najbliższym czasie zostanie przeprowadzone ćwiczenie
obrony przeciwlotniczej na terenie naszego miasta.
W związku z tern podają do powszechnej
wiadomości
co
następuje:
W

Alarm

lotniczy będzie podawany

„nieprzerwany

ton

za

fabrycznych,
1 2 minut".

pomocą syren

trwający

-

Z chioila alarmu

II.
lotniczego należy:
zachować jaknajroięhszy spokój, pomnąc, że b ezład i panika może utrudnić młaściroym roładzom i organom akcje obronna
rostrzymać na ulicach i drogach roszetki ruch kołoroy: roozy, pojazdy mechaniczne, dorożki i konie (oprowadzić w miarę
możności d o najbliższego podwórza, względnie ukryć pod drzewami tak, aby nie przeszkadzały ruchomi pogotowi ratom*
niczych. sanitarnych i przeciwpożarowych,
schronić sie d o własnych mieszkań, względnie d o najbliższych bram.

1.
2.

3.

czego,

Światła w mieszkaniach, latarnie pojazdów (tramwajów, samochodów, autobusów i t. p.) z myjqtkiem
umieszczonego w tyle pojazdów, bezwzględnie zgasić i ruch wstrzymać, pozostamiajqc drogę wolna.

Nie wolno:■

1.
2.
3.

*f.

czerwonego

ostrzegam-

przebywać na ulicach, placach, dachach, balkonach, osobom dorosłym, a zw łaszcza dzieciom;
zamykać drzwi domów w dzień;
prowadzić rozmów telefonicznych;
zatrzymywać tramwajów, autobusów i samochodów na skrętach i skrzyżowaniach ulic.
m.

Z chwila zakończenia alarmu

Na

Należy:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

bedzie

podany sygnał

alarmu

2.

gromadzić sie
wyprowadzać

o

znalezieniu

1.

organa

w

lotniczego"

za

pomocą syren

trwający
życie następujqcemi

powraca normalne

z

pobliżu miejsc, gdzie padły bomby (petardy),

dzieci

na

fabrycznych

1—2 minut".

„przerywany ton

sygnał „zakończenie

Nie wolno:

lotniczego

zastrzeżeniami:

ani zbierać lub

dotykać

odłamków

ulice.

niewybuchów bomb, granatów,
bezpieczeństwa.

niezwłocznie zawiadomić

najbliższe

w ładze

wojskowe względnie

U) ubikacjach, id których bedzie sie p aliło światło, należy zasłonić wszystkie okna szczelnemi zasłonami z ciemnej tkaniny, tektury, papieru, aby żmiałto
nie przenikało na zemncrtrz.- Zasłony musza pozostać, a ż do zakoAczenia alarmu lotniczego;/
U) wypadku znalezienia na ulicach miasta osób zatrutych, należy bezzwłocznie od najbliższego telefonu mzgL osobiście powiadomić komendanta opL miasta
(Ratusz*pimnice, tel. 605 ,606).
D a le j należy me własnym interesie:
uszczelnić odpowiednio jednq z ubikacyj mieszkania (o najmniejszej ilości okien, drzwi) w które) mogłyby znaleźć schronienie dzieci i osoby nie posiada)qce
maski przecimgazome);
posiadać w zapasie odpomiedniq ilość śmieć lub lamp naftomych, na mypadek zgaszenia śroiatła przez elektrownie lub gazownie;
dostosować odpowiednio swoje potrzeby gospodarcze, ze względu na przerwanie dopływu prądu elektrycznego;
zabezpieczyć szyby u okien przez oklejenie paskami papieru lub przez opuszczenie żaluzji.
¥.
w•

ataku
celem

Ćwiczenie obrony przeciwlotnicze) przeprow ad za sie
lotniczego. Wobec powyższego apeluje do mieszkańców
uniknięcia jakichkolwiek wypadków mzgL strat.

Bydgoszcz,

dnia 2

celem orzygotomania ludności do umieietnego zachow ania sie na
miasta o zastosowanie sie do zarzqdzeA i wskazówek organów

listopada

1933

r.

mypadek rzeczywistego nieprzyjacielskiego
bezpieczeństwa i obrony przeciwlotniczej,

Prezydent

miasta
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