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Stolica entuzjastycznie witała 
P. Prezydenta P.R. po powrocie z Rumunii 
Król Karol przybywa do Polski 26 czerwca
(ch) Warszawa, 10. 6. (tel. wł.). Wczo

raj o godzinie 21.38 na udekorowany 
flagami peron Głównego Dworca w War 
szawie przybył pociąg, wiozący Pana 
Prezydenta R P. powracającego z Bu
karesztu. P. Prezydenta powitali na 
dworcu członkowie Rządu z p. premie
rem Sławoj - Składkowskim, marszał
kowie Sejmu i Senatu, generalicja i 
td. W chwili, gdy P. Prezydent opuścił 
pociąg, orkiestra odegrała hymn naro
dowy.

Pan Prezydent przeszedł do Alei Je
rozolimskich, gdzie zajął miejsce w sa
mochodzie i odjechał do Zamku. Na pół 
godziny przed przybyciem pociągu 
wzdłuż trasy przejazdu P. Prezydenta 
został wstrzymany wszelki ruch koło
wy. Wzdłuż ulic utworzyły szpaler 
oddziały wojskowe, młodzież szkolna, or 
ganizacje. Tłumy publiczności wita
ły entuzjastycznie Pana Prezydenta, któ 
ry jechał w asyście szwoleżerów. W 
chwili pojawienia się samochodu wzno
szono okrzyki: Niech żyje Pan Prezy
dent! Nich żyje Najjaśniejsza Rzplita! 
Niech żyje Rumunia! Niech żyje król 
Karol! Samochód obrzucono kwiata
mi.

Entuzjastyczne okrzyki ludności sto 
licy były wyrazem gorących uczuć dla

Plenum Sejmu w środę
Warszawa (PAT). Plenarne posie

dzenie Sejmu zwołane zostało na dzień 
16 b. m. (środa) na godz. 11-tą.

400 dniówek bezpłatnych 
orzy budowie koszar w Gdyni 

ofiarował oddział morski Związku 
b. ochotników armii polskiej
Warszawa, 10. 6. (PAT). Związek 

b. ochotników armii polskiej daje dowo
dy pracy w kierunku poparcia akcji, 
prowadzonej przez FON. Z chwilą po
wzięcia przez miejski komitet FON. m. 
Gdyni postanowienia wybudowania ko
szar wojskowych w Gdyni, członkowie 
oddziału morskiego Zw. b. ochotników 
armii polskiej na zebraniu w dniu 6 
czerwca r. b. zobowiązali się ofiarować 
po jednym dniu pracy bezpłatnie przy 
budowie koszar, względnie wpłacić do 
kasy komitetu budowy koszar równo
wartość tych dniówek w gotówce. Od
dział morski Związku liczy ponad 400 
członków.

Wielka międzynarodowa 
wystawa w Poznaniu

W r. 1942
(ch) Poznań (tel. wl.). Ministerstwo 

Przemysłu i Handlu zatwierdziło pro
jekt urządzenia w r. 1942 wielkiej mię
dzynarodowej wystawy pod nazwą „Kul 
tura i postęp“. Wystawa zbiegnie się ze 
światowym Kongresem Eucharystycz
nym.

Głowy Państwa i sojuszniczki Rumu
nii.

Również w drodze od granicy rumuń 
skiej zgotowano P. Prezydentowi owa
cyjne powitanie na stacji granicznej, 
we Lwowie, w Przemyślu, Lublinie o- 
raz na licznych innych stacjach. W mia

Polak, wysoki urzędnik amerykański
przybywa dziś na M-S

J -

Na pokładzie przybywającego dziś do 
Gdyni transatlantyki M-S „Piłsudski“

dr. Stanisław Kędzierski.

przyjeżdża do Polski dyrektor działu 
handlu wewnętrznego Ministerstwa Prze

Miesięcznie 1*100 nowych
samochodów w Polsce

Dalsze uchwały „motoryzacyjne" Komitetu Ekon. Min.
Warszawa (PAT). Komitet Ekono

miczny Ministrów, który obradował w 
dniu 10 b. m. pod przewodnictwem wice 
premiera E. Kwiatkowskiego, uchwalił 
wniosek min. przemysłu i handlu w 
sprawią wytycznych polityki stosowa
nia krajowych surowców w przemy
słach garbarskim i futrzarskim. Wnio-

Protest sowiecki
przeciw akcji komitetu nieinterwencji

L°ndyn (PAT). Nota sowiecka, twierdzą 
ca, że ,,Deutschland‘‘ nie należał do okrętów 
sprawujących kontrolę, a w katdym razie 
bezprawnie znajdował się u brzegów wyspy 
Ibiza, wywołał w angielskich kołach poli
tycznych wielkie niezadowolenie. Czynniki 
miarodajne wskazują na nieodpowiedni mo 
ment ogłoszenia przez rząd sowiecki togo 
rodzaju nnotosta. 

stach wojewódzkich Pana Prezydenta 
witali najwyżsi przedstawiciele władz.

• • •
BUKARESZT, 10. 6. (PAT). Dzien

nik „Timpul“ podaje datą 25 bm. jako 
dzień wyjazdu króla Karola z Bukare
sztu z oficjalną wizytą do Polski.

„Piłsudski** do Gdyni 
myslu i Handlu w Stanach Zjednoczo
nych A. P., p. Kędzierski z Waszyngto
nu.

Dyrektor działu handlu wewnętrzne
go amerykańskiego ministerstwa przy
bywa do Polski w celu poznania stoeun 
ków handlowych, oraz nawiązania kon
taktu z przedstawicielami sfer han
dlowych i władz przemysłowych w Pol
sce.

Dyr. Kędzierski witany jest przez 
sfery handlowe Polski z tym większą 
radością, iż jest on Polakiem, zajmu
jącym tak zaszczytne stanowisko w 
Stanach Zjednoczonych.

Pobyt jego w Polsce, poza nawiąza
niem stosunków z przedstawicielami 
władz krajowych, przyczyni się niewąt
pliwie do zacieśnienia węzłów łączących 
cały naród z Polonią amerykańską, tym 
bardziej, iż wraz z dyr. Kędzierskim, na 
„Piłsudskim“ do Polski przyjeżdża dziś 
serdecznie witana wycieczka Federacji 
Zw. Zrzeszeń Kupieckich Polskich w 
U. S. A.

sek ten ma m. in. na celu zwiększenie 
produkcji surowca krajowego i podnie
sienie jego jakości.

Następnie Komitet Ekonomiczny u- 
chwalił wnioski ministra komunikacji, 
zmierzające do dalszego poparcia akcji 
motoryzacyjnej. Komitet Ekonomiczny 
wyraził mianowicie zgodę na ustanowię

Po 10 dniach akcji dyptomatycznej za
rysowuje się obecnie porozumienie mogące 
opanować wynikłe trudności. W takiej 
chwili rząd sowiecki ogłasza protest, który 
wskazuje na to, że zaakceptowanie propo
nowanego porozumienia napotyka na po
ważne trudności w łonie sameeo komitetu 
nieinterwencji.

Poważne obawy 
o stan zdrowia Oka św.
Rzym (PAT). Agencja Stefani donosi z 

Castel Gandolfo, że panujące w ostatnich 
dniach upały odbiły się niekorzystnie na 
zdrowiu papieża. Ojciec św. wydaje się bar 
dzo zmęczony również bezsennością, która 
go trapi nocami. Mimo to jednak nie chce 
zmienić codziennego trybu życia i w dal
szym ciągu udziela audiencyj prywatnych, 
a dwa razy w tygodniu audiencyj zbioro
wych. Podczas tych audiencyj Ojciec św. 
przemawia zazwyczaj do zebranych i często 
rozmawia w obcych językach, stosownie do 
narodowości wiernych.

Powoduje to ze względu na sędziwy wiek 
papieża, zmęczenie, którego następstwa nie 
mogą nie dać się odczuwać. Lekarz, opieku 
jący się papieżem zaleca wystrzeganie się 
zmęczenia i możliwie największy odpoczy
nek. Pragnąłby on. aby audiencje zostały 
całkowicie zawieszone, nie mogąc jednak 
tego osiągnąć, prosi kardynałów i prałatów 
przed posłuchaniem, aby referowali krótko 
i zachowywali ostrożność. Jakkolwiek ch°- 
r°ba nie r°zwija się, siły papieża powoli 
słabną.

Delegacia żydowska u o. Premiera
Warszawa, (PAT). P. prezes Rady Mini

strów gen. Sławoj-Składkowski przyjął 
wczoraj delegację senatorów 1 posłów ży
dowskich na czele z posłem Sommerstei- 
nem. w osobach: sen. Schorra, sen Trocken 
heima oraz posłów Gotliba, Mincberga i 
Rubinsteina.

„Wicher** popłynie 
do Szwecji

Helsinki, 10. 6. (PAT). Kontrtorpe- 
dowiec „Wicher“ przybył w środę wie
czorem do Turku. Po trzydniowym po
stoju ORP „Wicher“ odejdzie w dalszą 
drogę do Szwecji.

nie rejestrowego prawa rzeczowego (za
stawu) na pojazdach mechanicznych, 
nabywanych w drodze kupna ratalnego 
z powierzeniem prowadzenia tego reje
stru władzom administracji ogólnej. 
Postawiono również poprzeć budowę 
garaży w drodze corocznej pomocy kre
dytowej z funduszów inwestycyjnych i 
zastosowania specjalnych ulg dla osób 
i instytucyj, budujących garaże. Trzeci 
wreszcie wniosek przewiduje dalsze u- 
proszczenie formalności, związanych z 
uzyskiwaniem koncesji przez właścicie
li taksówek.

W toku dyskusji stwierdzono, że 
liczba zarejestrowanych pojazdów me
chanicznych podniosła się w wyniku za 
stosowania dotychczasowych środków w 
akcji motoryzacyjnej do 40.523 na 1. 
czerwca r. b„ a więc wzrosła o 7.350 w 
porównaniu z dniem 1 marca 1936 r« 
kiedy to stan motoryzacji był w Polsce 
najniższy. W chwili obecnej przybywa 
ok. HM nowych pojazdów miesięcznie.



rr^TEK, DNIA IT. CZERWCA 1937 St.

9o prostu

Piętnujemy przyjaciół 
naszych nieprzyjaciół!

Uświadomione sfery polskiego społeczeń
stwa nastawione są w tej cnwili na walkę 
zmierzającą do unarodowienia życia gospo
darczego w Polsce. Głównym momentem 
tej walki, poza zagadnieniami natury pań
stwowej i ogólnogospodarczej panują mo
menty Ideowe, zdecydowanie górujące w 
tych sferach nad egoizmem indywidualnym. 
‘ Jak w każdej reguło tak i w tej dziedzi
nie walki są oczywiście wyjątki w postaci 
jednostek pośrednio i anonimowo utrud
niających walkę o unarodowienie handlu 1 
przemysłu. Ta kategoria ohywatell składa 
się z ludzi zamożnych, rozporządzających 
poważnymi środkami materialnymi,

Wydaje się tym panom, że posiadane 
przez nich zasoby materialne mają taką 
wymowę życia codziennego, że gwarantują 
im bezkarność 1 nietykalność, Godny pod
kreślenia Jest fakt, że na zamożrość i 
dobrobyt tych Jednostek składało się prze
jawiane w tej czy innej formie zaufanie 1 
dobra woła obywateli, umiejętnie dyskon
towana przer koniunkturowiczów na mone
tę brzęczącą, stanowiącą obecnie w bardzo 
wielu wypadkach instrument walki z reali
zacją założeń i zagadnień o charakterze o- 
gólnopaństwowym 1 narodowym.

Przedziwny paradoks — tym nie mniej 
fakty takie nie są bynaimniej sporadyczne

Ten stan rzeczy mógł istnieć dotychczas 
Jedynie dzięki bierności społeczeństwa 1 na
szej przysłowiowe! tolerancji i obojętności 
reagowania w stosunku do osób, zajmują
cych poważne stanowiska w hierarchii spo
łecznej lub też uzbrojonych w poważnie 
wypchane portfele. Zdaniem teł kategorii 
jednostek, posiadane przez nie „walory ży
ciowe“ stanowią dość dostatecznie bezpie
czny schron w który nie wkroczy ani kry
tyka dziennikarska ani opinia publiczna.

Jest to oczywiście Huzia nr>«rta na bra
ku elementarnych znajomości dzisiejszej na
szej rzeczywistości 1 psychiki polskiego spo
łeczeństwa.

W dobie dokonywania procesów mają
cych radykalnie zmienić Istniejący 
stan rzeczy, koniecznym Jest stosowanie ka
tegorycznych. cesarskich cięć niezbędną 
jest bezwzględność walki. Żadnej toleran
cji, żadnych wyjątków być nie motel

Egoizm spekulantów i anonimowych rze
czników 1 obrońców Interesów niepolskich, 
a więc przeciwników unarodowienia żyda 
gospodarczego w Polsce, musi być piętno
wany bez względu na zamożność i hierarchi 
cznv ich stopień.

Kto bowiem nie idzie łącznie z polską 
społecznością, ten musi być postawiony po 
za nawias tej społeczności. (Polonus)

Zgon matki Stalina
Paryż, 10. 6. (PAT). Agencja Havaea 

donosi z Moskwy o śmierci Katarzyny 
Dżugaezwili, matki Stalina. Zmarła 
«ostała pochowana bez obrzędów re
ligijnych, mimo iż była wierząc» 1 prak 
tykującą. Śmierć matki Stalina w Mo
skwie trzymana Jest w tajemnicy.

Ludzie żywią se trupami-
Dantejskie sceny w nawiedzionych kieska 

głodu prowincjach chińskich
Szanghaj, 10. 6. (PAT). Jeden z ope

ratorów kinematograficznych, który 
powrócił z 3-tygodniowej podróży po 
Szeczuanie, nawiedzonym plagę, gło
du, opowiada o okropnych scenach, ja
kie się rozgrywają- w szczególności w 
kręgu Czung - Czau Ofiary głodu są 
wydobywane w nocy przez zezwierzę- 
ciałych z głodu ludzi, którzy pożerają, 
trupy. W jednym wypadku stwierdzono 
iż skradzione z cmentarza zwłoki zo
stały zaniesione do mieszkania bogate
go kupca, który, rozporządzając wiel
kimi sumami pieniężnymi, nie może ku 
pić nawet kilku ziaren ryżu. W mia
stach nawiedzonych przez głód, bez
ustannie znikają w niewiadomy sposób 
chłopcy i dziewczęta. Ludność żywi się 
korą i mieszaniną różnych niejadal
nych rzeczy, co powoduje liczne choro
by i śmierć. Sytuacja jest tym gorsza, 
iż miejscowe władze nie pozwalają na 
swobodny ruch ludności, która w wielu 
wypadkach, doprowadzona do rozpaczy 
napada na mniejsze osiedla, rabując 
wszystko, co przedstawia jakąkolwiek 
wartość.

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY

W dniu 10 czerwca w całym kraju trwa
ła nadal pogoda słoneczna i upalna przy 
słabych wiatrach wschodnich i południowo- 
wsch dnich. O godzinie 14 termometr wska 
zywał: 23 st. w Gdyni, 26 we Lwowie i Pu
cku, 27 w Tarnopolu, 28 w Krakowie i Piń
sku, 29 w Warszawie, 30 w Wilnie, 31 w 
Poznaniu i Grudziądzu a 32 w Bydgoszczy.

Przewidywany przebieg pogody do wie
czora dn. 11 bm. W dalszym ciągu pogada 
słoneczna i upalna te skłonnością do burz 
w dzielnicach zachodnich.

Katastrofalne skutki suszy w Niemczech 

Olbrzymi pożar dworca w Hali 
Seria dalszych pożarów

Berlin (PAT). W nocy ub. wybuch! wiel
ki pożar na dworcu centralnym w Hall 
(Halle). Ogień strawił wielką halę dworco
wą. W ogniu znalazło śmierć 5 zatrudnio
nych tam robotników, a wielu odniosło ra
ny. Na dworcu znajdowało się około 300 wa 
gonów towarowych załadowanych oraz wiele 
samochodów ciężarowych, stojących wzdłuż 
6 ramp. Akcja ratownicza była niezwykle 
trudna, gdyż ogień rozszerza! się z niesły
chaną szybkością a walące się stropy unie- |

P. Premier w Liskowie

P. Premier w otoczenia ministrów Poniatowskiego I Zyndram-Kościałkowsklego oraz 
ks. prałata Blizlńsldogo udaje się na uro czystość otwarcia wystawy.

