszenia i w'yrobach W'chodzących
w
zakres
cukiernictw'a,
Dom
Browar
G467 1
czysto poszukuje stolarnia osobiste
MyślęŁacfny
Jan
trzypiętrowy, przy ruchliwej Kępa, Pomorska 10. (14665 cinek.
(25265 poszukuje posady.
umeblowany
pokój dla
Murowana
Go
zł
10.000
Kajew'ski,
ulicy przynoszący
lepszego pana do wyna
ślina.
(25275 jęcia. Śniadeckich 33. III
rocznie, za 80.00J zł sprze
Służąca
Niemkę
dam zaraz, w płata 50.000 zł.
nauczycielkę przychodzą zdrow'a umiejąca gotować
(14689
Pokój
Zgł. pod nr. ,,255" do Dz. cą od 3—6 codziennie. potrzebna od 1. X. do wszel
Hetmańska 13. Fibich.
kich prac domowych.
Re
(25270
Bydg. Toruń.
13—lt
Zgłosić się między
RaChrobrego' 14, part.(25241 stauracja ,Pax”, Toruń,
Pokój
Sprzedam
bianska 13.
(2ó271
350 mórg
dla lepszego pana z oso
lustrośredniei szafę.Śniawydzierżawię,
potrzeba bnem w'ejściem do wyna
deckich 46, I p
1.
(14675
Stołowy
17000 zl. Sokołow'ski, ul. jęcia.
Pomorska 58, I p.
Służąca
w swym
zaw'odzie
dzielny
Gramofon
04684
(14638 lew'o.
tylko czysta i uczciwa Śniadeckich 40.
do restauracji
z
kaucją
z płylami
55 zł sprzeda
potrzebna. Kotlińska, Bło
od 15.X.b.r. potrzebny.
Pokój
nia ,22 a.
Bruszyi^si, Śniadeckich 21,
(2o280
Ubikacja (l 45S5
do filji Dzień. Bydg.
z
używaniem
14644 Zgł.
na
podwórze.
składnicę lub w'arsztat umeblowany
kuchni
dla
małżeństwa.
( 14650
pod ,,Stołowy”.
Gdańska 40
Kucharka (25264 7X7 metrów.
Karakułowy
(25279
Szpitalna 7
potrzebna.Zgłoszenia oso
żakiet, oficerski płaszcz
Za.
Dzierżawa
biste. Brow'ar Myślęcinek.
28 pokoje
sprzedam. Jagiellońska 8, udzielenie mi
140 m'órg
pozyczld
pszenno-bura- dobrze umebl. z używa
( 14687 3.500—4.000 zł dam
part. prawo.
stałą
Krawcowa
czanej ziemi koło Gru niem kuchni i kąpielki
lub
posadę panu
pani. młodsza podręczna potrze dziądza, z morgi 2 ctr., poszukuję. Of. do filji Dz.
04669
14—16,000. Bydg. poci ,2 ”.
Ewentl,przyjmę wspólnika bna zaraz. Zakład Kuśnier do przejęcia
z
145 mórg pszennej ziemi
kapitałem 5.090-9 .000 ski. Dworcow'a 64.
14647
Pokój
koło
Spieszne oE pod' ,,4.000 Iv
Lubawy, z morgi
Sienkiew'icza la.
F." do filji Dz. B
U/s cir.,
do
(14670
prze'ęcia 15 solidny.
Panienka
Poszukuje
14662
parter prawo.
Na odpowiedź
do składu
bławatów, to tys. zł.
dobry kryty wóz do roz
znaczek. Zgłosz. Agencja
w'arów krótkich obeznana
wożenia mleka po mieście.
Służąca
(25281
Pokój
Jagiellońska Dóbr Grudziądz, Marsz. umeblow'any do wynaję
Zgłosz. do Dzicn. Bydg. potrzebna.Dembus, Dw'or potrzebna.
Focha 20.
nr. 61,
skład.
(25269
cowa 83.
14672
cia.
Jezuicka
(14674
(
(25237
11, parter.
pod ,Kryty”.
tanio
ska 8.

(25250

prawo.

nr.

skład.

jąca

Czeladnik
krawiecki

potrzebna. Ło
(fryzjer). (25245

Trój

Pokój

umebl.

m

zniżki

.

Panienka

do bufetu

do dziecka
kietka 22,

Sw.

Największy

Służąca

Dziewczyna

do

wieczór.

na

Dworcowa

bna.

Skład

u

kierownika
Kaszubskiego,
Dworcowa
59, we wtorek
i środę od 9—U i 4—5.

Urą

.

osobistemi

6a, pt.

P ^J

20%

posady

Pokój

Pokój

,

kumentami

0Słoszenia

utrzymaniem,

z

i

fachowiec
Stani
goszczy
sław Rudak, Dworcowa 64.

Dr0bn6

do

trzech panów na stanowiska
54, wybór mieszkań.,Victoria*
potrzebna. Gdańska
propagandzistów, przyjmie
Szofera
( 14668
(14660 III piętro prawo.
( 14382 Śniadeckich 22.
elektr. Pierwszorzędna ro
poważna Spółka Akcyjna, 300 zł kaucji
poszukuję
bota. Kwiatowa 1, III.
na
bardzo dogodnych w a
Krasińskiego 4, I. wprost.
Służąca
Porijer
runkach.
Oprócz wysokiej
z
samodzielnem
gotowa może się zgłosić który
Futra
14649
(
prowizji, ptacimy zdolnym
niem
Poszukuje
poszukuje posady. jest wrstanie objąć wszyst
'n ajsolidniej,
najładniej i
stałe miesięczne pobory. P a
nauczycielki. Plac Piastow Zgłoszenia filja Dzień, pod kie prace instalacyjn'e w
ńajtaniej wykonuje chrze nowie energiczni i wymo ski 2, 11.
14686
Samodzielna”.
(14619 zamian 2 pokojowe miesz
ścijanin, popularny w Byd wni, zechcą się zgf. z do
kanie z kuchnią.
Zgłosz.
dla

poszukujących

wynajęcia.
3

So
14348

Pokój
umebl. dla solidnego pana
do wynajęcia
Krasińskie
14646
go 6, II. prawo.