Wzruszająca pamięć dziatwy 
o grobach poległych marynarzy w Rzekuniu

Warszawa (PAT). Z okazji tygodnia Pol 
skiego Czerwonego Krzyża, należy podkreś 
iić wysoce podniosłą uroczystość, jaka od
była się w małej wiosce Rzekuń po w. Ostro
łęka. Miejscowa młodzież czerwonokrzyaka 
złożyła dwa piękne wieńcę na grobach 53 
marynarzy i 100 ułanów, poległych ze. Pol
skę w roku 1920.

BABYSAL ANTIBA w^ww-sa^OlA DZIECI

Przeszło 500 pasażerów 
przybywa dziś na „Piłsudskim” 

Podróż wycieczkowi „(Batorego*1 do Helsinek odwołana
Dziś, w piątek około godz. 11 przybywa 

do Gdyni z Ameryki polaki motor, trans
atlantycki ..Piłsudski“. Ze Stanów Zjed
noczonych i Kanady odbywało podróż na 
statku 655 pasażerów, z czego 159 wysiadło 
wczoraj w Kopenhadze, reszta zaś udaje się 
do Gdyni. Poza tym w stolicy Danii „Pił
sudski“ zabrał jeszcze dalszych pasażerów 
do Polski, w tym wycieczkę dziennikarzy 
duńskich, tak że ogółem do Gdyni przybę
dzie 500 osób.

Wśród pasażerów znajduje się wyciecz 
ka Federacji Polskich Zrzeszeń Kupieckich 
w U. S. A. pod kierownictwem p. Karole 
Hersego. Wycieczka, której organizacja apo 
czywa w rękach „Orbisu" zwiedzi Gdynię.

Przewody wysokiego napięcia na boisku
Śmiertelne porażenia

Katowice (PAT). W czasie burzy, jaka 
przeszła w środę wieczorem nad Katowica
mi i okolicą jeden z piorunów uderzył w 
przewody wysokiego napięcia w Podlesiu 
obok Mikołowa. W tym czasie na boisku 
sportowym, obok którego prowadzą prze
wody, zabawiąło się grą w piłkę nożną kil
ku chłopców. Skutki uderzenia pioruna by 
ły tragiczne, gdyż grom zerwał przewody, a 
w wyniku porażenia prądem wysokiego na 

motliwiały ratunek. Przyczyna wybuchu 
pożaru nie jest znana.

Pod gruzami spalonego dworca znalezio 
no dotychczas 5 zwłok. Brak Jest wiadomo
ści o 3 robotnikach, którzy byli zatrudnieni 
na dworcu w chwili pożaru. Liczba rannych 
Jest duża. Spaliło się 200 wagonów towaro
wych, 4 samochody ciężarowe i 400 ton ła
dunku. Ruch osobowy na dworcu głównym 
w Halle nie został przerwany.

Berlin (PAT). Poza olbrzymim pożarem

Ta przepiękna uroczystość zasługuje na 
specjalne wyróżnienie, bowiem przez to młio 
dzież jeet w kontakcie z marynarzami w 
Gdyni.

Proczystośei przyglądały się tłumy lud
ności okolicznej i dziatwy, a całość wywar
ła potężne wrażenie.

po czym uda się w głąb kraju. Prócz tego na 
pokładzie statku przybywają źx>na dyr. f-j 
Lilpop, Rau i Loewenstein p. Komorowska z 
synem, p. Janina Węgrzynkowa, żona właś
ciciela dziennika polsko - amerykańskiego 
„Nowy Świat“, konsul czechosłowacki w San 
Salwadorze p. M. Laufer i in.

Statek „Batory“ który, jak wiadomo — 
wskutek pożaru doznał pewnych uszkodzeń 
wewnętrznych, poddany będzie naprawie w 
Nowym Jorku, gdzie się obecnie znajduje i 
w związku z tym przybędzie do Gdyni z o- 
późnieniem. Zapowiedziany na dzień 17 bm. 
wyjazd „Batorego“ z wycieczką do Helsi
nek. został wobec tego odwołany.

pięcia poniósł śmierć 13-letni Zygmunt Do
magała, ciężkie i lżejsze poparzenia zaś od
nieśli trzej inni chłopcy.

Podobny wypadek wydarzył się w środę 
w Orzegowie. Żona inwalidy ADna Lukaso- 
wa, przechodząc po burzy przez podwórze 
stanęła bosą stopą na zerwany przewód 
wysokiego napięcia i wskutek porażenia 
prądem poniosła śmierć na mieiseu. 

składów dworca kolejowego w Halle, do
noszą o szeregu innych groźnych pożarach 
na terenie Rzeszy. W Berlinie ogień zni
szczył składy dużej fabryki fortepianów.

Przy berlińskiej podmiejskiej linii kole
jowej zapaliła się od iskry lokomotowy tra-| 
wa na przestrzeni półtora kilometra, grożąc 
rozszerzeniem się pożaru na podkłady ko
lejowe. Praca przy gaszeniu trwała blisko 
trzy godziny.

W miejscowości Marktredwitz pod Ra- 
tysboną w Bawarii wybuchł pożar w 8-pie- 
cowej cegielni parowej, niszcząc ją do
szczętnie aż do fundamentów wraz z całą 
nowoczesną instalacją fabryczną.

W Kappen (Schleswig-Holsztyn) ogień 
zniszczył w nocy zabudowania folwarczne. 
Pastwą płomieni padły wszystkie budynki 
gospodarcze wraz z inwentarzem żywym i 
martwym. M. in. spaliło się 135 Świn i ok. 
500 centnarów ziarna. Przyczynę pożarów 
przypisują przeważnie panującej suszy.

Marszalek Śmigły-Rydz
iamknl« wy stawę w Liskowi«

(ch) Warszawa, (tal. wŁ). Na zam
knięcie wystawy w Uskowie w dn. 4 
lipca ma przybyć Marszalek śmigły 
Rydz.

Czv nie można temu zaradziH
Popularne pociągli towarowe 

Makowa
Pod nagi. „Znów skandal z 

pociągiem do Lisków a“ dono 
si jedno z pism warszawskich, źe zamówio
ny przez powiaty: warszawski, grójecki i 
płoński pociąg popularny do Lisków« dlą 
500 osób ekładąl się z... wagonów towaro
wych, gdzie w środku ułożono jedynie nie 
heblowane deski. Wycieczkowcy do pocią
gu takiego nie wsiedli, a pociąg, dla nich 
przeznaczony, odjechał — próżny.

W związku z tą sprawa donosi PAT.:
Warszawa (PAT). Dowfadtijemv się r, 

ministerstwa komunikacji, iż na skutek o- 
gromnej Ilości pociągów popularnych za
mówionych przez wycieczki do Liskowa, po
ciągi popularne podstawiane są w na.iroz-i 
maitszych składach. Część wagonów jest. tof 
warowych odpowiednio dostosowanych do] 
przewozów Jakie »wykle używane są do 
transportów wojska. Ministerstwo robi naj
wyższy wysiłek, aby w miarę możności do
starczyć wagonów osobowych, co jednak nie 
zarwwze może mieć miejsce.

Sport i oolityka
Austrii nie wpuściła 2000 ka'akowtAw 

niemieckich na Dunaj
Wiedeń (PAT). W najbliższych dniach 

miał się odbyć wielki międzynarodowy 
spływ kajakowy na Dunaju z udziałem po 
nad 2000 Niemców. W ostatniej chwili rząd 
austriacki spływ zakazał. Prasa wiedeńska 
twierdzi, że zakaz rządu austriackiego spo 
wodowany został obawą, że talk liczny start 
kajakowców niemieckich wykorzystany bę
dzie dla demonstracyj hitlerowskich. Rząd 
austriacki nie życzył sobie, aby w rocznicę 
zamordowania kanclerza Dołlfussa, przy
padającą na czas tej imprezy sportowej, 
miało dość do demonstracyj hitlerowskich.

Głód taiaza Włoch
Rzym (PAT). Postanowiono rozszerzyć, 

przeprowadzoną ostatnio w całych Wło
szech zbiórkę łomu żelaznego. Już zostały 
zdjęte kraty żelazne, otaczające niektóre 
ogrody Rzymu, w tej liczbie ogród słynnej 
willi Borghese. Zdjęto również sztachety 
żelazne otaczające gmach ministerstwa, fi-, 
nansów.

W oficjalnym biuletynie partii faszy
stowskiej ukazały się specjalne instrukcje 
w sprawie udziału organizacyj partyjnych 
w zbiórce żelaza.

W sobotę Jędrzejowska sootka 
$ie z pierwsza rakieta Anglii 
Londyn (PAT). W czwartek w dalszym 

ciągu mistrzostw tenisowych braibstwa Ken . 
tu Jędrzejowska rozegrała spotkanie z do
skonałą tenisistką angielską Harvey, bijąc 
ją w dwóch krótkich setach 6:2 6:3.

Finał odbędzie się w eobotę, przy czym 
najprawdopodobniej Jędrzejowska. spotka 

, się z nlerwsza rakieta Anglii Miss Round. )
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Nie walka klas
lecz zgodna współpraca
We wczorajszym numerze naszych 

wydawnictw podaliśmy list otwarty sen. 
Wojtka - Malinowskiego do prezesa Z. 
Z. Z. Jędrzeja Moraczewskiego. List ten 
jest tak znamienny, tak wybitne posia
dający znaczenie dla kształtujących się 
stosunków wewnętrznych w kraju, tak 
wyraziście charakteryzuje nastawienie 
patriotyczne w masach polskiego pro
letariatu, że należy mu się większa 
uwaga.

Najpierw sama osoba autora listu. 
Sen. Malinowski dobrze jest znany po
koleniu walczącego przed wojną z ca
ratem proletariatu polskiego pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego.

W historii walk o wolność sen. Ma
linowski zdobył już chlubną • legityma
cję. Pierś tego działacza robotniczego 
zdobi „Virtuti Militari“ i „Krzyż Niepo
dległości z mieczami“. Ten socjalista- 
robociarz nie szczędził ni trudu ni krwi 
w przełomowych dla Polski latach zma
gań o niepodległość.

Że w wyzwolonej już Polsce Malinow
ski - Wojtek twardo stanął w rzędzie 
tych, których wychowawcą był Józef 
Piłsudski — nic w tym osobliwego. Ale 
w przeciwieństwie do wielu, do których 
dusz w zaraniu ich młodości tak silnie 
przemawiała przepotężna indywidual
ność pierwszego redaktora „Robotnika“
— „tow. Wojtek“ przebył głęboką ewo
lucję. Gdy tamci zasklepiali się coraz 
bardziej w doktrynerstwie partyjnym i 
hasło walki klasowej starali się uczynić 
najgłówniejszym motywem działania 
na arenie życia publicznego — Malinow- 
ski-Wojtek uznał, że nie „partia“ a „pa- 
tria“, nie interes partyjno-klasowy a 
państwowy, stanowi cel, który musi 
przyświecać dawnym działaczom niepo
dległościowym. I dlatego też — wyzwo
liwszy się z oków doktrynerstwa partyj
nego — brał czynny udział we wszyst
kich poczynaniach, których motorem 
była twórcza wola Wskrzesiciela Polski.

Obecnie też — z tej samej racji i z 
tego samego wychodząc założenia — se
nator Malinowski - Wojtek poparł ak
cję, zmierzającą do konsolidacji narodo
wej, do stworzenia Obozu Zjednoczenia. 
Zainterpelowany przez prezesa Z. Z. Z. 
Jędrzeja Moraczewskiego, dlaczego sta
je na gruncie O. Z. N., Wojtek - Mali
nowski uznał za potrzebne udzielić na 
to publicznej odpowiedzi. W ogłoszo
nym przezeń właśnie „liście otwartym“ 
znajdujemy szereg stwierdzeń, które tra 
fić powinny przede wszystkim do jak 
najszerszych sfer robotniczych i praco
wniczych, jako, że pochodzą od jednego 
z najstarszych i najbardziej zasłużonych 
przedstawicieli tych właśnie sfer.

Motywy, którymi się powoduje sen. 
Malinowski są głębokiej natury. Uzasa
dnienie potrzeby konsolidacji mocne i 
zwarte:

— „Wobec przeobrażeń — powiada
— jakie się na świecie dokonują, wobec 
zbliżającego się przypuszczalnego dru
giego aktu, wynikającego z dokończonej 
wojny światowej, wobec wewnętrznego 
konsolidowania się społeczeństw w in
nych państewkach, Polsce nie wolno po
zostać w tyle tak pod względem tworze
nia mocy wewnę Kznej, jak i konsolido
wania społeczeństwa“.

A stąd wniosek: „wszyscy uczciwi 
Polacy“, bez różnic „stanów czy klas“
— muszą „znaleźć wspólny język“, mu
szą zjednoczyć się w „jedną gromadę, 
jeden obóz“.

Jest to jasne, wyraźne postawienie 
sprawy. Jak przed 30 laty nakazem 
charakteru i woli było dla patrioty-ro- 
botnika zjednoczyć się wokół idei. Nie
podległości — tak obecnie nie można 
działać w rozsypce i hołdować doktry
nerstwu partyjnemu, gdy na widowni 
dziejów ukazuje się koszmar „drugiego 
aktu“ zmagań świata, przygotowywany 
wyścigiem zbrojeń, i gdy wokół widzi
my najbardziej intensywne wysiłki kon
solidacji społeczeństw.

Stawiając tak prosto i wyraźnie ha
sło zjednoczenia, Wojtek - Malinowski 
równocześnie rozprawia się z tym, czy 
socjalistyczna doktryna o „walce klas" 
ma stanowić nadal hamulec i przeszko
dę w wysiłkach konsolidacyjnych.

I tu wypowiada jeden z najstarszych 
i najbardziej doświadczonych członków

O wszechstronną 
obronność

Pod pojęciem obronności społeczeństwa 
na wypadek przyszłej wojny musimy pod
ciągnąć i przygotowanie społeczeństwa pod 
względem sanitarnym. Mamy na myśli w 
tym wypadku Czerwony Krzyż.

Przypomnijmy sobie, jak dawniej wyglą 
dało pole bitwy.

Trupy ludzkie i końskie. I ranni, pła
wiący się we własnej krwi, napróżno wo
łający o pomoc, o kroplę wody, o skróce
nie cierpień...

Taki był los żołnierzy armii zwycięskiej, 
która pozostała na placu boju — los żoł
nierzy armii pokonanej był stokroć strasz
niejszy. W owych czasach zajmowano się 
tylko własnymi rannymi, na jeńców brano 
tylko co znamienitszych... Prosty żołnierz 
umierał bez ratunku... częstokroć dobijano 
go...

I dopiero pod Solferino....
Był to rok 1859. Po bitwie, stoczonej mię

dzy Francuzami i Włochami z jednej, a Au
striakami z drugiej strony, Szwajcar, Hen

Rzut oka na teren wystawy w Liskowie.

£ kraju Czerwone! utopii

Nowy sposób likwidacji przeciwników Stalina 
„Przymusowe“ samobójstwa

Gamarnik, jeden z wybitnych działaczy 
bolszewickich popełnił samobójstwo. Prasa 
sowiecka o tej wiadomości ledwo że wspo
mniała. A przecież Gamarnik to persona 
grata rewolucji rosyjskiej, należał bowiem 
do tej maleńkiej grupki, która stanowiła 

I najbliższe otoczenie Stalina. Był zastępcą 
przecież komisarza wojny Woroszyłowa. Sy 
tuacja jego stawała się tak mocna, że je
śli nawet ten i ów, orientujący się w sto

partii socjalistycznej pogląd, który oby 
trafił do najszerszych warstw pracowni
czych.

Stwierdza mianowicie, że właśnie 
przedstawiciele robotników starali się 
zawsze dążyć z „wysiłkiem i uporem“ 
do załatwiania sporów wzajemnych (a 
więc t. zw. walki klasowej) w trybie ży
cia parlamentarnego „przy zielonym sto
le“. Działo się to w ten sposób, że stale 
napierali i stale żądali uchwalania t. 
zw. socjalnych ustaw.

Na taką właśnie, a nie inną „walkę 
klas“ zawsze jest miejsce — i takie po
jęcie „walki klas“ nie jest zupełnie 
sprzeczne z ideą konsolidacyjną. „Nie 
będzie to — powiada Malinowski-Woj- 
tek — brutalna walka na pięści czy za 
pomocą skazywania robotników na 
przymusowe bezrobocie, pozbawianie ro
botników pracy i głodowania — będzie 
to walka mózgów, uczciwości i świado
mości, gdzie coraz więcej arbitrem bę
dzie państwo“.

Mądre to słowa godne człowieka o 
dużym poczuciu wartości świata pracy, 
a zarazem wielkiego zrozumienia roli 

ryk Dunant, nie mogąc znieść widoku ludz
kich męczarni, wraz z kilkoma ludźmi do
brej woli, udał się z manierką u pasa, z 
bandażami i szarpiami na pobojowisko. 
Tam udzielał pomocy najbardziej cierpią
cym.