K

l""'SSs""\S

14679

.

'

Pokój
umebl.

osobne

do
40

wejście
wynajęcia. Śniadeckich
11 ptr.
(14645

ESs'ensowy (l4663
jamnik, pies w'abiący się
,,Mond” zaginął. Za wy
oddać.
nagrodzeniem
Reihs, Gdańska 23,

I

p.

Nr.

227

y,DZIENNIK BYDGOSKI" środa,

.

BacznośćI

kupić, dzierża
wić, sprzedać kamienicę,
Brodawki
wilę, majątek,
folwark,
usuwa skutecznie Budziń
tartak, cegielnię,
młyn,
Poszukuje
ski, naprzeciw Klarysek. gościniec, hotel,piekarnię, procentującego domu i w'illi
24496
rzeźnictwo, interes hand 10 pokoi płacę gotówką.
lowy, proszę się zgłosić Of. pod ,,Dom i willa" do
Meble
do biura BPógoń”, Dw-or Dzień. Bydg.
(24988
wszelkiego rodzaju, kom cowa 80.
pletne urządzenia, specjal
Kupie
ność materace, kanapy i
Kamienico
używ-any garnitur klubo
leżanki za gotówkę i na Gdańska
101
sprzedam wy. Zgłosz. do filji' Dz.
raty po niskich cenach okazyjnie.
(14598
^(14575 pod Garnitur'*.
polecaT.Sajkowski,
Kto chce

K

Kupii)I

,

Jezuicka 18.

20571

Pulowery
kamizelki, suknie, jaczki,
i
bieliznę oraz czapki
szale i t.
d. wyrabiam.
Maszynowa Pracownia
swetrów S. Bauer, ul. Bo
cianowo 17.
( 14142

8 pokojowa
wila na sprzedaż. Sielan
ka 10. Zgłoszenia od 13-17.
14594

Skład

(24887

urządze

wśródmieściu z
niem 900 zł oddam
Adres wskaże Dz.

zaraz.

Bydg.

do
wszelkiego rodzaju, repe Chevrolet,
gotowy
racje i przeróbki pier jazdy, na dobrych opo
wszorzędnie wykonuje J. nach, elektr. światło, cena
Drzycimski, mody męskie 1300 zł. (bardzo korzyst
i
damskie,
Bydgoszcz, nie), 1 bryczka zupełnie
Plac Wolności 2,
I ptr. nowa, 3 siedzenia na 6-8
Tel. 166.
24232 osób, 650 zł.,
1 samojazd
(Selbstfahrer),
używany,
Meble
jak nowy 450 zł. Franci
Klunder, Tuchola,
sypialnie, jadalnie, pokoje szek
Meble ul. Chojnicka.
(25162
męskie, kuchnie.
pojedyncze: szafy, lustra,
Harmonjum
krzesła, lóżlca,
leżanki,
kanapy, garnitury klubo na sprzedaż. M. Ziemann,
Budowa
we
harmonji, Kamień
najtaniej i na raty
24534
kupisz tylko u Andrzeja Pom.
Nowaka, Bydgoszcz,
Harmonjum
Wełniany Rynek 5/6, tel.
w bardzo dobrym
2143.
stanie,
Specjalność:
kompletne urządzenia dla korzystnie na sprzedaż.
nowożeńców.
19798 Grund. Gdańska 26, tele
fon 338.

Materace

patentowe

wykonuje

chowo po cenach

Pare

ul.

Gdańska

tel. 338.

gatunki

poleca

.

.

..

.....

....

...

.....

..

i

....

.

....

...

.

...

....

....

....

i

rutynowanego i jazzbanKino

dzisty poszuje
Słońce, Wejherowo. (25203
zaraz

umebl.

Sumienny

(25230
szofer
może
korzystnie
objąć taksówkę rE ssex”
z roku 1929 jako wspólnik.
Kapitału potrzeba do 2009
zł.
Zgłoszenia do Dzień.
Bydg. pod *Nr. 4444”.
Panowie-Panie

potrzebni natychmiast do
zbierania, zamówień, stała
pensja 800 zł.
Kaucja 10.
Pomorsk a 45/46, III. 1.(25218

Fryzjerka

potrze

dobra siła zoraz
bna. Kujaw-ska 115.

(25228

dentystyczny
i

posady.
pod ,S.

biegły

w-

Dwie

dziewczyny poszukują po
sady najchętniej u samo
tnego

lub

pana

do

bez

dzietnego państwa. Zgł
do Dz. Bydg. pod ,Dziew-(25215
ezyny”.

.

26,

24620

do

2 pokoje
i luchnia zaraz do
najęcia. Of. filja Dz. Bydg.
pod ,,Za rok zgóry**. (14590

wy

2

'

.

naucz, seminar. do kuchnia, stajnia, 2 morgi
bry pedagog obejmie nad roli, ogród, słodoły do
zór pedag. nad szkołą— wydzierżawienia.
Oferty
przedszkolem. Zgłoszenia pod ,.E, B. P." do filji
Pedagog” filja Dzień. Dziennika.
(t 4621
( 14595
Bydg.
,

425184

reperacje, świadectw-a
dobre, w-ymagania skrom
ne. Łask. zgłosz. do Dzień.
Bydg. pod Kaw-aler”.
,

Wip'okoje

.