Z odruchu Henryka Dunant na polach 
Solferine wynikła Konwencja Genewska, 
pierwsza próba międzynarodowego ujęcia 
pomocy nad rannymi. W ten sposób pow
stał Czerwony Krzyż.

Sto lat nie minęło jeszcze od tamtej chwi 
li. A działalność Czerwonego Krzyża złoty
mi głoskami zapisała się w dziejach całe
go niemal świata. Polska ma też swój wła
sny, Polski Czerwony Krzyż, który w co
dziennym twórczym trudzie uzupełnia po
trzeby, wyrównuje braki naszego przygo
towania sanitarnego. Działalność Polskiego 
Czerwonego Krzyża jest więc podstawową, 
niezbędną i niezastąpioną. Jest nierozer
walnie złączona z hasłem obronności, jest

sunkach sowieckich, mógł przewidzieć i 
wskazać na zbliżający się zmierzch tego lub 
innego „wodza“, który dobiega niesławnego 
końca, nigdyby nie wskazał na Gamarnika. 
Samobójstwo jego było dla wszystkich nie
zwykłą niespodzianką. Toż jeszcze na dwa 
dni przed samobójstwem donosiła „Praw
da", że Gamarnik został wybrany do Mo
skiewskiego Komitetu Partii. I ta sama 
„Prawda“ w dwa dni później mówi nam o ‘

państwa.
Dawno bowiem minęły czasy, kiedy 

z pojęciem „państwa“ łączyło się dla 
świata pracy poczucie „wrogości“, kiedy 

■— specjalnie dla polskiego robotnika — 
„państwo“ to był carski Petersburg, kai- 
serowski Berlin i cesarski Wiedeń. I 
kiedy przeciw tym wrogim państwom 
trzeba było uzbrajać pięści do „brutal
nej walki“, a już zgoła ich nie można 
było traktować jako arbitrów we wza
jemnych sporach, czyli w t. zw. walce 
klas między warstwami posiadającymi 
a proletariackimi.

Dziś, gdy żyjemy w wolnym niepo
dległym Państwie Polskim, nie czas na 
rozpętywanie walk klasowych, gdy wie
le problemów rozwiązać można na dro
dze pokojowego porozumienia. Państ
wo Polskie jest wspólną własnością i 
wspólnymi powinniśmy dążyć siłami, 
ażeby je podciągnąć wyżej. Walka 
wszystkich przeciw wszystkim prowa
dzi do anarchii, a ta droga nie wiedzie 
do polepszenia sytuacji, o którą nam 
wszystkim chodzić powinno w interesie 
siej poLskiai aromadr.

państwa

Czyści I
gru.ntoivnie\ 

Chroni emalią 
ząbóio-.

Dobra 
pasła do zębów

czynnikiem państwowym o ważnym zakre 
sie.

Dlatego taki bolesny jest fakt, że na 34 
miliony naszej ludności mamy — po pro
stu wstyd powiedzieć — zaledwie 217 ty
sięcy członków Polskiego Czerwonego Krzy 
ża. Wtedy, gdy w innych krajach ilość tych 
członków obejmuje 20 proc, ludności. A prze 
cięż składka członkowska w Polskim Czer
wonym Krzyżu wynosi zaledwie 25 groszy 
miesięcznie! Wbrew przekonaniom ogółu1, 

P. C. K. nie korzysta z żadnych subwen- j 
cji i całą swoją działalność opiera wyłącz- i 
nie na ofiarach społeczeństwa — w tych wa , 
runkach rezultaty, osiągane przez Polski' 
Czerwony Krzyż są wprost olbrzymie.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi rów- i 
nież pracę pokojową, mającą na celu pod- { 
niesienie higieny, stanu zdrowotności naj-( 
szerszych mas społeczeństwa. Wszędzie tam . 
gdzie samorządy nie wywiązują się dosta
tecznie z nałożonego na nie obowiązku sze
rzenia higieny — dociera Czerwony Krzyż.

Jaki jest bilans tej pracy?
W roku ubiegłym P. C. K. prowadził 232 

placówki, jak sanatoria, szpitale, ośrodki 
zdrowia, przychodnie, świetlice, kolonie let 
nie itp. Na drogach publicznych P. C. K. 
uruchomił 756 posterunków ratowniczych, 
dla obsługi których przeszkolił w ratow
nictwie 1171 osób spośród personelu drogo
wego.

Są to wszystko cyfry, które same mó
wią za siebie. W ich zestawieniu ta jedna 
upokarzająca liczba: zaledwie 217 tysięcy 
członków, jakie liczy Polski Czerwony 
Krzyż — jest przykrym zgrzytem. W naszej 
mocy jest ją zmienić.

antysowieckiej działalności Gamarnika. 
Śmiało można dać konia z rzędem temu, 
kto potrafiłby dzisiaj wskazać jakiegokol
wiek poddanego „wielkiego wodza wszyst
kich ludów" Stalina, czy jakikolwiek organ 
nie wyłączając samej ,Prawdy“, któryby 
rozumiał, co to jest działalność prosowiee- 
ka, poza obowiązkiem: „stać na baczność i 
słuchać", ktoby potrafił wytłumaczyć, że 
.dyktatura proletariatu to właśnie dyktatu
ra jednego człowieka“. Na kremlińskim O- 
limpie ostatnio zapanował zamęt w poję
ciach który StaMn pragnie rozwiązać wzmo 
żeniem dyktatury i jednym słowem: „słu
chać, a nie rezonować“. Oświadczeniem 
swym na ostatnim Plenum Partii „rozwa
żanie doktryny jest szkodliwe“ Stalin nie
słychanie rozszerzył pojęcie „szkodników i 
wrogów państwa". I właśnie w te rozsze
rzone ramy wpadli naprzód wszyscy nie
mal „wodzowie“ rewolucji. Jeśli bowiem ten 
czy inny komsomolec, wzięty w kleszcze re
żimu, jeśli korpus oficerów średniej rangi, 
któremu pochlebi! niezwykle blask otrzy
manych naszywek i tytułów, gotów jest nie 
rezonować i pozostawić troskę o „dopro
wadzenie do rewolucji światowej" Stalino
wi i tylko Stalinowi, o tyle góra partii, — 
a z niej przecież rekrutują się najwyżsi dy 
gnitarze w państwie, — nie zechcą łatwe 
wyzbyć się swoich uprawnień do zastana
wiania się, do krytyki choćby tylko w ło
nie samego CK. Ci ludzie, którzy wraz ze 
Stalinem kuli dzisiejszy porządek rzeczy, 
którzy zresztą w imię doktryny kuli dzisiej 
szą potęgę Stalina, pragną niewątpliwie za 
chować prawo do dalszej współpracy. Tym 
czasem współpraca zamienić się ma w po
słuch i tylko posłuch. Rodzą się więc pro-

■ (Ciąg dalszy na stronie 4-ie-'.



9 PIĄTEK, DNIA 11- CZERWCA 1937 R

Przez tradycje ku zjednoczeniu

W tradycjonalizmie epok 
symbolem i ogniwem jest Józef Piłsudski

Motto: Spuścizny po komendancie nie 
wolno nam zmarnować.

Z przemówienia pułk Koca.
Siły i moce tradycji są przeolbrzymie. 

Na tradycji wspiera się wszystka potęga 
współczesnej Anglii.

I my mamy piękną tradycję w przesz
łości. Ale i czasy przez nas przeżywane głę
boko zapadły w dusze i serca i są jakby 
więzami, łączącymi nas z bezpośrednią 
przeszłością. Są wśród nas, którzy żyją 
tradycją 1905-go roku, są, których tradycjo 
nalizm opiera się na doznaniach z r. 1914 
i przeżyciach wojennych, więziennych, wy 
zwoleńczych, aą dla których rok 1926 i rok 
1935 stanowią punkty zwrotne w tradycyj
nych ujęciach.

To też bardzo trafnie ujął to zagadnienie 
szef sztabu OZN. pułkownik Jan Kowalew
ski w słowach:

— „Polityka polska jest naoechowana sil 
nym pierwiastkiem indywidualizmu perso
nalnego oraz dużym tradyejonalizznem. E- 
lemant tradycji da się zniwelować przez 
jego rozszerzenie i stwarzanie w ten spo
sób ciągłości. Tak np. tradycję ruchu robot 
niczego pewnej grupy można rozszerzyć na 
całą warstwę robotniczą obecnie, tradycję 
Legionów można raeszerzyć na całą mło
dzież współczesną**.

Jeet w tych słowach bardzo silnie pod
kreślona wartość tradycji jako elementu 
łączącego, sprzymierzającego ze sobą ludzi.

Bo cóż widzimy w otaczającej nas rze
czywistości? Otóż tradycje, powstałe na 
przestrzeni lat od 1905 do 1935, ludzi prze
ważnie dzielą... Powstały z biegiem czasu 
zespoły, będące jakby strażnicami pewnych 
tradycji, zespoły, właśnie tymi tradycjami 
odgradzające się od innych. Więc np. ei, 
którzy aktywnie działali w rewolucji 1905 i 
1906 roku, chętnie się w tej tradycji zaskle
piają, uważając, te to wystarezy i jako ro
dowód partyjny i jako specjalna cecha, 
różniąca ich od późniejszego pokolenia ro
botniczego. A przecież ta właśnie tradycja 
mogłaby doskonale stanowić łącznik z ca
łą obecną warstwą robotniczą, mogłaby 
być — jak powiada pułkownik Kowalewski 
— „rozszerzoną“, mogłaby prze
stać być „przegrodą, a stać się s p o i- 
d ł e m. Tak samo idea legionowa. Czyż 
dla nowego pokolenia młodzieżowego mo
żliwa jest piękniejsza, szla
chetniejsza tradycja? Czyż 
przyjęcie jej przez młodzież za patrona ide
owego nie stanowiłoby pozytywnej warto
ści, jednoczącej tę młodzież?

Te doświadczenia z minionej przeszłości 
z ery zaborczej, dają się również 1 obecnie 
zastosować. Musimy nawrócić do pięknych 
tradycji, wytworzonych na przestrzeni 1905 
do 1935 i wyzyskać ich wartości ideowe. W 
tym tradycjonaliżmie oczywiście opoką i 
symbolem jest Józef Piłsudski — to, co dzia 
lał i to, co nam przekazał. „Spuścizny pa 
Komendanci« — rzeki na Ratuszu stolicy 
Adam Koc — pod grozą dziejowej odpowie
dzialności nie wolno nam zmarnować". 
Czyli: cała nasza przyszłość wszystkie na
sze zamierzenia i działania, opierają się na 
mocnym fundamencie tradycji „epoki 
Piłsudskiego“.

I z tej siły tradycyjnej mamy wykrze
sać mocne zręby zjednoczenia. Elementy 
najrozmaitszych „tradycji", dzielących o- 
becnie ludzi i grupy, dadzą się ,z n i w e- 
1 o w a ć“ przez „rozszerzenie“ 
tego wielkiego tradycjonalizmu, który dzia
łał na przestrzeni lat ed 1905 do 1935, a 
naiano jego było: Niepodległość.

Dziś tradycja ta swe następstwa ksztal-

(Ciąg dalszy ze strony 3-ciej).
testy, a Jeżów, narzędzie Stalina i nawpół 
psychopata ma obfite żniwo, podciągając 
wszystko na rozkaz wodza pod pojęcie dzia 
lalności antysowieckiej.

Gamarnik niewątpliwie był duchowo 
związany z ludźmi, którzy dzisiaj bądź za 
pełniają więzienia sowieckie bądź już zo
stali rozstrzelani, a więc z Kamieniewem, 
Zinowjewem, Bucharlnem, Radkiem, Piata- 
kowem, Tuchaczewskim, Jagodą i innymi.

Tym resztkom zwolenników Sowieckich 
aa. Zachodzie radzimy pilnie przyglądać się 
rz*cxvwiHtośei sowieckiej, w której strzał 
wani bojczy Gamarnika zajmuje „poczesne“ 
mięte«« i deje jasną odpowiedź na zagad- 
nioate .jaju sowieckiego", potęgi i zwarto
ść! wewuammej Z8SR. Rozmyślania będą 
'-"iw inHMMająoa. 

tuje w formę innego już na szczęście mia
na obrony Polski.

I dokoła niej właśnie mamy się — zjed
noczyć.

Organizacja wiejska OZN Okręgu 
Pom. rozpoczyna działalno^
Sekretariat Okręgu Pomorskiego Organi

zacji Wiejskiej Obozu Zjednoczenia Narodo
wego podaje do wiadomości, iż biura Sekre
tariatu mieszczą się w Toruniu przy ulicy 
Prostej 2, teL 21-19. Na czele okręgu stoi 
senator SerożyńskL

Zebranie organizacyjne OZN 
w Grodnie

W dniu 8 bm. odbyło się w Grodnie uro
czyste zebranie organizacyjne Obozu Zje-

Działacze Chłopskiego Stronn. Roln 
wchodzą do kierowniczych placówek OZN

W skład prezydium organizacji wiejskiej 
Obozu Zjednoczenia Narodowego w Krako
wie mają wejść m. in. inż. Ludwik Rącz- 
koweki, prezes Chłopskiego Stronnictwa 
Rolniczego na woj. krakowskie oręż prof. 
Uniwer. Jag. — Sohmidt, członek prezy-

Echa losowania miliona
Wspogninaliśmy już o tym, że jedna z 

ćwiartek numeru 104217, na który w ostat- 
nim dniu ciągnienia czwartej klasy Łrzydzie 
etej ósmej Loterii Klasowej padła główna 
wygrana — milion zHotych, była własnością 
ubogiej krawcowej, p. Franciszki Cieślak 
oraz grona robotnic pewnej fabryki lwow
skiej. Poniżej podajemy fotografię p. Cieślak 

oraz jednej z jej wspólniczek p. Marii Ma
jewskiej, która w pewnym procencie nale
ży do wygranej.

Wiadomości gospodarcze
WZROST WKŁADÓW W KOMUNAL

NYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCI
Wkłady oszczednoicio-ne w komnnalnyeh ka

sach oszczędności wzro»ly w kwietniu r. b. o 5.5 
milionów do 612,3 miliony zł., a wkłady na rachun
kach bleiących 1 otwartego krediytu — o 0,4 milio
nów do 91,5 milionów złotych,

SPLATA DŁUGÓW RELIEFOWYCH 
PRZEZ RZĄD POLSKI

Pziennó Ustaw podaje treió nkładn, dotyczącego 
długów reliefowych, podpisanego w Londynie 14 
marca 1955 r. Ponadto Dziennik ten zawiera ośwlad. 
rżenie rządowe z dnia 25 mz.ta r. b. w sprawie 
wejścia w tycie te«o nkładn.

Całkowite zadłużenie Polski i tytułu długów re- 
liefowyoh przedstawia sle następująco: wobec Da- 
nU — 345.075 koron, Holandii — 417.300 florenów, 
Norwegii — 13434.165 koron 1 1.203.150 fontów »ster- 
Ilngów, wobec Szwecji — 6.147.450 koron i wobec 
Szwajcarii — 72425 franków. Z tytułu długów re
liefowych, Polska spłacać będzie, poczynając od 1 
lipce 1934 r. kapitał dłngów bez odsetek. Pled za
ległych rat kapitałowych zostanie odpowiednia spła
cone w czterech równych półrocznych ratach, płat
nych 1 lipce 1940 r., 1 stycznia 1941 r„ l lipce 1941 
r. i 1 stycznia 1942 r.

Wzamlan za 5 obllgacyj. które były płatne od 
dnia 1 stycznia 1932 r. do 1 stycznia 1934 r. łącz
nie, Polska dostarczy każdemu z Państw wlerzy- 
clelskleh po 4 nowe obligacje.

BANK KOMUNALNY WZNAWIA 
DZIAŁALNOŚĆ EMISYJNĄ

Ostatnio Polski Bank Koninnulny uzyskał pra
wo emisji obllgacyj 5i/t»/, na 36 i pól lat Emisja 
tych obllgacyj przeznaczona będzlo na cele kredy
towania Instytucyj komunalnych. Wypuszczenie 
3H% obllgacyj Banku Komunalnego naztąpl w du
ga najbliższych kilku miesięcy. Amortyzacja Ich od
bywać sie bedzie drogą skupu, względnie przez lo. 
Iowenie.

Obecnie prayjniowaue są zgłoszenia na poczet e- 
piis.ll w wysokości 20 milionów jlotycb. przeznacza- 
łych na regulacje zadtute* samorządowych w ko- 
■»analnych kasach ooMaodnośeś. 

dnoczenia Narodowego. W pięknie udeko
rowanej sali ..Domu Żołnierza“ zgromadzi
ło się ponad 500 obywateli reprezentują
cych wszystkie stany.

Po dłuższym przemówieniu delegata 
władz centralnych Obozu posła Snopczyń- 
skiego, wygłoszono szereg przemówień, po
czym poseł Snopczyński w imieniu szefa 
Obozu płk. Adama Koca powołał tymczaso
we prezydium w składzie następującym: 
przewodniczący — J. Walicki, członkowie: 
Studnicka Janina, dr. Pałasz Antoni, dr. 
Warejko Kazimierz. Mikulski Aleksander, 
Terlicki Roman, Wiśniewski Marian, Krze- 
bowicz Brunon, Patia Antoni.

Zebranie zakończono wysłaniem depesz 
hołdowniczych do Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej, Marszałka Śmigłego Rydza i płk. 
A. Koca.

dium Chł. Stron. Rolniczego. Na czele po
wiatu tarnowskiego stanie prof. Dubiel, 
gorlickiego — p. Więckowski. Wszyscy są 
członkami wojewódzkiego zarządu Chłop
skiego Stronnictwa Rolniczego.

Inną znów ćwiartkę tegoż losu posiadał 
p. Stanisław Szurek, woźny w cukrowni 
„Chybie“ w powiecie bielskim na Śląsku 
Cieszyńskim. Ze swej skromnej pensji mu- 
siał p. Szurek nie tylko utrzymywać siebie, 
ale pomagać «wej matce staruszce i nieza
mężnym siostrom.

Pan Szurek zamierza nabyć w Chybiu nie
ruchomość i stworzyć sobie własny war
sztat pracy. A przede wszystkim — ożenić 
się, bo ma Już narzeczoną, ale brak środków 
nie pozwalał mu na założenie ogniska ro
dzinnego.

Nie potrzebujemy dodawać, że p. Szurek 
zaopatrzył się niezwłocznie w los do pierw
szej klasy trzydziestej dziewiątej Loterii, 
gdyż ciągnienie rozpoczyna się już 22 bm.

Telegramy w paru wierszach
W KĘPNIE odbyła się rozprawa sądowa 

przeciw 160 osobom przytrzymanym w 
chwili nielegalnego przekraczania granicy. 
Są to przeważnie przemytnicy.

W FOW KONIŃSKIM znachorka Je
ziorska podczas niedozwolonych praktyk 
nad ułomnym dzieckiem złamała dziecku 
kręgosłup. Znachorkę oddano do dyspozycji 
prokuratora.

W WIŚLE, w ozasta tegorocznego „świę
ta Gór“ odbędzie się poświęcenia symboli- 
ornego pomnika „Rzeki Wisły“, według 
projektu prof. Larzczki.

W KATOWICACH sensację wywołała 
wiadomość o dokonanM rewizji w biurach 
Volkshund Jugend Szczegóły trzymane są 
w tajemnicy.

Z RACJI 15 ROCZNICY PRZYŁĄCZE
NIA ŚLĄSKA DO POLSKI w Piekarach 
Śląskich odbędą się wielkie uroczystości, w 
których weźmie udrtoł ronad 10.000 umun
durowanych powtańców śląsk’ch. Protek
torat nad uroczystościami objął p. premier 
gen. Slawoj-Sk’adkowski.

PRASA FRANCUSKA donosi że w dro
dze do Hiszpanii znajdują się dalsze posił
ki włoskie w ilości 40.000 ludzi. Między Pal 
ma a Ceuta dał się zauważyć w ostatnich 
dniach bardzo ożywiony ruch stołków. Po
nadto na teren zajęty przez wojska gen. 
Franco przybyło w ostatnich dniach 500 
specjalistów broni technicznych z zagranicy 
przeważnie z Włoch.

Profesor Hebrajskiego Uniwersytetu 
W JEROZOLIMIE dr. Riwlin. zakończył, 
po dwudziestu latach pracy, przekład Ko
ranu na Język hebrajski- Jest to pierwszy 

_p-*~r przekład Korami na bahnt taki.

PRZEGLĄDAMY PRASĘ

Aroganckie oświadczenie
Wyrok w sprawie mordercy śp. Bujaka 

wywołał w prasie żydowskiej szereg nie
dopuszczalnych komentarzy. Między inny-| 
mi zabrał głos Związek Dziennikarzy Ży
dowskich w Polsce i takie aroganckie skła- 
de oświadczenie, które podajemy za „Ku
rierem Porannym**:

„W motywach wyroku, które war
szawski Sąd Okręgowy ogłosił w proce
sie przeciwko Jehudzie Lejbowi Chaskie- 
lewiczowi, znajduje się następujące zda
nie:

„Nie bęz poważniejszego wpływu choć 
by pośredniego na czyn zbrodniczy Cha- 
skielewicza, na ostateczną być. może je
go decyzję w tym względzie, był niena
wistny i wrogi stosunek pewnego odła
mu żydowskiej ludności i prasy do pań
stwa polskiego, jego władz i do armii 
polskiej, przy czym wrogi ten stosunek 
w czasach ostatnich przed zabójstwem 
stawał się bardziej jaskrawym i napast
liwym“.

Prasa żydowska odpiera ten zarzut z 
całą stanowczością. W ten sposób bez 
najmniejszej podstawy pociągnięto do 
współodpowiedzialności za indywidual
ne przestępstwo skazanego Chaskielewi- 
cza prasę żydowską, społeczeństwo ży
dowskie i szczególnie żydowską społecz
ność robotniczą.

W imieniu prasy żydowskiej zakłada
my stanowczy protest przeciwko zgoła 
nieuzasadniemu oskarżeniu, rzucone
mu w okresie, gdy ludność żydowska w 
Polsce stała się objektem systematycznej 
akcji eksterminacyjnej, wyrażającej się 
w coraz bardziej legalizowanym bojko
cie, jak również w terrorze, w represjach 
1 w ekscesach, które niekiedy, jak np. 
w Brześciu, przybierają rozmiary po
gromu.

Podobne wystąpienie ze strony instan
cji urzędowej prowadzi do usprawiedli
wienia dotychczasowej akcji ekstermina
cyjnej przeciwko ludności żydowskiej i 
umożliwia ją w przyszłości“.
PrzeMaramy oczy. Co to jest? Kryty

ka orzecznictwa sądowego! Nie, to już prze
chodzi wszelką miarę nawet tak przysłowio
wej cierpliwości, jak polska. Pan proku
rator chyba zabiorze głos po raz drugi.

Nowy Chaskielewicz
Gdy „Bund“ 1 P. P. S. do spółki bronią 

Chaskielewiczów, prasa podaje wiadomość, 
której przebieg 1 tło analogiczne są do wy
padku w Brześciu:

„W Sosnowcu miało miejsce zajście, 
które żywo przypomina krwawy mord 
na osobie policjanta w Brześciu. „Boha
terem“ jego jest 19-letni Żyd Mordka 
Szuimer, znany przemytnik z Sosnowca.

Do mieszkania jego przybył strażnik 
graniczny, chcąc przeprowadzić rewizję, 
gdyż miał wiadomość, iż Szuimer ukry
wa przemycony towar. Jak wiadomo 
na terenach pogranicznych na Górnym 
Śląsku Żydzi prowadzą całą akcję prze
mytu.

Żyd nie chciał za żadną cenę dopuścić 
do rewizji. A gdy mimo to strażnik 
przystąpił do wykonywania swego obo
wiązku, Szuiner porwał ostry chiński 
nóż i rzucił się na strażnika, usiłując go 
przebić. Między strażnikiem a Żydem 
wywiązała się walka, przy czym Szui
mer został pokonany i rozbrojony, mi
mo to. pokaleczył jednak lekko strażni
ka“.
Oto do czego doprowadziła metoda po

błażania. Takich Ohaskielewiczów jest le
gion. Motywy wyroku w sprawie Chaskie- 
lewtoza wiernie zatem malują środowisko 
żydowskie.

Wreszcie zrozumieli
Za prasą warszawską „Kurier Poznań

ski** przypomina następujące wydarzenie: 
„Dnia 39 listopada 1918 r. komendant 

Józef Piłsudski przyjął delegację partii 
syjonistycznej (O. Thou, L Grfinbaum i 
in.), która mu złożyła protest przeciwka 
rozruchom antysemickim. Miała się przy 
tym odbyć rozmowa następująca;

Piłsudski: Zameldowano mi, że »» 
Włodawie napadli w nocy na pluton ka
walerii żydzi wraz z jakimiś kanapami. 
Odebrano od nich broń I karabiny ma
szynowe**.

„L Grfinbaum: Podług naszych win- 
domośai była tam utarczka pomiędzy R
O. W. i N. D, w której żydzi stanęli po 
stronie POW.“

„J. Piłsudski: Gdybym nie miał tych 
wiadomości od osobiście ml znanego ofi
cera, nie uwierzyłbym. Zresztą w Brze
ściu i na całej Litwie żydzi odnoszą się 
wrogo do Polaków“.

„L Gruenbaum: Wiemy, że zydzi w 
Brzyściu 1 na Litwie, na wieść, że mogą 
prz-dść pod panowanie polskie, zarea
gowali — utworzeniem samoobrony przed 
pogromami“.

Przebieg rozmowy ogłosili sjoniści w 
broszurze: „Materiały w sprawie żydów- 
sklej w Polsce“. Warszawa 191#“. 
A eo wypisywano za życia Marszałka? 

Naraszaia rozsądek Warze górę nad zacie-
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KOBIETY
PIĘCIU
KONTYNENTÓW
NAPISAŁ. ZDZISŁAW KARR-JAWORSKI

(Dokończenie).
Pani Legrand umilkła. Dokoła zapano

wała głęboka cisza. Wszyscy zastanawiali 
się nad ważkimi słowami znanej publicyst
ki i działaczki społecznej.

To co mówiła pani Legrand nie było 
rzucone tak sobie od niechcenia. Każde 
słowo zostało przemyślane. Słuchano z tak 
wielkim zajęciem, że nikt nie ośmielił się 
przerwać wywodów prelegentki.

— Jedno mam tylko zastrzeżenie, odez
wał się zupełnie niespodziewanie mec. Hil- 
ton.

— Słucham pana?

takich popisów nie trzeba doktoratu 
filozofii**

wracać do domu, jak pani może pogodzić 
pojęcie moralności z parkietówką?

— Istotnie, postawił mi pan pytanie, któ
re wymaga chwili namysłu. Zestawienie to 
mogłoby być tłumaczone w każdym kraju 
inaczej. Postaram się uogólnić odpowiedź.

Po pierwsze żadna praca nie hańbi, a 
zgodzi się pan chyba z tym, że zawód jak 
pan się wyraził „parkietówki“ jest pracą i 
to bardzo ciężką pracą. Powtóre istnieje 
mądre przysłowie w przeróżnych brzmie
niach, te „złego kościół nie naprawi a do
brego karczma nie zepsuje“,

A teraz dalej. W dobie gdy kobieta pra
cuje, gdy niejednokrotnie utrzymuje męża 
i dzieci, lub pomaga mężowi swą pracą za
robkową, byłoby absurdem, gdyby brano 
kobiecie za złe, że siedzi samotnie w barze 
lub wraca późną porą do domu.

W tym wypadku główną rolę odgrywa 
zaufanie. Czy pan sądzi, że jeśli kobieta

chce zdradzić swego męża, to tego nie uczy
ni? Choćby pan zamykał ją na sto kluczy 
nic pan temu nie zaradzi. Przeciwnie, mo
że pan wywołać tylko wręcz odwrotny sku
tek.

Nie przeczę, że w kabaretach spotka się 
pan z widowiskami mniej lub więcej nie
moralnymi, ale są one dopuszczalne w gra
nicach przewidzianych ustaw.

— Wielu ojców wołałoby jednak widzieć 
swoje córki w trumnach niż w nocnych lo
kalach.

—To prawda, ale zapomina pan jedno
cześnie, że ojców Łych, zazwyczaj stać na 
utrzymanie 6wych dzieci i danie im w ręce 
innego fachu. Poza tym jest w powiedze
niu dużo przesady.

Na tym dyskusję ucięto. Było już póź
no. Nazajutrz większość gości miała rozje
chać się do swoich krajów.

Taras opustoszał.
KONIEC.

ILOŚĆ
wygranych padła w 38-ej Loterii w szczęśliwej kolekturze
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— Że te wszystkie tancerki, czy fordan- 
serki, wodewilistki i diwy kabaretowe, za
zwyczaj mają o sobie wyolbrzymione poję
cia. Większość to zwykłe matoły o słabych 
głosach, bez krzty prawdziwego talentu. 
Jedynymi ich plusami to zgrabne nogi i 
ładna buzia.

— Oh! Panie mecenasie! Krytyka pań
ska jest zbyt surowa. Od tancerki nie wy
maga się doktoratu filozofii lecz zgrabnych 
nóżek, a przy odpowiednim treningu i szko 
le można z nich zawsze wykrzesać jeśli już 
nie następczynię Izydory Duncan, to przy
najmniej nieprzeciętną girls.

— Nie o to mi chodzi. Albo się źle wy
raziłem, albo zostałem źle zrozumiany. 
Chciałem podkreślić fakt umysłowego ogra
niczenia dziewcząt z parkietu, co tym łat
wiej pcha ich do lekkiego zarobku.

— Przepraszam. że przerwę. Po pierwsze 
panna z cenzusem zamiast na parkiet, idzie 
do szkoły dramatycznej, a po drugie — jest 
pan bardzo źle poinformowany o wartościach 
moralnych dziewcząt z ludu. Przecież już 
na wstępie swego opowiadania podkreśli
łam, że sprawy tę należy traktować indy
widualnie.

Widocznie większość panów mających 
tak złe wyobrażenie o moralności kobiet, 
obracała i obraca się w towarzystwie ta
kich dziewcząt o których lepiej tu nie wspo 
minąć. A zresztą i takie są podobno po
trzebne, właśnie dla was panów. Nie wol
no jednak sądzić tą miarą wszystkich ko
biet, bo w ten sposób sądząc, tylko o sobie 
można wydać złe świadectwo.

— Jedno pytanie jeszcze.
— Proszę...
— Czy pojęcie „moralny“ może w jakiej 

kolwiek formie iść w parze z życiem w noc
nym lokalu? Gdy w szanującej się rodzi
nie nie wypada samej kobiecie siedzieć w 
kawiarni, lub późnym wieczorem samotnie

i wiele wygranych pozł 5.800> 2.500, 7.000, '.000 i t. d. na blisko

t1.500.000 (półtora miliona złotych)
Warto więc spróbować szczęścia w kolekturze

KAFTALA
BYD60SZCZ, Jagiellońska 2 GDYNIA, 10 Lutego 5 
Losy I-ej klasy 39-ej Loterii są już do nabycia. 
Zamówienia listowne załatwia się odwrotną pocztą.

Kaftal to synonim szczęścia.

Mięso z psów dla ludzi
Niemiecki Dziennik Ustaw z dn. 19. 4. 37 

przynosi zmianę ustawy weterynaryjnej. 
Zmiana polega na dołączeniu dodatkowego 
ustępu do dawnego par. 1 ustawy z dn. 3 
czerwca 1900 r.

Ustęp ten brzmi rewelacyjnie:
„Świnie i psy, których mięso ma być uży

te dla ludzi, winny być po zabicia urzę
dowo zrewidowane eze względu na niebez
pieczeństwo włośnicy (trychin).

Ponadto, będą podlegały oględzinom dzi
kie świnie, liay, borsuki oraz inne zwie

rzęta mięsożerne, mogące chorować na try- 
chiny, w wypadku gdy mięso ich ma być 
zużyte na potrzeby ludzi“.

Z pozostałych zmian ustawy na uwagę 
zasługuje jeszcze par. 11 dopuszczający kon 
sumpcję wszystkich wyżej wzmiankowa
nych gatunków mięsa (świń, psów, lisów itd) 
w restauracjach 1 jadłodajniach za specjal
nym zezwoleniem władz policyjnych.

Jak z tego widać konsumcja psów w 
Niemczech wzrosła do tego stopnia, te ją 
musiano ująć ustawą.

Tragiczny 1222 m sttza organowego
W dniu 2 czerwca wieczorem w koście

le Notre - Dame de Paris wystąpił z reci-l 
talem wielki organista francuski Louis! 
Vierne, który odegrał „Tryptyk" swojej i 
kompozycja „Matinees“ „Communions" .Ste
le pour urFenfant defunt“. Zanim jeszcze u- 
cichły ostatnie akordy, gdy Vierne nagle 
zasłabł przy organach. Przeniesiono go na
tychmiast do szpitala Hotel - Dieu. gdzie 
lekarze skonstatowali zgon wskutek apo
pleksji.