,

.

Poszukuje

na war
Brochow

pokoju próżnego
sztat kraw-iecki.

ski, Gdańska

Krawcowa

dłuższą praktyką szuka
zajęcia po donuicb. Adres
w- filji Dz. Bydg.
U4617

z

114.

(14632

Pokoju

wej

umeblowanego, osobne
ście poszukuje 2 panów od
15. X.
Of. ,, Wygoda'* do
14628
filji Dz. Bydg.

Posługi
poszukuję z szyciem. Zgł
Poszukuje
do Dz. Bydg. pod .Szy od 15. X. dobrze umebl. po
cie".
(25188 koju wpobliżu Wełn. Rynku.
Of. z podaniem ceny proszę
skierować pod ,S .H .* do Dz.
25210
inteligentna panna pra Bydg.
gnie wyuczenia się dobrej
kuchni najchętniej w- ma
(25136
Pokój
jątku. Miejscowość obo umebl. Grodzka 18,1.lcwo.
do
jętna. Oferty upraszam
Dzień. Bydg. pod ^Uezen(l4549
Pokój
nioa".
(25235 meblowany dla pani lub
.

wskroś solidnemu panu.
Sienkiewicza 45, II i*
na

Fachowiec

drzewny!

Kawaler, lat 23, z prak
tyką tartaczną, placową
i
biurową, dobre świa
dectwa, poszukuje jakiej
kolwiek posady zaraz łub
Okolica obojętna,
wskaże Dz. Bydg.
(25197 później.
za
dobrą posadę wypo
życzę lub złożę kaucję do
Ekspedientka
2U00 złotych.
Zgłoszenia
branży rzeźnickiej potrze do Dziennika
Bydg. pod
bna zaraz.
Chrobrego 9,
Fachowiec”.
(252u2
( 14602
Bacon-Export.

Kasę
sprzedam za 8500. Tuchołwiększa
ka, św. Florjana 17, mie ogniotrwałą,
14605 sprzedam. Żgłosz. '.Kasa”
dzy 12-2
filja Dziennika Dworco
wa 2.
6500 zł
( 14584
dom,
sprzedam
ogród.
Maszynę
Sokołowski, Śniadeckich
Służąca
nr- 40.
(l4639 do szycia sprzedam. U- do dzieci i wszelkich prac
gory 4, gospodarz. (25211 domowych potrzebna za
200 domów
raz. Babia Wieś 3, I pię
400 majątków' poleca oka
Dwa
tro prawo, zgłosz. godzi
na
Westłóżka
ciemne
nowe
zyjnie
sprzedaż
sprze na4-6.
14611
falewski, Dworcowa 17, dam. Adr. w filji Dzień.
tel. 698.
14606
(25240 Bydg.
Prasowaczka(14618
może
się zgłosić zaraz.
11 morgowe
Wózek
(25196 Sienkiew-icza 4, suterena.
gospodarstw'o, zabudow'a ręczny dla przemysłu i
nia masywne,
na oberże,
szafa kuchenna tanio na
Służąca
(25212
w tem Jąka z torfem,
za sprzedaż. Szubińska 10.
potrzebna. Przyrzecze 4.
raz na sprzedaż przy w'pła
cie 2-3000 zł.
Różne
Zgł. do
Panienka
Mellera, Brzeźno poczta meble mahoniow'e, brzoprzystojna, w -ykształcenie
Pączewo pow. Starogard. zowe i orzechowe, kasę gimnazjalne, muzykalna,
25200
do
pieniędzy, żyrandole jako
przedstawicielka
elektryczne bronzow-e, ka może się zgłosić. Zgłosz.
Dom
leżanki
fotele,
sprze pod Natychmiast' do filji
przyul. Gdańskiej ze sk lep em napy,
dam.
Sw.
Jańska 21, Dzień.
i ogrodem z powodu wy
(14622
Bydg.
skład.
( 14615
prowadzki ko rz ystnie na
Uczennica
sprzedaż. Of. pod Gdańska'*
Baczność 1
do kuchni potrzebna za
do Dzień. Bydg.
(24987 Wóż
roboczy 2l!2”, kulty- raz
Restauracja
przy
20 mórg
wator, 6 pługów, karto- Hotelu Lengning.
(25234
14 roli, 6 lasu przy szo flarka, bronki nowe tanio.
(l 4620
sie, naprzeciw stacji ko Nakielska 101.
Dziewczyna
do wszelkich prac domo
lejowej sprzedam za 5000
w
10
zł, spłata
miesięcz
W ilk
(t 4640 wych natychmiast potrze
Drowa Iłow-iecka,
Dr. War bna.
nych ratach. Makow-ski, na sprzedaż.
(2520l mińskiego 3, tapicernia. Wileńska 9.
Wejherowo 4.
(14641

ajęcia

.

pana

Gdańska 104,

(t 4630

umeblow-ane

do
pokoje
wynajęcia.
Nowy Rynek
nr. 10, parter lew-o. (25226

bez

man ie m.

st aur acja.

pościeli

zdolności,

rakter,

Separałny
pokój

pokoje

emer.

kie

Nowoczesne

lepszego

z

utrzy

Dworcow-a 32. re
14629

znaczenie. Napisz
miast imię, rok,

prze
natych

miesiąc
otrzymasz o-

urodzenia,"

Kieśieńie
ważniejszych
fakiów
darmo
życia
—

Energicsny

Szefer

polerowania mebli po
G. Habermąnn,
szukuję.
Unji lubelskiej 9/11.(23934

w yn

Dwa

Pokój

dla

uży

poszukuję 2-3 pokoi z
Pokój
kuchnią w śródmieściu, osobne wejście. Zduny 20a PJf
RÓŻNE^fj
14626
płacę czynsz roczny albo 11. praw-o.
dw-uletni, ew-tl. zwrot re
Bezpłatnie!
montu, dwie osoby. Spie
Pokój
Opowiem Ci kim jesteś,
szne of. do filji Dz. Bydg.
dla lepszego pana.
Matejki kim być możesz Określę
14627
( 14604 6, parter.
pod ,A. C.”
cha
szczegółowo
twój

dłuższą praktyką war
damsko-męski potrzebny.
(14623 sztatową, wykonuje wszel
Świętojańska 21.
do

(14631

umebl.

Słoneczny (t46ni

Pokój

umebl. tanio
cia. Garbary

dó

16,

praw-o.

wynaję

1

piętro
p25185

dla
po

do wynajęcia.
Śniadec
kich 28, III prawo. (25187

ew e n t.

Byd

Pokój

nik do interesu w
goszczy lub okolicy. Zgł
do filji Dz. pod ,,30.006**.
.

2 osoby z utrzymaniem
oddam.
9
'Śniadeckich
I piętro.
(14635
na

Pokój

Wypożyczam (25li/

ciężarow-y. Ku
jaw-ska 27, telefon 1864.

duży,

słoneczny
Skradziono (24738
wynajęcia. Sien
17, 11 lewo.
książeczkę wojskową unie
ważniam.
Kujawa Jan.

ume'bl. do
kiewicza

Krakowska

04613

osobnem wejściem.
Sienkiewicza 15, p. lew-o.

04635
ładnie

Pokój

do wynajęcia. Lubelska 8
*
I ptr. prawo.
(25190

utrzyma
łazienka.

5.

046i4

umebl. Pomorska 29. I p
04608
prawo.

do

Pokój
dla

114603

małżeń

Śniadeckich 24,

Zgubiono
obrączkę
Ł. K.

oraz

ślubną
datą

z

liter

od

Kor

ul. Św. Trójcy
Ścieżki. Uczciwe

deckiego

Pokój

do

ul

go

znalazcę

o

zw-rot

za

uprasza

się

w-ynagrodze

Pokój

niem u p, Toporek,
Po
morska 45/46.
(25149

Pokój

80 zł dnia 26. 9. 80. godz.
4—5 p op oł. Uczciw-ego zn a

z

stw-a.

przy

(l4588

.

Próżny

umeblowany

Poszukuję

Petersona

pokój do wynajęcia. GaPokój
z
(25186 balkonowy
jow-a 4,
niem, elektryka,

.

warsztatu

wdowy

u

100 o/g
(24978
zyskuje kupujący paten
Dwa
(14592 towane baterje kieszonko
elegancko umebl. pokoje we ,Silesia”. Bez salmiawynajmę. Zacisze 4 ,1 pr. ku, a w-ięc dw-akroć trw-al
sze
od 'innych.
Zadać
Dwa
w-szędzie. Zastępstw-o Paumeblowane latineBydgoszcz, Długa37.
elegancko
pokoje z używaniem ku
chni
do
50.090 sł (14600
wynajęcia. Al.
Mickie w-icza 1, I I p r. (14591 oddam ewtl. w- częściach
na
I
hip. wiejskie lub
miejskie. Oferty pod .Hi
Pokój
umeblowany z osobnem poteka” do filji Dz. Bydg.
wejściem zaraz do wyna
Ponad
jęcia. Poznańska 32, II p.
lew-o.
(25204 iO.OOO zł gotów-ką włożę
do
pewnego
solidnego
przedsiębiorstwa z pracą
Pokój
w spólny
dla pana. Chro lub
bez.
Obejmę za
14607 stę'pst'wo solidnej
brego 3, I.
firmy.
Dokładny opis pod ,S oiidna
Dżień.
praca” filja
Słoneczny
( 14596
ciepły pokój. Babiawieś Bydg.
nr. 4d, I lew-o.
(25216
30.000 zł (l4597
Pokój
wypożyczę za otrzymanie
umebl. 1 -2
Chełmińska dobrej posady, lub przy
nr. 23, Szczurkowa. (25213
stąpię jako czynny wspól

Pokój

Pokój

Dzierżawy

Stancja
panienek
lekarzu.
11, I.

Niniejsze ogłoszenie,75gr.
na
(znaczki
pocztow-e)
przesyłkę załączyć. War
szawa,
Psychografolog,
Now-o
Szyller-Szkolnik,
(23 /06
wiejska 32.

samochód

,

Majątek 1600 mórg, prze
jęcie 100.009, 90o mórg
6u.0U0, 630 m ó rg 70.000,
330 mórg 25.000, 240 mórg
26.000 poleca
najpow-aż
Biuro
niejsze
,,Pogoń*',
Dworcow-a 80, t el 18-15.

dia 1—2 osób
Piastowski 4, parter.

duży pokój
PI.

nr.

Poljerke

Gdańska 52, I ptr.

umebl.
lewo.

Dwa

meblowane
waniem kuchni. Narusze
wicza 1a, part,
(25222

pokoje

parter.

Mieszkanie

kauczuku szuka
Łask. zgłoszenia
"
K. 100”.
(25200

I.
25221

Kordeckiego 20,

Pokój
Poszukuje

Technik
zlocie

Pokój

MIESZKANIAjjji

JFjgĘ

POSZUKUJĄ

umeblowany. Nakielska 9,
I ptr. prawo.
(25214

prawo.

...

W
.

Pokój

wyna

2t.