Zmarły, liczący 67 lat, niewidomy prawi« 
od urodzenia, znany był jako najlepszy od
twórca Bacha i jako kompozytor wielu pięlć 
nych utworów religijnych na organy. W 
ciągu długich lat był profesorem Schola 
Cantorum a od 1900 r. organistą w kościele 
Notre - Dame.

Piwem gaszono pożar
W miejscowości Bragadiru spłonął w 

poniedziałek największy browar w Rumu-1 
nii. Straż pożarna nie mogła zlokalizować 
pożaru wskutek braku wody. Stajnie, w’ 
których znajdowało się 80 koni, uratowano 
tylko dlatego, że zlano je strumieniami pi-' 
wa. Straż pożarna zużytkowała do sikawek' 

t cały zapas piwa.

Wiadomości sportowe
MISTRZOSTWA PILOTÓW O PUCHAR 

„SKRZYDLATEJ POLSKI“.
W najbliższą sobotę i niedzielę rozegrane 

zostaną w Warszawie mistrzostwa pilotów 
stołecznych. Zawody organizuje Aeroklub 
Warszawski a główną ich nagrodę stanowi, 
puchar przechodni redakcji „Skrzydlatej 
Polski", organu lotnictwa sportowego.

Do mistrzostw zgłosiło się 39 pilotów, w 
tym dwie panie. Obok doświadczonych, ma
jących za sobą zwycięstwa w licznych za-| 
wodach, w mistrzostwach bierze udział wie
lu pilotów młodych, wyszkolonych w latach4 
ostatnich. Przeznaczone są dla nich specjal
ne nagrody, ufundowane przez stołeczny < 
Okręg LOPP.

Zawody przewidują szereg konkurencyj { 
sprawdzających technikę pilotażu (starty, 
lądowanie, spirale) oraz próbę orientacji. i 

Odbędą się one na samolotach jednako
wego typu, mianowicie RWD-8.
WASILEWSKI MISTRZEM KOLARSKIM 

OKRĘGU WARSZAWSKIEGO.
Po trzech eliminacjach okręgowych kia- j 

syfikacja kolarzy warszawskiego okręgu' 
przedstawia się następująco: Wasilewski 
(Fort Bema) 75 pkt.; Szczygielski (Orkan) 50’ 
pkt.; Ignaczak (Orkan) 48 pkt.; Kiełbasa (Po; 
lonia) 45 pat. Matczak \VTC) 44 pkt, Mo- 
czulski (Polonia) hl pkt., Maśiankiewicz‘ 
(Polonia) 36 pkt.; Wiśniewski (Ursus) 35 
pkt.; Napierała (Fort Bema) 30 pkt.; Bański 
(Syrena) 21 pkt.
NIEMCY NIE WEZMĄ UDZIAŁU W WY

ŚCIGU DOOKOŁA POLSKL
Jak się dowiadujemy, niemieccy kolarze 

nie wezmą jednak udziału w międzynaro
dowym wyścigu kolarskim dookoła Polski. 
Niemcy postawili szereg warunków finansoj 
wych zupełnie niemożliwych do uwzględ-i 
nienia. M. in. domagają się, aby komisarz i 
drużyny niemieckiej otrzymał diety dzien
ne w wysokości 50 zł. Ponieważ warunki 
tey > nie mogą, oczywiście być uwzględnione 
przez Polski Związek Kolarski, Niemcy w 
wyścigu udziału nie' wezmą.
PO ZWYCIĘSTWIE NAD ŚLĄSKIEM 4s3 

ZAWITAJĄ DO WARSZAWY.
Mecz reprez. Bilbao z reprez. Ligi, który 

rozegrany będzie w Warszawie w nadcho
dzącą niedzielę na Stadionie Wojska Pol
skiego o godz. 18-tej nie jest pierwszym zet 
knięciem się naszych piłkarzy ze sportow
cami z Pirenejów.

Po raz pierwszy bowiem gościła w Warr 
szawie w r. 1930 na otwarcie Stadionu Woj
ska Polskiego drużyna „Europa" z Barcelo
ny, która po pięknej grze zremisowała z 
Legią 1:1. Hiszpanie odbyli wtedy długie 
tournee po Europie i ich mecz w Warsza
wie był 18-tym z kolei.

Przy okazji meczu niedzielnego warto też i 
nadmienić, że jedyną drużyną polską, która 
bawiła w Hiszpanii była Cracovia. W roku 
1923 rozegrała ona szereg spotkań na pół-| 
wyspie pfrenejekim, z których specjalnie u- i 
tkwił w pamięci mecz remisowy ze świetną 
Barceloną 1:1.

Jak już podaliśmy, reprezentacja Ligj 
wystąpi ostatecznie w składzie: Pawłowski, 
Gemza, Pająk, Kotlarczyk II, Wasiewicz, Le 
siak, Rieener, Piontek, Smoczek, Wilimow- 

k«kś i Wodan



6 riĄTEK. DNIA 11. CZERWCA 19JT7 R.

IJFpp ŹYCODA^ W^WEN ECJI

i «

RUDOLPH AXEL * ADAPT. EUGENIUSZA BAŁUCKIEGO

WSPÓŁCZESNA POWIEŚĆ KRYMINALNA
— Inko, uspokój się, na miłość Boską — prze

mawiał łagodnie. — Opamiętaj się i zaraz pójdziemy 
do domu, moje dziecko. P<wroszę pana Stanisława, 
by kazał zawołać gondolę. Chodź.... Wszystko, co 
tam się dzieje, jest zanadto okropne.

— Jak pan mógł! — zawołała Grażyna, podno
sząc zapłakane oczy na Antockiego, który z zakłopo
taną miną stał obok Berezowicza. — Trzeba nie mieć 
zupełnie serca, by wzywać staruszkę na świadka! 
Żądać, by matka zeznawała przeciw synowi!...

— Wcale tego nie chciałem — mruknął szczerze 
zmartwiony Antocki. — Bóg mi świadkiem, Że tego 
nawet na myśli nie miałem... Próbowałem na wszy
stkie sposoby wyświetlić tę przeklętą sprawę. Przy
puszczałem, że starus-1 a widziała tego Moratiego 
w Paryżu. Gdy się dowiedziałem, że to jest jej syn, 
myślałem, że mnie szlag trafi na miejscu!

— Nie mówmy już o tym — wtrącił Berezowicz. 
— Chodźmy stąd! — pochylił się ku dziewczynie. — 
Chodź, Inko, odprowadzę cię do domu.

Straszne podniecenie znów ogarnęło Grażynę.
— Nie chcę! Za nic nie pójdę teraz do domu! — 

zawołała porywczo. — Cassier! Oesterberg! Niepra
wda! Oszczerstwo! On nie jest mordercą... Muszę 
iść...

— Bój się Boga, Inko! Dokąd?..—
— Do niej... do pani Haliny...
Zerwała się z ławki i zanim obaj mężczyzn! po

myśleli, że jej należy przeszkodzić, wybiegła z bra
my i znikła w niecierpliwie pomrukującym tłumie, 
otaczającym prefekturę zwartym pierścieniem.

Antocki spotkał pytający wzrok Berezowicza.
— Nie ma obawy — wzruszył ramionami. — On 

nam nie ucieknie. Jego hotel jest dobrze obstawiony 
wy wi adow cami.

Nagle do rozmawiających zbliżył się zdyszany u- 
rzędnik policji, chwycił Antockiego za ramię i rzu
cił podnieconym głosem:

— Signor! Signor! Komisarz Valani pana szuka! 
Prosi, by pan przyszedł w tej chwili!

Valani czekał na korytarzu przed salą, w której 
się odbywało przesłuchanie. W skrajnym wzburze
niu zapomniał o godności cezara rzymskiego i za
wołał, gestykulując dziko jak jego urzędnik:

— On nie żyje, signor! Nie żyje!
— Kto? Chyba nie... Cassier?
— On właśnie! Zastrzyknął powietrza do żyły! 

Leży martwy w swojej celi!...

NIESPODZIANA DECYZJA PANI HALINY
Grażyna Morzeńska z bezwzględnością osoby 

zrozpaczonej przepchała się przez tłum, nie bacząc 
na okropny upał, pomknęła po wąskich uliczkach, 
potrącając nielicznych przechodniów, którzy się za 
nią oglądali ze zdumieniem, i wreszcie zdyszana, 
słaniająca się na nogach wbiegła do halu hotelu 
„Danieli“.

— Gzy zastałam panią Oesterberg? — wykrztusi
ła z trudnością.

— Tak jest, signorina. Każę pani zameldować?
— Nie, nie trzeba....
Poszła na górę, odprowadzana zdziwionymi spoj

rzeniami portiera oraz wytwornych pań i panów, 
spoczywających w głębokich fotelach klubowych.

— Pani Halino!
Zapukała i wpadła do pokoju, nie czekając na od

powiedź.
Pani Oesterberg podniosła się przestraszona.
— Boże Święty, jak pani wygląda, panno Inko!... 

Co się stało? Ściga kto panią? Może znów...?
— Nie o mnie chodzi!... — wykrztusiła dziew

czyna z trudnością łapiąc powietrze. Pani podejrze
nia... O, Matko Boska Przenajświętsza! Pani miała 
słuszność... i wszyscy inni, gdyście mówili, że on jest 
mordercą!

— Doktór Cassier?
— Tak, tak... — jęknęła. — Morati się przyznał! 

Powiedział, że on go rzeczywiście po mnie posyłał... 
O, Boże. Boże! — zakryła twarz dłońmi.

Pani Halina otoczyła ją ramieniem, podprowa
dziła do krzesła i posadziła.

— Więc jednak Cassier... — rzekła cicho. — Te- 
gom się spodziewała...

— On się nie nazywa Cassier — przerwała pod
niecona dziewczyna. — Drugi tak się nazywa, ten... 
Morati! Matka go poznała. Och, jakież to wszystko 
było okropne!

Dalej nie mogła mówić, zaniosła się płaczem.
Pani Halina usiadła naprzeciw niej i ścisnęła 

głowę oburącz.
— Nie mogę zebrać myśli... Pani mówi, że Mo

rati jest w rzeczywistości doktorem Cassierem. Jak 
to mam rozumieć? Kimże jest w takim razie Cas
sier... ten drugi, nasz Cassier?

Grażyna oprzytomniała powoli. Przysunęła się 
i rzekła cicho:

— Odwagi, biedna kochana pani Halino, trzeba i 
ten cios znieść pokornie. Morati twierdzi, że nasz 
doktór Cassier jest... jest... nazywa się... Oesterberg!

Pani Halina złapała się za serce i odchyliła się 
na oparcie kanapki. Jej twarz stężała w nagłym 
przerażeniu.

— Panno Inko!... — wykrztusiła zbielałymi war
gami. — Jakież to jest okropne... i ohydne! Dwie 
zbrodnie... jedna od drugiej potworniejsza... Jak pa
ni może wierzyć temu człowiekowi?

Zdawało się, Grażyna tego nie słyszała. Złożyła 
dłonie, z całej siły splotła palce 1 patrząc gdzieś w 
przestrzeń, ciągnęła:

— Aresztują go teraz... będą sądzili jak mordercę 
Giulii, jeśli Morati nie cofnie zeznań... Wyczytałam 
to wyraźnie z oczu włoskiego komisarza policji... Oni 
wszyscy są przekonani, że Morati popełnił przestęp
stwo na rozkaz... swojego przyjaciela. Ale to jest nie

prawda!... Nieprawda! — powtórzyła głucho, prze
słaniając oczy ręką, jak gdyby chciała od siebie od
pędzić straszną zjawę. — Wszystko mi jedno, jak on 
się nazywa, ale nigdy nie uwierzę, że mi nasłał za
bójcę... Jeśli się okaże, że on jest przestępcą, prze
stanę ufać wszystkim! Całemu światu i nawet Lesz
kowi!

Zatkała rozpaczliwie.
Pani Halina stała wyprostowana i patrzyła nie

ruchomo w jeden punkt. W tej chwili była myśla
mi bardzo daleko, w uszach dźwięczało^bez przerwy:

— „Halu!...“
— Więc pani ciągle nie wierzy, że potworem i 

pałacu Grioniego był ten... nasz Cassier — zapytała 
cicho.

— Nie, nie! — rzuciła porywczo Grażyna. — Mo
gą mówić, co chcą, mogą zebrać najokropniejsze do
wody — ja w to nigdy nie uwierzę! — urwała nagle 
i po chwili dodała smutnie: — Ale co mu to pomo
że?... Rozmawiamy tu, a może rozkaz aresztowania 
już został wydany?!... Może go teraz prowadzą za
kutego w kajdanki?

Pani Halina milczała, spoglądając gdzieś daleko. 
Jej oczy odżyły nagle, zaczęły płonąć dziwnym świa
tłem. Spokój człowieka, który powziął ostateczne po
stanowienie, wygładził rysy jej twarzy. Machinal
nym ruchem sięgnęła po torebkę.

— Proszę na mnie zaczekać, panno Inko. Niech 
się pani położy i uspokoi. Ja... ja muszę iść.

— Na policję?
— Nie — odparła głuchym i martwym głosem. 

Do niego... do doktora Casslera...

JAK W LABIRYNCIE-
Dwoje ludzi stało naprzeciw siebie w wytwornym 

lecz zimnym i nieprzytulnym pokoju hotelowym: 
mężczyzna — wyraźnie podniecony — nie odrywał 
oczu od bladej twarzy kobiety i jej drżących warg.

— Nie, Halu. Nie boję się sądu ani policji.
Pani Halina patrzyła nań z przerażeniem i je

dnocześnie podziwem.
— Tak... pan nie zna strachu. Pan lekceważył do

tąd niebezpieczeństwo, ale teraz pan jest zgubiony... 
— Zatrzymała się, by zaczerpnąć tchu. — Pański 
wspólnik i przyjaciel pana zdradził. Ja też wiedzia
łam o wszystkim, lecz... Nie, nie, proszę nic nie mó
wić! Niech pan sobie przypomni, co było, gdyśmy 
się widzieli po raz ostatni... gdy musiałam walczyć o 
swoje życie.

Przesunął dłonią po czole, jak gdyby się chciał 
przekonać, że nie śni.

— Nie wiem, o czym mówisz, Halu. Jednak jeś
li —już tak jest... jeśli sama wierzysz, że jestem prze
stępcą i mordercą... w takim razie jednej rzeczy nie 
rozumiem — po coś tu przyszła?

(Ciąg dalszy nastąpi). 

SENATOR SEIB

zmianie granic województwa 
pomorskiego

(Ciąg dalezy).
Dopiero po rozbiorach Polski Prusacy z 

pobudek politycznych rozbili związek ko
ścielny Pomorza z Kujawanr. i wymogli 
przystąpienie lewobrzeżnego Pomorza do 
biskupstwa chełmińskiego, które z częścią 
Prus Wschodnich, t. zn. Pomeranią stano
wiło osobną diecezję.

Węzły gospodarcze spajały Kujawy z 
Pomorzem od niepamiętnych czasów. Od 
niepamiętnych czasów bowiem prowadziły 
one handel z Gdańskiem, do czego poma
gało dogodne położenie geograficzne nad 
Wisłą i Gopłem. Nie przerwały tej symbio
zy i czasy późniejsze do dziś dnia.

Oprócz samych Kujaw ciążyły i ciążą ku 
Pomorzu także i inne powiaty, mające być 
doń włączone Powiaty szubiński i wyrzy
ski. jako należące łącznie z Inowrocła
wiem i Strzelnem do rejonu nadnoteckiego, 
grawitowały zdawna razem z Bydgoszczą 
ku Pomorzu. Co do Rypina i Lipna wystar
czy zauważyć, że dla tych okolic jeszcze 
przed wojną stacje pomorskie w Brodnicy, 
Golubiu Lubiczu i Toruniu były jedynymi 
punktami łączącymi je ze światem, a zara
zem miejscami zbytu i zakupu towarów. 
Teraz po zniesieniu kordonu stosunki 

te zacieśniły się jeszcze więcej.
Skoro mowa o zagadnieniacn komuni

kacyjnych, najlepiej będzie odwołać się do 
mapy izochronów komunikacyjnych, opra
cowanej pod kierunkiem prof. Romera, by 
przekonać się dowodnie o ciążeniu komuni
kacyjnym do Torunia, stolicy Pomorza, 
wszystkich powiatów, wyszczególnionych w 
projekcie ustawy. Ciążenie to pozostaje o- 
czywiście w ścisłej łączności z wymiarami 
odległości i dogodnością połączeń komuni
kacyjnych poszczególnych ośrodków z To
runiem, czy obecnymi stolicami odnośnych 
województw.