2000 zl
piekarski, cukiernik
(25164 zaraz mieszkanie 5 -6 po
pierwszorzędna siła po jako w-spólnik, lub złożę kojowe z komfortem, naj
trzebny. A. Urbanowski, kaucję i obejmę
posadę chętniej w- wili z ogrodem.
piekarnia Jachcice. (14586 w solidnej firmie.
Zgł. Zgłosz. do Dz. Bydg. pod
do Dz. Bydg. pod ,,Ch. B."
^Komfort”.
(25182

.

.

....

lipL

Czeladnik

Poszukuję
radjo-aparaty 3 i 4 lanipkowe oraz głośniki, aku murarza lub przedsiębior
do zbudo
Wózki
(14554 mulatory, anodówki i t. p. cę murarskiego
wania
domku.
Wiado
dziecięce najnow'sze m o poleca po cenach nadzwy
mość
ul.
Toruńska
15,
dele
poleca Fabryka czaj niskich i na dogod
Właściciel.
(2523S
Wózków
Dziecięcych nych warunkach spłaty
Sport” Sp. z ogr. odp. A. Kilian, Marcinkowskie
Stacja
Bydgoszcz, 3 Maja 19. Wy go 11, parter. Uw-aga ! De
Hurt! monstracje każclego. czasu, benzynow-a z kaucją 500 do
konuje reperację!
1000: zł zaraź dó objęcia.
także w- niedziele i święta.
Oferty pod ,,P. 500” do
24352
Fasonowanie
(14S37
filji Dzień. Bydg.
kapeluszy damskich i mę
Samochód
skich, Bydgoszcz, Pomor
ska 22/23.
Poszukuje
(16081 m. Berlit w b. dobrym
stanie z pryw. rąk ko nauczycielki na prowincję
Krawcowa
rzystnie do nabycia. Zgł udzielającej lekcji gry na
Zgłosz. do
Bydgoszcz, fortepianie.
szyje po domach, reperuje Sokołowski,
pod
i przerabia futra. Gdań Dw-orcow-a 90.
(25046 filji Dzień. Bydg.
,M.T.”
(14599
ska 83.
( 14612
Samochód (14634
Ucznia
6 osobowy Austro Daimler
z lepszego domu do techn.
tanio
K
sprzeda
Wojcie
poszukuje
chowski, ,Poinorska 53. dentystycznej
w w-ieku 14-15 lat. Adres
Nieruchomość

.....

Pokój

.

-

..

04587

Pokój

urządzeniem, dla 2 panów. Zduny 10, umeblowany wynajmę.
Chocimska 3, I. Remus.
bez maszyn położoną przy I
(25095
prawo.
w
Solcu Kujawskim
rynku
04589
na dłuższy
okres
czasu
Pokój
Pokój
tanio wydzierżaw-ię. Zgł
umebl. dla panów do wy umeblowany wynajmę.
Hetmańska 7, II.
proszę kierować pod adre najęcia.
Kościuszki
20, Stenzel,
sem
Stanisław Kulczycki
(l4582
parter prawo.
(25205
Pokój
Bydgoszcz, Lubelska 1,
III.
umeblow-any.
Królowej
(25183
Pokój
umebl. do wynajęcia.
Sw. Jadwigi 6, parter prawo.
Skład
(14616 Trójcy 16, 1 ptr,
(25219
z

potrzebna na popołudnie
od Vz2
Zgłoszenia przyj z mieszkaniem do
muje' Jura, 3 Maja 22, jęcia. Sw-. Jańska
(14624
parter lewo.

JM

WCINE

(25045

SPRŻEDAźTH

Posługaczka

'Str. 13.

r.

sale

kinową

z

Pianina
dobre

Dziewczyna

bez
każdej pracy,
względnie uczciw-a, po
słuszna. Zgłoszenia zaraz
Osowagóra szkolą. ( 14633
do

24621

półszorków roboczych
dlatego że nadliczbowe,
korzystnie na sprzedaż.

nych Józef Bobkiewicz,
Urocza, w ejście Kowalska
nr. 5.
(24560 Grund:

Music-Dworcowa 9.

Sluiąca
potrzebna zaraz. Gamma
nr. 2, I
p. Zaleski. (14601

Fryzjer

fa

fabrycz

października 1930

Pianisty

Samochód

Futra

i

PZ'BpofTDYJ^

1

dnia

wynajęcia. Plac Pia
2, III lewo. (14609

stowski

Zgubiłem

(14567

.

II.

dla
lub uczennic

z

stancją

1 -2

(25207

uczni lazcę proszę o zwrot za W y 
u
ległym pokojem dla uczn!,
Pokój
p. prof. sokiem wynagrodzeniem.
nadający się dla malarstwa. Jezuicka 19, III ptr.(25229 Regamey, Cieszkow-skie Stanisław Nowicki u. p. St.
Zgł. proszę nadesłać pod
go 20.
Konwersacja wy Urbański, Chrobrego 25.
j.Malarski*' do filji Dzień.
Pokój
łącznie po francusku.
( 14625 Jackow-skiego 21; parter
Bydg.
Zagubioną (14447
lew-o.
114688
Pokój
książeczkę w-ojskow-ą na
Warsztat
umeblow-any do wynajęcia nazwisko Witold Glisz
nadający się na stolarnię
Pokój
Długosza 14, p. p. (25233 czyński uniew-ażniam.
10X2,50 mtr. wydzierża w-ynajmę. Dworcowa 51,
125225
wię. Właściciel domu, Ku II prawo.
Pokój
Zgrabna
do wynajęcia dla 2 pa
(25217
jawska 97.
niebrzydka
blondynka,
nów lub pani.
Ks. Sko zawrze znajomość z ucz
Pokój
Skład
umebl. Chwytowo 15, II p. rupki 7, Sierotka.
od
(25227 ciwym kulturalnym
2 pokoje z kuchnią bez lew-o.
25—38 lat mężczyzną celem
(252b2
żadnego odstępnego tylko
Pokój
spędzenia wolnych chwil.
za miesięcznym
umebl. ciepły dla 2 pa Zgł.
czynszem
Pokój
pod
Wieczory je
do wynajęcia. Gospodarz, do wynajęcia.
Kulpiński, nów lub uczni. Długa 29, sienne” do filji Dzień.
5.
II
Cukierki.
(25232 Śląska 1,
Niegolewskiego
(25247
(25244 Bydg.
ptr.
( 14593
z

,

25208

WOWYC
kofeiny t. i. taką ilość, która
wystarczyłaby na pozbawienie życia kilku
ludzi. Ićto dba o serce i nerwy, winien pić
bezkofeinową i całkowicie nieszkodliwa
12-15

gr

podrażnia często najmniejsza dawka kofeiny. Nadmierne
używanie kofeiny może też wywrzeć bardzo szkodliwe
skutki u ludzi zdrowych. 1 kg kawy ziarnistej zawiera

l

14.

Str.

|

w

niedzielę, dnia28 września br. zmarła
i
ciężkich cierpieniach, opa
trzona
kilkakrotnie
Sakramentami
św.,
i

najdroższa

córka i

siostra

ś.

Z

nigdy niezapomniana

p

1930

października

Nr.

r.

Hrasdeoa

.

zastapię.

25-lecia

okazji

szenia do

istnienia

Jutro

SBcaam inę

Bydgoszczy
składają serdeczne życzenia dalszego rozwoju

Anna Ciordon

przeżywszy lat 14, o czem donosi w cięż
kim smutku pogrążona
Rodzina.
Eksportacja zw'łok odbędzie się z domu

żałoby

dziernika
w

w

dniu

godzinie 4-ej

o

cmentarz.

się

Grunwaldzka 70
Msza św.

—

środę

godz.

o

po poł.
żałobna

7 -ej

rano

w

B*iin

Dla

W

Frącek

i

pod

z

wieprzowe

paź

Osiedl łem sie

adwokat

jako

Alfred

odbędzie
kościele

w

Dzwona

ijego Żona.

Banku

naprzeciw

Prosząc

Dr.

łaskawe

o

Zmarłym tracimy długoletniego,
gorliwego członka i dobrego kolegę.
Cześć Jego pamięci!
Oddział

w

Bydgoszczy.

w

Szymanowski,
godziny przyjęć

Polskiego

Używane

pianina

wyszynk piwa.

poleca z gwarancją
B. Sommerfeld
1 4080
Bydgoszcz
ul. Śniadeckich 56.

Gospodarz.

Przetarg

Poznaniu

5

nr.

E. KARPOWICZ

(24883

.

3*b- EL.

mnie

Dr

raeurasfengcif

oznaczeniu

przy

uwzględnione,

nie

najniższej oferty

ich

odnosić

się

przy

rozdziale

będzie

zamiast

nieruchomości,
(25159
Sąd Powiatowy.

zapobiegawczej nad majątkiem firmy
Kcyni na wniosek dłużnika z dnia 11
lipca 1930 r. wdraża się postępowanie układowe.
Sąd Powiatowy.
Kcynia, dnia 4 sierpnia 1030.
W sprawie
Teodor Błoch w

Przetarg
czwartek,

mało
używany
warunkach zaraz

przymusowy.
dnia
2
1930r.

W
października
godz. 10 -tej przed połud. sprzedawać się będzie przy
ulicy Dworcowej nr. 4 najwięcej dającemu za na
tychmiastową zapłatą:

-

Oddział

(Leśna

Bracia

Kunca, Sępólno
Stary Rynek8-9 .Tel.43.
Cenniki wysyła
się bez

n

Egzekucyjny.

Magisłrat'WydziałIX.Odifiia)KanalizacjiiModiśw
kanaBizacii

ul.Jasnej do rz. Brdy iul.Granicznej.
Warunki i blankiety ofert można otrzymać w Biurze
Technicznem, ul. jagiellońska 40 pokój 13, za opłatą 4 zł.
Oferty w zapieczętowanej kopercie z odpowieduim
napisem należy złożyć w Ręgistraturze urzędu, p okój 20
do dnia 4 października br. do godziny 12-tej,
o którem
to czasie nastąpi otwarcie ofórt.
Magistrat zastrzega sobie prawo wolnego wyboru

przy

oferenta.

Bydgoszcz, dnia 29 września 1930 r.
Magistrat Wydział IX, Oddział Kanał, i Wodoc.
25258)(-) Inż. Ed. Tuhielewicz, p. o. deeernenta.

Tel. 1707

i t.

niskich

cenach, korzystajcie
i nadającej się okazji.

d.
z

czasu

Baczności

(25266

Naszej Szanownej Klienteli
do wiadomości, że obecnie
rabiać
będziemy w naszych

prze

.

czapkach

nowy

rodzaj

tektury

pomimo przepocenia i de
stale zachowa swoją trwa
utrzymując pierwotny fa
son
czapki.
Przy tej okazji polecamy
nowe odznaki
dla urzędników pocztowych
w pierwszorzędnera wykonaniu.
łość,

Poważne przedsiębiorstwo handlowo,
przemysłowe w Poznaniu poszukuje na
stanowisko

kierownika

fachowca

odpowiedniemi

z

wodowemi

W. Klasztorna 9.

kwalifikacjami

Czapek

Syn

Bydgoszcz,
ul.Gdańska
Telefon

153
(24736

nr.

2C-G6.

usku

Wysyłkę pozamiejscową

za-

się odwrolnie.