Uzasadniając związki faktyczne omawia
nych terenów z Pomorzem, nie mogę pomi
nąć faktu, że np. Bydgoszcz czyniła na włas 
ną rękę starania o włączenie jej wraz z 
okręgiem nadnoteckim do Pomorza, a me
moriały wystosowywane do władz dowodzi
ły o przynależności historycznej do Pomo
rza, o odwiecznych więzach okręgu nadno- 
fer ego, którego stolicą jest Bydgoszcz z 
terenom obecnego województwa pomorskie
go, powstaniu przemysłu bydgoskiego na 
tle gospodarczej łączności obu terenów itd. 
Nie ulega również wątpliwości, że i powia
ty warszawskie zdradzają tendencje podob

ne symbiozy.
Nie mniej i w dziedzinie kulturalnej od

działywanie Pomorza, a powiedzmy ściślej 
Torunia wywiera swój wpływ przyciągają
cy tak na rdzenne Kujawy, jak i na inne 
sąsiednie tereny. Potencjał oddziaływania 
kulturalnego powiększy się jeszcze znacz
nie, gdy w Toruniu powstanie wyższa uczel 
nia. Utworzenie zaś szkoły akademickiej w 
tym mieście winno być kwestią najbliższej 
przyszłości. Domagają się tego rozmaite 
okolicznści, a spośród nich — przede 
wszystkim fakt zbyt dużego oddalenia Po
morza od najbliższych uniwersytetów, na 
co zwracali uwagę dr. Borowik dyrektor 
Instytutu Bałtyckiego i prof. Józef Kostrzew 
ski, stwierdzając, że właśnie Toruń nadaje 
się znakoihicie na miasto uniwersyteckie, 
choćby już z tego tytułu, że jego najbliższa 
okolica w promieniu 60 km. wraz z bogaty
mi Kujawami i Ziemią Chełmińską repre
zentuje jedno z najgęstszych skupień lud
ności w Polsce, obejmując około miliona 
mieszkańców. W Toruniu też istnieją in
stytucje, które mogą dać właściwie podsta- j 
wy dla poczynań uniwersyteckich.

Powiaty warszawskie po wejściu w 
skład Pomorza ujęte zostaną w system sa
morządu wojewódzkiego, albowiem ustawa 
wprowadza unifikację w zakresie organi
zacji samorządu i rozciąga moc obowiązu
jącą pruskiej ordynacji krajowej z 29. ' 
czerwca 1875 r., obowiązującej obecnie na I 
obszarze pomorskim, na obszar obu po- i 
wiekszonych województw. Wprawdzie spad i

nie na te powiaty pewien ciężar podatkowy 
w postaci wspomnianego podatku wojewó
dzkiego, jednak w ogólnym ujęciu obciąże
nie to w niczym nie naruszy obecnego sta
nu rzeczy.

Co do powiatów poznańskich, to nie po
winny się nasuwać najmniejsze nawet za
strzeżenia, a to z uwagi choćby na jednoli
tość ustawodawstwa na Pomorzu 1 w wo
jewództwie poznańskim, tudzież, prawie 
identyczny układ stosunków gospodarczych 
i jednakowy poziom kulturalny.

Samowystarczalność Poznańskiego Wo
jewódzkiego Związku Komunalnego w ni« 
czym nie będzie uszczuplona, skoro utratę 
wymienionych części jego terytorium zre
kompensuje się przydzieleniem doń powia
tów: kaliskiego, kolskiego, konińskiego i 
tureckiego.

Powiaty te w ciągu długich stuleci dzie
jów przedrozbiorowych należały do Wiel
kopolski. Handel z Poznaniem wzbogacał 
ludność tych powiatów. Dopiero armie za
borcze przecięły ten odwieczny porządek» 
odrywając je od Wielkopolski. Odtąd tet 
zaczyna się ich upadek gospodarczy, szcze
gólnie zaś ośrodków miejskich, takich jak 
Konin, Koło lub Turek. Włączenie tych po
wiatów do województwa łódzkiego nie przy; 
czyniło się bynajmniej do wydobycia ich z '
nędznego usytuowania. Jedynie Kalisz siłą <
własnego rozmachu i wskutek dogodnego 
położenia komunikacyjnego zdołał rozwi- j
jać się pomyślnie. i

(Dokończenie nastąpi). j
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Wielki pożar lasu
w Cierpicach pod Toruniem

Soalito sie 250 ha lasu państwowego — Toruński Baon Saperów, okoliczne straże i ludność 
spieszyły na ratunek — P. wojewoda pomorski Raczkiewicz na miejscu katastrofy żywiołowej - Alarm

Około godz. 11-tej Toruń został zaalar
mowany wieścią o wielkim pożarze jaki 
wybuchł w nadleśnictwie w Cierpicach. Po 
mieście zaczęły krążyć pogłoski, że palą się 
olbrzymie obszary. Prawdziwość alarmu po
twierdzała potężna smuga dymu zasłania
jąca horyzont po drugiej stronie Wisły.

Wkrótce potem Toruń, a głównie Byd
goskie Przedmieście i lewobrzeżny Podgórz 
zostały spowite kłębami dymu naniesiony
mi przez wiatr.

Na ratunek zagrożonym obszarom ruszy 
ły okoliczne straże pożarne. Najpierw przy
była straż z Podgórza, później Toruń, Wierz 
chosławice, Niziny Nieszawskie oraz z naj
bliższych okolic.

Równolegle ze strażą ze wszystkich stron 
poczęli napływać okoliczni wieśniacy z ło
patami, pilami i siekierami, organizując się 
samorzutnie w drużyny ratownicze.

Postawiony w stan alarmu baon sape
rów toruńskich, w systematycznych odstę
pach czasu wysyłał ludzi na miejsce kata
strofy żywiołowej.

Równolegle z drużynami ratowniczymi, 
przybyli na miejsce p. wojewoda pomorski 
Władysław Raczkiewicz, wicewojewoda po
znański p. Walicki, starostowie — toruński 
p. Braniewski i inowrocławski p. Wilczek.

X ramienia dyrekcji lasów ne miejscu 
zastaliśmy p. dyr. Chwalibogowskiego oraz 
p. Plaska z dyrekcji poznańskiej, do której 
właśnie nadleśnictwo oierpickie należy.

1'9

Podkreślić tu należy, wielką ofiarność 
wszystkich, a głównie saperów, którzy nie 
bacząc na zmęczenie, (bezpośrednio po for
sownych ćwiczeniach) — ruszyli na ratu
nek zagrożonego dobra państwowego.

W dużym stopniu jak powiedziałem po
wyżej, do zlokalizowania pożaru przyczynił 
się ogień zaporowy i dość gęste drogi leśne.

O godz. szóstej (tj. osiemnastej) niebez
pieczeństwo rozszerzenia się pożaru na dal
sze połacie lasu, minęło już zupełnie.

I

Na miejscu pozostała tylko niezbędna 
straż i patrole, leśnicy i gajowi.

W związku z tym pełnym grozy przy
kładem, zwracamy uwagę wszystkich, by w 
okresie suszy, bardziej niż kiedykolwiek 
strzegli się przed zaprószeniem ognia. Jed
na iskra wystarczyła, by wyrządzić tak 
wielkie szkody. Gdyby nie ofiarna pomoc i 
dobrze zorganizowany ratunek wszystkich 
oddziałów ratowniczych, gdyby nie szczę
ście w nieszczęściu, te ogień szedł dołem i

Bezpłatne badanie radia 
przeprowadzają nasi technicy u kli
entów w domu, niezależnie od marki 
aparatu i lamp. Udzielamy porady 

jak poprawić odbiór.
Zgłoszenia przyjmują firmy:
G. T. E 1 

inż. T. Rusin 
Starowiejsda 16 

Tel, 27.72.
M.

Mościckich

Inż. T. WieczffińzKi 
Świętojańska 59

Tel. 28.58

Z. E.
4la, tel. »9*67- 35»»

trawił poszycie, rozmiary klęski i strat nie 
dałyby się ująć w cyfrach.

Ćwierć tysiąca ha lasu to wielki mają
tek narodowy, a strata tym boleśniejsza, te 
«powodowana lekkomyślnością.

Spłonęła cała wieś pod Chojnicami
W gminie Brusy paw. chojnickiego po

wstał straszliwy pożar we wsi Rudziny któ
ry zniszczył całą wieś. Ogień powstał oko
ło godz. 8 rano w zagrodzie rolnika Jakuba 
Łangowskiego i z powodu silnego wiatru i 
panującej od dłuższego czasu suszy prze
niósł się na sąsiednie zabudowania, rozsze
rzając się z taką gwałtownością, iż wkrótce 
w zasięgu płomieni znalazły się zabudowa-

nia aż 20 gospodarstw, rozrzuconych na 
przestrzeni z górą kilometra.

Olbrzymi słup dymu zaalarmował wszy
stkie okoliczne straże. wysiłki ich spełzły 
jednak na niczym. Spłonęła niemal cała 
wieś wraz z inwentarzem żywym 1 martwym 
pozbawiając dachu nad głową i dobytku aż 
24 rodziny.

Spaliły się gospodarstwa rolników Łan-

Zastanawiasz się, gdzie grać na loterii?
Wiadomo?!!
W KOLEKTURZE UŚMIECH FORTUNY”

Na miejscu
Znajdujemy się na miejscu, w środku 

spalonego lasu. Co chwila to tu, to tam, wy
bucha nowe zarzewie ognia. Pożar idzie do
łem i pali głównie poszycie. Języki ognia 
liżą korę starodrzewu, lecz nie dochodzą do 
wierzchołka. Od czasu do czasu fala ognia 
napotyka na miody la« i na kilkuletnie za
ledwie sadzonki. Te płoną doszczętnie.

Na różnych odcinkach wzniecono ogień 
zaporowy, który w dużej mierze przyczynił 
się do stosunkowo szybkiego zlokalizowa
nia żywiołowej klęski.

Pirzed nami rozciąga się wielki obraz 
zwęglonych pni sosnowych. Przy drogach 
leśnych płoną sągi drzew. Nikt nie ma tu 
czasu na ratowanie złożonych belek, gdy 
płonie cały las.

Znajdujemy się w środku największego 
gorąca. Z nieba leje się na wszystkich żar 
słoneczny, dochodzący do 38 stopni Celsju
sza.

Samochód nasz z trudem dociera 
pierwszych oddziałów ratowniczych.

Obnażeni do pasa żołnierze rwą darń 
patami, okopując najgroźniejsze odcinki,
czynni ludzie wożą wodę w beczkach i wia
drach dla spragnionych ratowników.

Około godziny piątej pożar zdołano zlo
kalizować. Na podstawie pobieżnych obli
czeń stwierdzono, te spłonęło około 250 ha 
lasu, głównie młodego.

Gdyby pożar nie szedł dołem, lecz prze
rzucił się na wierzchołki drzew, wówczas 
trudno byłoby przewidzieć nieobliczalne roz 
miairy klęski. I tak 3traty są olbrzymie.

W Kolekturze „Uśmiech Fortuny" mieszka szczęście I
W Kolekturze „Uśmiech Fortuny" dużo osób już wygrało!
W Kolekturze „Uśmiech Fortuny" w każdej klasie, w każdym 

ciągnieniu padają większe i mniejsze wygrane! 
Zatem odważnie! Chcesz wygrać?

Nabądź los w znanej ze szczęścia Kolekturze

UŚMIECH FORTUItY”»BYDGOSZCZ, ul- Pomorska 1. TORUŃ, ul. Żeglarska 31
Ćwiartka losu kosztuje t.lko ŻO złotych.

Ciąanten e wkrótce.

gowskiego, Leona Lewińskiego, Anny De- 
jewskiej, Teofila Manteufla, Augustyna Mi- 
szewskiego, Antoniego Modrzejewskiego, 

Jana Miętkiego, Stanisława Platy, Franci
szka Tylickiego, Alfonsa Blanka, Pauliny 
Tylickiej. Mikołaja Manteufla, Rudolfa Mo 
drzejewskiego, Antoniego Siemińskiego, Ja 
na Bilińskiego, Władysława Miszewskiego i 
jego siostry Miszewskiej, Feliksa Miezews- 
kiego, Franciszka Łangowskiego, Bolesława 
Platy, kupca Augustyna Szwedy, Jana i 
Leona Łangowskich, Pawła Jażdżewskiego 
i Alojzego Kiedrowskiego. Uratowanych zo
stało jedynie 6 zagród, na których ochro
nę skierowano wszystkie wysiłki straty po 
żarnych i które udało się uratować od ognia 
dzięki znacznemu ich oddalenhi od pozo
stałego skupiska domów.

Rozpacz pogorzelców, którzy uciekali w 
niebywałym popłochu jest nie do opisania. 
Duża część mieszkańców Rudzin, w tym i 
pogorzelców w czasie ognia przebywała na 
jarmarku w Czersku, wskutek czego we wsi 
brakło ludzi do gaszenia ognia płonącej pier 
wszej zagrody. Ogólne «traty wynoszą po
nad 180 tysięcy złotych, podczas gdy ubez
pieczenie spalonych gospodarstw wynosi za 
ledwie 68 tysięcy. Na miejsce nieszczęścia 
wraz z władzami śledczymi przybył staro
sta chojnicki który pogorzelcom udzielił 
doraźnie pierwszej pomocy finansowej.

Przyczyna ognia nie została ustalona.

do

ło- 
U-

Przyczyna pożaru
Pożar wybuchł prawdopodobnie od nie

dopałka. papierosa lub njezgaszonej zapałki. 
Poszycie ląsu wysuszone długotrwałymi u- 
pałami zajęło się w mgnieniu oka i spowo
dowało groźną katastrofę.

Gdy piszemy te słowa, w lesie czuwają 
jeszcze liczne straże pożarne i baon sape
rów. Na drzewach siedzą patrole. Co chwila 
pada meldunek, gdzie znowu wzrasta nowe 

■zarzewie ognia

tu-

Grupowe ulgi kolejowe 
dla organizacyj społecznych

W związku ze wzmożonym ruchem 
rystycznym wyjaśnić należy, że wszelkie
organizacje społeczne prawnie działające 
występować mogą o ulgę kolejową dla grup 
organizowanych przez siebie i złożonych 
co najmniej z 15 osób.

Ulga przyznawana jest każdorazowo 
Przez Ministerstwo Komunikacji na podsta
wie specjalnego podania i wynosi ona przy 
15 osobach 33 proc, zniżki, począwszy od 
60 osób — 50 proc, zniżki.

Zamiejscowym wysyła się losy po otrzymaniu zamówienia. 3945

Pomorskie organizacje kobiece 
na dozbrojenie Pomorza

W czwartek, dnia 16 bm. p. wojewoda 
pomorski Władysław Raczkiewicz przyjął 
delegację wojewódzkiej komisji porozumie
wawczej pomorskich organizacyj kobiecych 
w osobach pań:przewodnicsącej Marii Ma
kowskiej oraz Zofii Nowodworskiej. Dele
gacja złożyła na ręce Pana Wojewody kwo
tę 475 zł. w gotówce oraz jedną obligację 
6 proc. Pożyczki Narodowej wartości nomi
nalnej 50 zi. na Fundusz Obrony Narodo
wej. Sumę powyższą zaofiarowały organi
zacje kobiece, wchodzące w skład komisji 
porozumiewawczej i to: Rodzina Wojskowa 
100 zł; Rodzina Rezerwistów' 100 zł; Rodzi-

na Policyjna 100 zł; Zrzeszanie Pomorskie 
Kół Gospodyń Wiejskich 100 zł; Przysposo
bienie Wojskowe Kobiet do Obr. Kraju 50 
zł; Związek Pracy Obyw. Kobiet (obligację 
Pożyczki Naród.) 50 zł; Związek Pań Domu 
25 zł.

Poza tym Rodzina Urzędnicza zadeklaro
wała 100 zł, które zobowiązała się wpłacić 
do dnia 15 września br.

Powyższą sumę przekazał p. Wojewoda 
do Wojewódzkiej Komunalnej Kasy Oszczęd 
ności w Toruniu na rachunek Funduszu 
brony Narodowej.

Cienkie z«*<t«uCie odkc mara
Z Gruczna powiatu świeckiego donoszą 

nam o niezwykłym wypadku ciężkiego za
trucia pewnego młodzieńca, który brał u- 
dział w wycieczce statkiem po Wiśle. Mło
dzieniec ten raptem począł słabnąć, na cie
le jego wystąpiło szereg ciemnych plam- 
Przypadkowo znajdujący się opodal lekarz 
stwierdził zakażenie krwi. W szpitalu w 
Świeciu, dokąd pośpiesznie młodzieńca prze 
wieziono, «twierdzono iż zatruc.e powstało 
na skutek łaszenia komara. Stan chorego 
jest b. ciężki. <ś.)

O-

Sensacyjny proces lekarski 
w Grudziądzu

Czy dr. Oszwałdowski ze Swiecia spowodował 
śmierć prof. Treichla?