Dobrze

i kandlowemi.

meble
firmy
Hegego na sprzedaż. Bu
fet, biurko, lustra, szafy,
toły, łóżka, lampy itd.
Obejrzeć u Strelow, 'U

utrzymane

Oferty z życiorysem, odpisami świadectw
ipodaniem referencjiprosiirfyskierować do,Par”
Poznań,
Aleje Marcinkowskiego nr. 11 pod
(25276
,,Nr. 40,17".

iBlesEiisica

Specjalny Skład
H. Bunn i

tecznia

14642

stronie
3-5

6

od

10—12 i

od

( 14678

.

,,Majewskiego'1

warunkach,
dogodnych
(21518
najtaniej poleca

Bydgoszcz
iii, Śniadeckich

ęskich, jedwabi,

..W WŁ1CA**

dogodnych

także różne meble
pojedyńcze i wyściełane
w
wielkim
wyborze na

Zieliński

m

trykotaży

szczu

Restauracja (252G3

obecnie

skład kolonjalny
inwalidy i posiadaczy
koncesji, wyszynk alko
holowy pewny. Majewski,
Nakło, Kilińskiego 187.

Poszukuję poważnego

snowe,

ogłasza niniejszem przetarg ofertowy

e

(25237

poleca

Szkółka

która

jadalnie, sypialnie i po Bydgoszcz, u!. Pomorska 65.
koje męskie dębowe), orze
chowe, paiizandrowe Iso

narówąihoclelparowy.

ufoiem

Świecie,

M iftlS

Przetarg ofertowy.

na

powodu choroby
sprzedaż.

damskich,

F-ma F. LEWANDOWSKI,Długa nr.30

Przyjaciele muzyki ku
(25282
pują

Powyższe przedmioty można obejrzeć godzinę przed
(25263
licytacją.
Bydgoszcz, dnia 30 września 1930 r.

Magistrat.

na

Ciechanowski,

o

maszyn;

z

niebywała

po

1110.i1.300(O.

do

tylko do uzyskanej ceny kupna.
Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1930r.

Sadzonki leśne
i drzewa owocowe

.

fia

płóciefi,

firan,

prawa
zostaną wcale

ceny

ateriałów

m

te

kupna dopiero
roszczeniu
i
po
wierzyciela
innych
prawach.
Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na
piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego do
kładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odset
kacb, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego
dochodzenia swych praw. oraz
oznaczyć pierwszeń
stwo, którego się żąda.
Tych, którym służy prawo
sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się aby przed
udzieleniem przybicia targu postarali się o umorze
nie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo
a

tel. 809

natychmiastowa

*8

wiisialist( otaóii Iluster tnj wieiśti.

powyższego wezwania,

Podwale,

powodu likwidacji interesu

Z

serca

się

nar.

płatnie.

po

Bilz

do

Długa 66,

Rajewski.

Bydgoszczy-Bielawki przy ni. Bartosza Gło
wackiego i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu
cierpiący na drażliwość, słabość woli, brak energji,
zapisane w księdze gruntowej Bielawki tom II wyki. 83 melancholię,
bezsenność, ból głowy,
przesyt życia,
i Bielawki tom
II wyki. 94 na imie
Piotra Kordana
wrażliwość
nerwów, siedzenicę, nerwowe zaburzenia
w
zostanie
w
drodze
Bydgoszczy-Bielawki
egzekucji serca i żołądka,
broszurę
otrzym ują bezpłatnie
dnia 25listopada 1930 o godz. 9 przedpoł. wysta
Dr. Weisege Cierpienia nerwów'.
(23284
wioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój
n r.
13.
Nieruchomość Bielawki tom II wyki. 83 sta Dr. Gebhard
odd.83.
SCo.,
Gdańsk,
nowi rolę z drogą o obszarze łącznym 1.85 55 ha. nr. 84
matrykuły podatku gruntowego, nr. karty 1 o wartości
Sanatorium
czystego dochodu 8.20 tal. i kwocie podatku gruntowe
Dresden Radebeul j
Nieruchom ość Bielawki tom II wyki. 94
go 2.36 mk.
2 lekarzy -Broszury bezpł.
o powieszchni
12.99 a. nr. 95 matrykuły podatku grun
i przem. mat.
Choroby kobiece, nerwów,
towego: nr. 71 księgi podatku budynkowego nr. mapy 1
dom
z
i
a)
obejmuje
mieszkalny
podwórzem
ogrodem
domowym oraz b) chlew z pralnią o rocznej wartości
mk.
i
kwocie
900
użytkowej
rocznej
podatku budynko
W ielka licytacja.
wego34.20 mk.Wzmiankę o przetargu zapisano wksię
.30 r. og.10przedpoł.
Wczwartek,dnia2.X
dze
dnia
13
m
roku.
Ni
1929
gruntowej
aja
w f-mie Hartwig,
Dworcowa 72, sprzedam
niejszem wzywa się wszystkich, których prawa
w
chwili zapisania wzmianki o przetargu
nie były
w księdze
gruntowej uwidocznione, aby się z niemi
zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwa
niem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodob
2o239)
zaprzysiężony taksator i licytator.
W razie nieza
nili, gdyby wierzyciel im przeczył.
w

stosowania

ul.

Poleca:palta i garnitury męskie oraz okryciadamskie,
materjały na garnitury i palta męskie i damskie,
bieliznę ciepłą, swetry, płótna, barchany i obuwie.
Z a gotówkę i na spłaty.
(251S9

25165)

(25256

Nieruchomości

przymusowy.

i 3-5

Bydgoszcz,

Zastępuje
łożone

Gdańska

od 9-11

ksiąg

ul.MarszałkaFocha43.

poparcie

25254)

K.