W dniu wczorajszym rozpoczęła się
Grudziądzu pn©d trybunałem kar-

Strajk pracowników urzemysiu 
muzycznego w Świeciu

Od kilkunastu dni trwał strajk stroi
cieli w fabryce harmonijek ustnych w świe 
ciu, którzy wystąpili o podwyższenie za
robków i cofnięcie wypowiedzeń pracy. O- 
negdaj strajk został ostatecznie zlikwido
wany. Wszyscy pracownicy otrzymali pod
wyżkę zarobków o 12 proc, i powrócili do 
pracy. Wypowiedzenia cofnięto, (ś)

w
nym Sądu Okręgowego rozprawa prze
ciwko dr. Marianowi Oszwaldowskiemu 
lekarzowi - ordynariuszowi szpitala w 
Świeciu, oskarżonomu z artykułu 230, 
mianowicie o to, że dnia 30 stycznia br. 
dokonaj na życzenie pacjenta prof. 
Treichla operacji usunięcia przepukliny 
po której prof. Treichel zinarł naza
jutrz.

Na skutek sekcji zwłok ustalono, że 
w pęcherzu zmarłego znajdował się ma
ły otwór.

Rozprawie przewodniczy wiceprezes 
S. O. dr. Jodłowski przy udziale sędziów 
wotantów dr. Jurkiewicza i Piłata. Akt 
oskarżenia wnosi prok. Szpędrowskt, 
obronę adwokaci Marszalik i Sergot.

Sąd wezwał w charakterze biegłych 
lekarzy dr. Wlad. Tarkowskiego, dr. Jó
zefa Bednarza, dr. Jerzego Ralfa . Boe- 
dego, dr. Józefa Wołocha i dr. Zdzisława 
Dandelskiego z Torunia, którzy mają o- 
rzec, czy oskarżony lekarz dr. Oszwał- 
dowski ponosi winę śmierci swego pa- 
cjenao prof. Treichla, czy też nie.

Zaparcie. Lekarskie powagi podnoszą z 
uznaniem niezawodne działanie naturalnej 
wody gorzkiej „Franciszka * Józefa" także 
u ludzi w późniejszym wieku.

Swiecie

Nowe wykopaliska w Biskupinie
Na terenie wykopalisk w Biskupinie na

trafiono ha nowe cenne zabytki epoki pra
słowiańskiej. Znaleziono m. in. niecki zro
bione z drzewa, czerpak gliniany itp. Przed
mioty ta pochodzą z okresu ŃU—400 lat 
prźed Chrystusem. Znaleziono również kil
ka szpilek brązowych, paciorki karutrao-

we, bardzo wiele przedmiotów wykonanych 
z kości i rogu, nożyki brązowe, popielnice, 
kubek gliniany itp. Według zdania fachow
ców przedmioty pochodzą z końca epoki 
brązowej, tj. z okresu 800 lat przed Chry
stusem.

— K01°nię lotnią urządza Rodzina Urzę
dnicza w czasie od 1 do 21 lipca br., prze
znaczoną dla dzieci w Osieku. Dzieci zosta
ną ulokowane w Zakładzie św. Józefa, 
gdzie u SS. Józefitek otrzymają wyżywie
nie. (s)

— Pięcu adwokatów. W tych dniach 
otworzył w świeciu kancelarię adwokac
ką adw. Rylski, były sędzia sądu okręgowe
go w Grudziądzu i stąd znany już miejsco
wemu społeczeństwu. Obecnie mamy w 
Świeciu na 9.000 mieszkańców pięć kance- 
laryj adwokackich i 2 rejentów, (s)

— Odprawa komendy hufca harcerstwa. 
Pod przewodnictwem dh hufcowego phm 
ks. Szybowskiego odbyła się w gimnazjum 
odprawa komendy hufca harcerstwa. M i. 
uchwalono urządzić w dniach 12 i 13 bm. 
wycieczkę wszystkich drużyn do Taszewa. 
W dniu 13 bm. odbędzie się odprawa druży
nowych z całego powiatu. Praca harcerska 
jest prowadzona poza Świeciem, w powie
cie świeckim w miejscowościach: Nowe. O- 
sie, Warlubie. Jeżewo i Pruszcz. Ogółem li
czy hufiec 1 krąg starszoharcerski, 10 dru
żyn i i gromady zuchowe.
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Chcesz grać na loterii? DosKonałą po temu sposobność daje wielki Bazar 
~ —| Ludowy w niedzielę na placu powystawowym, 

SZCZ^SClC ■ urządzany na Kościół Chrystusa Króla na Mokrym

KALENDARZYK
lwiątek, 11. 6. Barnaby 
Sobota. 12. 6. Jana 
Niedziela, 13. 6. Antoniego

STAN WODY W WIŚLE
Stan wody w Wiśle z dnia 10. 6.: 

fców — 2,99 (2,77); Zawichost 4- 1.12 
Warszawa 4- 0,85 (0,90); Płock 4- 0,54
Toruń i- 0,34 (0.34); Fordon -f- 0,39
Chełmno 4" 0.18 (0,20); Grudziądz 4- 0,37 
Korzeniewo 4- 0,50 (0,55); Piekło — 0,18 
Tczew — 0,27 (0,21): Einlage 4* 2,12 (2,13); 
wenhorst 4- 2,30 (2,34).

Temperatura wody w Wiśle 17,00 (16,5).
Uwaga liczby w nawiasach oznaczają 

z dnia poprzedniego.
stan

Kra 
(1.14) 
(0.56) 
(0,38) 
(0,40) 
(0.12)
Schie-

krlofuniu.
Piątek, dnia 11 czerwca

DYŻUR APTEK
W śródmieściu Apteka Centralna — ul. 

Chełmińska. Na Bydgoskim — Apteka św. 
Anny — ul. Mickiewicza. Na Mokrem — 
Apteka pod Łabędziem — ul. Kościuszki.

Na toruńskim bruku
— Dyrekcja Gimnazjum Kupieckiego 

Izby Przemysłowo - Handlowej w Toruniu 
komunikuje, że zapisy kandydatów do I 
klasy 1937 38 r. szk. przyjmuje sekretariat 
Gimn. Kupieckiego przy ul. Sienkiewicza 38 
od godz 9 do 13. Egzaminy wstępne odbędą 
się od 17 do 19 czerwca 1937 r. 3906

— Dyrekcja Państwowego Koedukacyj
nego Liceum Handlowego w T°runiu komu
nikuje. że zapisy kandydatów (tek) do I kla
sy Liceum na 1937 38 r szk. przyjmuje se
kretariat Gimnazjum Kupieckiego przy ul. 
Sienkiewicza 38 od godz. 9 do 13. Egzaminy 
wstępne odbędą się od 25 do 26 czerwca br.

— Najsmaczniejsze obiady na świeżym 
powietrzu tylko w „Esplanadzte". Wielki 
wybór dań.

—- Zakończenie roku szkolnego u gimna- 
zjastek odbędzie w niedzielę w Otłoczynie 
w „Osiedlu Szkolnym“. Pójdzie tam specjał 
ny pociąg z Przedmieścia. Bilety dla star
szych 1 zł., uczenie 80 gr., w czym opłacona 
jest nie tylko podróż lecz i obiad i podwie
czorek. Na miejscu bufet ze słodyczami i 
napojami. W programie zakończenia: Msza 
poi wa o g. 12, poświęcenie Krzyża, ufun
dowanego przez szambelana inż. Chrza
nowskiego z Grębocina, obiad żołnierski, 
baloniki i zabawy. Powrót o zmierzchu. 
Uroczystość tą urządza opieka rodzicielska.

— Wycieczka statkiem. Rodzina Urzęd
nicza urządza w niedzielę 13 bm. wycieczkę 
statkiem „Gniew“ do Gór Katarzyńskich. 
Wyjazd o godzinie 9-tej rano z portu zimo
wego. Przejazd w obie strony 1 zł od osoby. 
Bilety nabyć m żna przed odjazdem na 
statku. Wycieczka obfitować będzie w moc 
niespodzianek: dancing, bridż na statku, 
oraz w lesie gra w siatkówkę, strzelanie o 
nagrody, pocztę japońską itp. Kto dba o 
zdrowie swoje i swych najbliższych, niech 
śpieszy na świeże powietrze. Przejazd dzie
ci poniżej lat 14-tu — darmo. Bufet dobrze 
zaopatrzony. Orkiestra doborowa. Zysk 
przeznacza się na kolonie letnie dla bied
nych dzieci.

— Podziękowanie. Dyrekcja państwowej 
szkoły» zawodowej żeńskiej uprzejmie dzię
kuje panom Kupcom za przychylne usto
sunkowanie się do szkoły i chętną pom“c 
w czasie urządzania wystawy prac uczenie 
przez pożyczenie mebli, manekinów, kołdry 
materiału do obicia ścian, szkła i porcela
ny oraz przyjęcia afiszy i wywieszenie ich 
w swoich składach. W szczególności wyra
ża się podziękowanie P. T. Firmom p. W. 
Kotlińskiego, p. Z. Kowalewskiego, pp. Bra
ciom Błoch, p. F. Konkolewskiego, p. A. 
Mroczkowskiego, p. G. Heyera. pp. Falar- 
ski i Radaike i p. Z. Orcholskiego i E. Szy
mańskiego.

— Zagubiła torebkę. P. Wiktoria Kaniew 
ska (Mickiewicza 116) zgłosiła o zagubie
niu torebki damskiej z różnymi drobnymi 
przedmiotami.

— W biurze tramwajów (ul. Sienkiewi
cza 26) wywieszono wykaz przedmiotów 
znalezionych w tramwajach w czasie od 
1934 r. do 1937 r. a dotychczas nie ■odebra
nych. Wykaz można przejrzeć w gadzinach 
urzędowych od 8.30 do 15.

Pod ukropem z nieba
33, 38 i z górą 40 stopni gorączki sło

necznej — to zjawisko n nas wcale nie 
pospolite. Temperatura taka znana 
jest południowcom: Włochom, Egipcja 
nom, Arabom, Turkom i innym lu
dom o ciemnej cerze. Zżyci są z tym u- 
kropem suchego słońca tak dalece iż... 
unikają go jak mogą. W godzinach po
łudniowych nie pracują, nie wytykając 
poprostu nosa na świat z domków, po
budowanych odslonecznie. Hiszpan, Por i

tugalczyk — choć najbiedniejszy — „po
godę“ spędza na wypoczynku. Kijem 
ich nie nagna do roboty ani brzęczącą 
monetą I

U nas inaczej. Pomimo ukropów 
40-stopniowych — w pracy nie nstaje- 
my. Wszystko pędzi swój normalny 
tryb życia.

Czyż nie jesteśmy narodem wytrzy
małym? Kto śmie temn zaprzeczyć?!

KINA
ARIA — „Osaczona“ i „100 taktów muzycz

nych“
AS — „Trędowata“
MARS — „Jak wam się podoba" i „Oskar

żam Cię Matko“
ŚWIT — „Miłosne niespodzianki“ i „Krwa

we perły“.
r

Samobójstwo zrozpaczonej żony
We własnym mieszkaniu przy ul. św. 

Jerzego 42 popełniła samobójstwo przez 
powieszenie się na lince przy oknie Maria 
Wojciechowska, żona sierżanta W. P. Przy
czyną samobójstwa był rozstrój nerwowy, 
spowodowany przejściami rodzinnymi.

UWAGA! Kino „MARS“ Z powodu wielkiego podwój
nego programu seanse w naszym kinie rozpoczynają się w dni powsze
dnie o godz. 18-ej i 21-ej, w niedzielę i święta o godz. 15-ej, 18-ej i 21-ej.

Dzieci kochają wojsko
Do rnzgłośni pomorskiej przybyła 

wczoraj grupa uczniów szkoły powsze
chnej nr. 7, wręczając kwotę zł. 15 z na
stępującym listem, którego treść przy
taczamy:

„Kochana Rozgłośnio Pomorska!
„Za pośrednictwem radia oraz miej

scowych gazet dowiedzieliśmy się, że 
oprócz osób dorosłych również dzieci 
szkolne zbierają na FON. Poszliśmy za 
przykładem. Zbiórkę zapoczątkowała 
klasa 7-ma. Z drobnych ofiar koleżanek 
i kolegów wszystkich klas zebraliśmy 
kwotę zł. 15, którą za pośrednictwem 
Kochanej Rozgłośni przesyłamy Komi
tetowi Funduszu Obrony Narodowej w 
Toruniu.

„Skromna kwota ta niechaj będzie 
wyrazem szczerego przywiązania i serde 
cznych uczuć naszych dla kochanej Ar
mii. Pragniemy, ażeby wojsko nasze 
było jak najlepiej uzbrojone, by na wy
padek wojny mogło z łatwością poko
nać wszystkich nieprzyjaciół.

„W imieniu koleżanek i kolegów 1 a 
Jopkówna, 1 b Felski, 2 a Lipecka, 2 b 
Gołlnik, 3 a Suss, 3 b Kuzior; 4 a Ło- 
zianka, 4 b Nogacki, .5 a Kędra, 5 b Malak 
6 a Klemens, 6 b Leszczyński, 7 a Wit
kowska.

Niechaj wzruszający ten dowód u- 
kochania naszego wojska przez dziatwę 
szkolną stanie się zachętą do ofiarnoś
ci na rzecz F. O. N.

Flirt z X Muzą
KINO „MARS“ — „JAK WAM SIĘ PODO

BA“ I „OSKARŻAM CIĘ MATKO“.
Kino „Mars“ wyświetla nowy podwójny 

program. Pierwszy film oparty jest na ko
medii Szekspira pod takim samym tytułem. 
Filmowa trawestacja tego utworu ujęta sa
tyrycznie przedstawia historię uczuć dwor
skiej młodzieży. W roli głównej występuje 
świetna artystka Elżbieta Bergner oraz La- 
vijence Olivier i Sophie Steward. Ozdobą 
filmu są kapitalne dialogi okraszone dowci 
pem i satyrą.

Drugi film „Oskarżam iCę Matko“ — to 
ponury dramat z życia, przedstawiający 
niedolę i tragizm dzieci rodziców z półświa
tka, wychowujące się w specjalnej ochron
ce. Los tych dzieci pozbawionych uczuć ma
cierzyńskich wzrusza do głębi. Wadą filmu 
są może zbyt naturalist.ycznie ujęte sceny z 
życia „o którvm się nie mówi“. Z aktorów 
wybija się młoda 5-letnia tragiczka o szla
chetnej duszy występująca w roli dziecka 
wzgardzonego przez występną matkę.

(ml.)

Nowa ofiara Wisły
| Na plażę - do kąpieli |

ostatnie nowości nadeszły

Kałamajski |
V zł-wł no o on n n o łvr 41S0

W środę Wisła pochłonęła nową o- 
fiarę. W godzinach po południowych ką
pał się powyżej kolejowego mostu koło Ł 
zw. Małej Wisły kapral zaw. ze Szkoły 
Podof. Zaw. Art Józef Marszałek. W cza
sie kąpieli nagle wir wody wciągnął kpr. 
Marszałka w otchłań, skąd nieszczęśliwy 
już nie wypłynął. Poszukiwania za zwło
kami nie dały dotychczas żadnego rezulta
tu. Wypadek ten jest nowym dowodem, ja
kie są skutki kąpieli w miejscach niedo-

zwolonych i niestrzeżonych przez ratowni
ków PCK.

Przypominamy, że starostwo grodzkie 
wyznaczyło miejsca dla kąpieli, które ozna
czone są palami na lewym brzegu Wisły 
obok Klubu Wioślarskiego. Tu służbę peł
nią ratownicy PCK.

Wczoraj ratownik p. Stefan Hollweg u- 
ratował tonącego 28-1. p. Władysława WoJ- 
nowsklego z Torunia (Lubicka 25).

% Kredyt na asy gnaty.

Wielkie zawody 
strzeleckie

Dnia 19 i 20 bm. zarząd Polskiego Zwią 
zku Strzelectwa Sportowego oraz komenda 
okręgu VIII Związku Strzeleckiego organi
zują Zawody Strzeleckie o mistrzostwo O. 
K. VIII- W zawodach tych biorą udział: 
wojsko, straż graniczna, policja. Związek 
Strzelecki. Związek Rezerwistów. Straż Po
żarna oraz wszystkie organizacje W. F. i P. 
W. i związki kobiece, uprawiające sport 
strzelecki.

Celem zawodów jest eliminacja zawod
ników do zawodów narodowych, oraz pro
paganda Sportu 
jest strzelectwo.

Obrony Narodowej jakim

Stanu Cywilnego
br. zapisano w księgach stanu

2 Urzędu
Dnia 10 czerwca 

cywilnego:
Urodzenia: podoficer zawodowy Robert Poła-

szewski — syn Edward; robotnik Władysław Ka
rolewski— córka Janina; drukarz Mikołaj Ptucha
— syn Tadeusz; kowal Franciszek Linda — syn 
Jerzy; rolnik Helmut Buechler — syn Hans i 
1 dziecko nieślubne — córka Pelagia.