W

u-

( 14392

Bydgoszcz

Wróciłem

przeżywszy lat 54.

stenografji

rewizor

poleca:

Śniadania, obiady, kolacje,

nagle ś.p.

lieuysławliki

4

Jagielleftsfca

adwokat.

(25277)

dnia 29 bm. został otwarty

poniedziałek,

Tunel Wojewódzki

g99*ZK2aa*.Dmtrcowef9S.
Alfred Breitkopf
W. Spitzer

Związek Pracowników Kupieckich

i

Ca.Vorrean
W

Breiftkopf

prowadzimy wspólną kancelarię

adwokat.

pod nr.
(25274

księgowości,korespon

Bydgoszczy

adwokat.

że

11

MmmMm

które zaprasza

na

Al.Mar

,57,142”.

ogi

n

uzyki,

m

zgło

Łaskawe

dziela

(25257

zmarł

.

,'Par”,

cinkowskiego

sezonu.

dencji

Zawiadamiamy,

Dnia27bm.

dźwiękach

przy

30. otwarcie

.

smakoszy:

kiszki, flaki

dobre

arsztatowy.

jiiiiif iiiiiiiiłiiitiiłiiiiitiitiiiiiiłiM ii(iiiiiif iiniiiifiiiitifiiitniiin iiiiiiH iiiin iŚS

stary

na

Czyżkówku.

na

2

Personel

25176)

1. X

środą

w

w

ul.

227

25

długich

nasza

f

iiiiiiiiii:iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin))niniii!!iiiiiiiiiiiiiiiiim nn)iiiiiiiniiiiiiiiiii)iiiiipą

W

po

Środa;, ĆfnTa

,,D ZIENN IK BYDGOSKI**

dla

ZASTĘPCY

małym kapitałem na Pomorze iKujawydosprze
daży chemicznej podpałki. Wysoka prowizja. Dosko
nałe warunki.
(35198
z

jjednokonny
43

kupimy.

,,Impregnacja'

.

U.

Iul. Marsz. Focha 46.

Żotadkiewicz,

Stara
Środa,

Surochów-tarłak p Jarosław.

25153

Ogłoszenia pod szyfrą
Gdy zachodzi w ogłoszeniu zdanie: ,Oferty
wzgl. zgłoszenia uprasza się skierować pod
do administracji Dziennika Bydgoskiego"
w
takim razie muszą nam być nadesłane
zgłoszenia w formie listów, które na kopercie
oznaczone być muszą
szyfrą, podaną w odnośnem ogłoszeniu.
Listy te otrzymują na
stępnie nadawcy ogłoszeń. W żadnym jednak
wypadku nie jesteśmy uprawnieni do uja
wniania adresu ogłaszających.
Za należyte
doręczenie napływających do nas ofert od
powiadamy, jednakże za otrzym anie na nie
odpowiedzi nie m ożemy ręczyć, gdyż jest to
wyłącznie rzeczą ogłaszającego. Oferty nie
powinny nigdy zawierać oryginałów, lecz

tySko odpisy.

MińlslratjaJMta noakfeca"

i

na

która

dług dyktanda
maszynie,
pracowała już
lat w kancelarjach adwokackich,
poszukują
za
bardzo Wysokiem wynagrodzeniem
(25272
na

które

kilka

Adwokaci:

Dr. W iśniew ski i

Bieszk,

w

1.

X. 30.

śiiiiiliiie

PienrarzMstenotypistki
piszącej
biegle
zupełnie poprawnie po
bardzo

Bydgoszcz

dnia

(25224

zaprasza

J. Witłherf
ul. Grodzka

Toruniu.

nr.

12

.

Telef. 75.

RESTAURACJA ..POD STRZECHA"

Tel.

ul. Marszałka Focha 4ł
Bydgoszcz
października począwszy codziennie wieczorem

370

Od

Tel.

-

1

370

ARIYSTICZNT
pod batutą

E iD W IM A
W

niedziele
W

i

święta

okresie

znanego

(25262

kapelmistrza

BiSCCBBBJDZKBBSOO
M ATINE

od

godziny

S5.S5ST W

13

do

14.30

'"N\
zimowego
I
oe.Kv'4Bwea(hs;KsIta;GB-ig*3iBirnIi8S8Rbe
________(Specjalność kuchni: kiszki z kotła, golonka, f l a k i ) J

(^~
l
\

sezonu

CZWARTKI

wlescaecroffl-usł

Pierwszy

wieczór

CsągźaDBicias

obywatelsko-tamliijoy

Hsggcns%iaiifi

czwartek

w

dnia

2.

X

.

Bf9dfH*8lcS?

25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm.
Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 60 gr.,
w tekście
na
Ceny ogłoszeń
drugiej i trzeciej stronie 100 zł
na
Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr.,
każde dalsze 15 gr.;
dla poszukujących pracy
oraz
na
dalszych stronach 8o gr. za milim. 1 tam, szer. 67 mm.
nekrologi 200/ zniżki
zamieszczone
wsrod drobnych
lOC%
Większe ogłoszenia,
drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym.
Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym tekście udzieli sie rabatu
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie tabaty upadają.
Ogłoszenia zagraniczne 25% dopłaty.
Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem mieisca o 2oV dTO/oi'
Za
terminowe
umieszczenie ! przepisane
Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych Bank Ludoww
miejsce administracja nie odpowmda.
Miejsce płatności: Bydgoszcz.
JBank M. Stadthagen.
Konto czekowe:
P. K. O. 203713 Poznań.
J1
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______________________________________________________

Wydawca,

nakładem

i

czcionkami:

Drukarnia

Bydgoska Sp. Akc.

w

Bydgoszczy.

—

Za

redakcjg odpowiedzialny:

Stanisław

Nowakowski

w

Bydgoszczy.

*