Śluby; urzędnik prywatny Edward Bąk z Ma
rią Hager»; urzędnik monop. Zdzisław Karysz- 
kowski z Heleną Młodzikowską.

Zgony: Maria Więckowska z domu Lehnert — 
św. Jerzego 42 — lat 37; Katarzyna Olszewska
— Głuchowo po w. Toruń — lat 87.

O wsitscy Ä SOKOLI

|gr KATOWIC!.
do 12 czerwca

Zniżki kole owe dla wycieczek 
szkolnych

W związku z okresem wzmożonego ru
chu wycieczek szkolnych, należy wyjaśnić, 
że młodzież szkół powszechnych, średnich, 
wyższych i specjalnych, uczestnicy kursów 
oświaty pozaszkolnej i harcerze, oraz nau
czyciele szkół powszechnych korzystają 
przy wycieczkach i przejazdach grupo
wych na kolonie i obozy ze zniżki kolejo
wej w wysokości 66%. Zniżka udzielana 
jest zasadniczo grupom liczącym conaj- 
mniej 10 uczestników, przy czym jedena 
sta osoba korzysta z bezpłatnego przeja 
zdu. Jeśli idzie o nauczycieli szkół powsze
chnych, to ulgi przysługują już grupom 
pięcioosobowym.

Zależnie od kategorii osób, biorących 
udział w wycieczce, zniżka przyznawana 
jest albo automatycznie, albo też na pod
stawie zezwolenia okręgowej dyrekcji ko
lejowej.

Wykaz miejscswości Rzeczypospolitej 
Polskiej

W dniu 9 bm. ogłoszono rozporządzenie tom obejmuje jedno zarządzenie ministra 
ministra spraw wewnętrznych w sprawie | spraw wewnętrznych, 
wydawania Wykazu Miejscowości Rzeczy
pospolitej Polskiej.

W Wykazie Miejscowości Rzeczypospoli
tej Polskiej będą ogłaszane zarządzenia 
ministra spraw wewnętrznych ustalające 
nazwy urzędowe oraz pisownię miejscowo
ści „zamieszkanych" w rozumieniu rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
1934 roku.

Każde zarządzenie obejmuje nazwy miej
scowości na obszarze co 
województwa.

Wykaz Miejscowości 
Polskiej wydawany jest

najmniej jednego

Rzeczypospolitej 
tomami. Każdy

Wykaz Miejscowości Rzeczypospolitej Pol 
skiej zawiera część urzędową, obejmującą 
tekst zarządzenia ministra spraw wewnętrz 
nych oraz wykaz nazw miejscowości.

Pozostała część wykazu miejscowości 
stanowi część nieurzędową.

Wykaz Miejscowości Rzeczypospolitej 
Polskiej wydaje Główny Urząd Statysty
czny.

Władze administracji ogólnej obowiąza
ne są udostępnić ludności bezpłatne prze
glądanie Wykazu Miejscowości Rzeczypo
spolitej Polskiej. Wykaz Miejscowości Rze
czypospolitej Polskiej może prenumerować

Informator II
dla »rxi# je^dnijcfi

n> ffotuniu
Najlepsza okazja Kupna

Najstarsza 1 pierwsza Polska Centrala Optycz
na Franciszek Seidler. Rynek Staromiejski 1» 
(obok poczty) tel. 15-74. Dostawa dla kas cho
rych. klinik ocznych 1 dla wojska.

Pierwszorzędne obiady. Gdy przyjedziesz do 
Torunia, a nie wiesz gdzie zjeść tanio i 
debrze idź do „Ula“ Szeroka 25. Pierwszo
rzędna kuchnia, zakąski zimne i gorące.

i kupo u ? 3 kalda osoba zainteresowana. —
Warunki prenumeraty oraz ceny poszczę 
gólnych tomów ustala dyrektor Głównego 

(Urzędu Statystycznego.
Rozporządzenie to wchodzi w życie z 

dniom 9 bm
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Nowy rozkład jazdy 
na odcinku Gdynia-Hel

Dowiadujemy się, że statki Żeglugi Pol
skiej, kursujące pomiędzy Gdynią a Helem 
odchodzić będą począwszy od dnia 15 bm. 
w godzinach następujących: odjazd z Gdy
ni odbywać się będzie w godzinach 7,30, 
10,10 i 15, przyjazd na Hel w godzinach 8,40, 
11.20 i 16,10.

Odjazd z Helu w godzinach 8,50, 13.30 i 
18, przyjazd do Gdyni w godzinach: 10, 14.40 
i 19,10.

Statki odchodzić będą w Gdyni ze starej 
przystani Żeglugi Polskiej w basenie Pre
zydenta.

Giełdy
NOTOWANIA GIEŁDY WARSZAWSKIEJ

a dnia 10 czerwca 1937 r.
Dewizy

Belgia 89,20—8»,38—88,03; Berlin 212,51—211,67; 
Gdańsk 100,20—90,80; Amsterdam 290,45—291,17— 
289,73; Kopenhaga 116,74—116,16; Londyn 26,08— 
26,15—26,01; Nowy Jork czeki 5,28 Jedna ósma — 
5,29 trzy ósme — 5,26 siedem ósmych; kabel 5,28 
i pół — 5,29 trzy czwarte — 5,27 i ówieró; Oąlo 
131,00—131,33—130,67; Paryż 28,54—23,60—23,48; 
Praga 18,40—18.45—18.35; Sztokholm 134,50—134,83 
—134,17; Zurych 120,75—121,05—120,45; Wiedeń 99,20 
—98,80; Włochy 27,85—27,95—27,75; Helsinki 11,54 
—11,57—11,51; Montreal 5,29 trzy czwarte — 5,27
1 ćwierć; Tel Aviv 26,15—26,01,

Tendencja niejednolita.

Waluty
Belgi belgijskie 89,38—88,9«; dolary amerykań

skie 5,28 i pół — 5,26; kanadyjskie 5,28 i pół — 
5,26; floreny holenderskie 291,17—289,45; franki 
francuskie 23,59—38,45; franki sswajcarskie 121,05 
—120,25; funty angielskie 26,15—25.99; guldeny gd. 
100,20—99,80; korony czeskie 18,20—17,70; korony 
duńskie 116,74—115,90; korony norweskie 131.38— 
130,35; korony szwedzkie 134,83—133,85; liry wło
skie »3,20—22,60; marki fińskie 11,57—11,25; marki 
niemieckie 131,00—129,00; szylingi asetriackie 98.00 
—97,50; Tel Avłv 20.06—25,80.

Akcje
Bank Polski 100,25; Bpleee 86,25; cukier 28,75; 

Lilpop 12,00; Ostrowiec 28,75.
Tendencja nieco słabsza.

Papiery procentowa
3 procento* x pot. inwestycyjna 1 emisja 63,88 

ferie nienotowane; 3 proc, potyczka tnwestyoyjna
2 emisja 64,75 serie nienotowane; 5 proc, konwer
syjna 57,00; 6 proc, dolarowa kupon 21,27; 7 proc, 
stabilizacyjna 370,00 kupon 27,05 4 proc, konsolida
cyjna 52,75—52,88—52,25—51,75—52,00 trzy ostatnie 
drobne; 8 proc, przemysł polski 66,50; 8 proc. p. 
*• k. kupon 69,06 ; 4 1 pół proc, ziemskie 5 emisja 
58,50; 5 proc. Warszawy 1983 rok 57,25—57,50.

Tendencja dla potyczek utrzymana dla listów 
nieco słabess-

Szczęśliwy jubileusz
Pa,n A. S. był majstrem w jednej z mniej

szych łódzkich fabryk wyrobów bawełnia
nych. Spokojny, pracowity, uczynny cieszył 
się ogólną sympatią.

Panu S. nie bardzo powiodło się w ty
ciu. Ze swoich małych zarobków musiał u- 
trzymywać starą matkę, żonę i sześcioro 
dzieci. A przy tym żona i najstarsza córka 
wciąż chorowały. Lekarze zalecali górskie 
powietrze Ale gdzież tam o tym myśleć. 
Mieszkali w dwóch małych pokoikach. Czy
sto tam było, schludnie, ale duszno i tak 
ciasno, że jedno drugiemu dosłownie na no
gi następowało.

Majster jednak nie tracił fantazji. Za
wsze uśmiechnięty, wesoły, wierzył w lep
sze jutro i innym zastrżykiwnł optymizm. 
Ponieważ był człowiekiem dobrym i roz
ważnym. często robotnicy i robotnice zwra
cali się do niego o pomoc i poradę. S. w nie 
jednej sprawie dobrze poradził, niejednego 
wyciągnął z opresji, nie raz sięgnął do 
swoich skromnych środków, -eby pomóc 
koledze, znajdującemu się w kłopotach fi
nansowych.

To też kiedy przepracował w fabryce 25 
lat, właściciel fabryki, koledzy i podwład
ni postanowili uczcić ten jubileusz bardzo 
uroczyście.

W domu robotniczym urządzono kolację 
w czasie której wygłoszono liczne przemó
wienia. podnosząc zasługi jubilata i wznie
siono szereg toastów. Na zakończenie uro-

Budowa rozgiośm radiowej 
w Baranowiczach

Sprawa budowy rozgłośni radiowej w 
Baranowiczach posuwa się naprzód. Obec
nie miasto Baranowie«« przydzieliło dla 
Polskiego Radia plac pod budowę rozgłośni 
w miejscowym parku e obszarze 1 ha. — 
Przetarg na budowę radiostacji odbędzie się 
10 bm.

Programy radiowe
Piątek, 11 czerwca

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI
B.1K Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.18 Gi

mnastyka. 6.38 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennik po
ranny. 7.10 Muzyka (płyty). 7.15 Audycja dla po
borowych. 7.35 Muzyka (płyty). 8.00 Audycja dla 
szkół. 8.10—11.30 Przerwa. 11.80 Audycja dla szkół: 
„Lato leśnych ludzi* wg. Marii Rodziewiczówny, 
oprać. Jadwigi Miecznikowskiej. 11.57 Sygnał czasu 
i hejnał z Krakowa. 12.05 Dziennik południowy.
12.15 „Skrzynka rolnicza" — Inż. Wacław Tarkow
ski. 12.25 Koncert w wyk. Orkiestry Policji Państw. 

czystości Właściciel fabryki wręczył pai
S. czek na 500 złotych, a koledzy srebii’ 
kasetkę z wyrytymi nazwiskami kolegów 
majstrów i robotników z jego oddziału 
W kasetce leżał los Loterii Państwowej.

Do majstra uśmiechnęło się szczęście, w 
pierwszej klasie na los jego padła główna 
Wygrana w kwocie 100.000 złotych. S. zain 
kasowa wszy główną wygraną, nabył zaraz 
loa do następnej klasy, wprowadził się du 
obszernego jasnego mieszkania. kupił me
ble, ubrania, obuwie, bieliznę, żonę i córkr 
wysłał do Zakopanego.

Po opędzeniu najkonieczniejszych wy
datków 'pozostała panu S. jeszcze spora 

suma. Postanowił założyć własny warsztat 
pracy. Udało mu się nabyć małą fabryczkę, 
która produkowała chusty i tanie materia
ły bawełniane przeznaczone dla wsi, a do 
tychczas szła dość kulawo. A trafił na po
myślny okres. Dzięki zwyżce cen zboża i 
produktów hodowlanych poprawił się stan 
finansowy rolnika, wieś zaczęła kupować 
w mieście towary w większych Ilościach.

Dzisiaj dawny majster stoi już mocno 
na nogach. Obroty fabryki z miesiąca na 
miesiąc wzrastają, zyski się zwiększają. O- 
becnie zakłady pana S zatrudniają liczną 
rzeszę robotników, wśród nich wielu takich, 
którzy pracowali z nim gdy był jeszcze maj
strem. Pracują u niego chętnie i gorliwie i 
marzą o tym, ażeby na ich losy padła kie
dyś także większa wygrana.

pod dyr. Antoniego Lewińskiego. 15.45 Wiadomości 
gospodarcze. 16.00 Rozmowa z chorymi ks. kapela
na Rękasa (ze Lwowa). 16.15 Jan Brahms: Pieśni 
cygańskie w wyk. Podwójnego kwartetu wokalne
go „Pro Arte" pod kierunkiem Adama Ludwiga 
z tow. fort. (Leopold Horeckl), (tłumaczenie pieśni 
Adama Ludwiga), (z Wilna). 18.45 „Nafta, naf
ta..." — reportaż Jerzego Michałowskiego z Zagłę
bia Naftowego. 17.00 Potpourri operetkowe w wyk. 
Orkiestry Tadeusza Seredyńakiego (ze Lwowa).
17.50 „Nasze drzewa": „Limba" — pogadanka 
wygł. dr Janina Szaferowa (z Krakowa). 18.00 
Skrzynka ogólna — dr. Marian Stępowskl. 18.10 
Program na jutro. 18.15 Muzyka lekka (płyty).
18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 Koncert solistów. 
Wykonawcy: Flora Czarnocka (fortepian) i Ada 
Kamińska (śpiew). Przy fort. prof. Ludwik Ursteln.
19.50 Wiadomości sportowe. 20.00 Koncert rozryw
kowy. Wykonawcy: Orkiestra Wileńska pod dyr. 
Wł. Szczepańskiego (z Wilna) oraz Zespół wokal
ny „Dwie 1 dwuch" (z Warszawy). W przerwie o 
20.45 Dziennik wieczorny i Pogadanka. 21.45 „Śląsk 
w poezji współczesnej“ — kwandrans poetycki w 
opracowaniu Zdzisława Hierowskiego (z Katowic). 
22.00 Ludwik van Beethoven (Nowe nagrania (pły
ty). 22.50 Ostatnie wiadomości dziennika wieczor
nego. Wiadomości meteorologiczne I przegląd pra
sy. 23.00—1.00 Patrz program lokalny.

ROZGŁOŚNIA POMORSKA
6.38—7.000 Muzyka (płyty) z Warszawy. 710—

7.15 Muzyka (płyty) z Warszawy). 7.35—8.00 Mu
zyka (płyty)' z Warszawy. 12.15—12.25 Wiadomości

gospodarcze. 13.00—14.05 Ulubione melodia (płyn 
15.00—15.45 Skrzypce 1 fortepian (płyty). 15.40—15. 
Wiadomości z Pomorza. 18.00—18.15 ..Plaga radio
fonii w odbiorze: Zakłócenia w odbiorze" pog. 
techniczna wygłosi Karol MIłobędzki. 18.15—18.4" 
Popularne utwory klasyków (płyty). 18.40—lSio
'rogram na jutro. 18.45—18.50 Wiadomości sporto
we z Pomorza. 22.00—22.50 Ludwik van Beethoven 
(nowe nagrania) — płyty z Warszawy. 23.06—23.80 

ańczymy (płyty za płytą).

ZAGRANICA
19.30 Budapeszt. „Simone Boccanegra:: — opera 

Verdiego (tr. z Jpery). 20.00 Londyn Reg. „Ho
lender - Tułacz" — opera Wagnera, akt I. Tr. z 
Convent Garden. 20.05 Praga. Koncert galowy roz
głośni czeskich. 20.30 Radio Paris. Koncert ku czci 
Paderewskiego. 20.30 Lille. Koncert dla kolon». 20.45 
Lyon. Koncert symfoniczny. 21.00 Mediolan. „Che- 
wańszczyzna" — opera Rlmskl-Korsakowa. 21.00 
Rzym. „Tango o północy" — operetka Conyale.

Sobota, 12 czerwca
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

6.16 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.18 
Gimnastyka. 6.38 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennik 
poranny. 7.10 Muzyka (płyty). 7.15 Audycja dla 
poborowych. 7.35 Muzyka (płyty). 8.00 Audycja dla 
szkół. 8.10—11.30 Przerwa. 11.30 Audycja dla szkól: 
„śpiewajmy piosenki" — prowadzi prof. Tadeusz 
Mayzner. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 
12.03 Dziennik południowy. 12.15 „Letnie obowiąz
ki rolnika" — pogadanka — wygł. Kazimierz Wil
mański, gospodarz z Łęczyckiego. 12.25 Łódzka or- 
kietra Salonowa pod dyr. Teodora Rydera. 15.45 
Wiadomości gospodarcze. 16.00 „I my też urządza
my koncert“ — audycja słowno - muzyczna w wy
konaniu zespołu dziecięcego. 16.30 Ballady 
i legendy — w wykonaniu Orkiestry Adama Her
mana (z Krakowa). 17.20 Recital śpiewaczy Gabri
eli Filip de Rochu. Przy fort. prof. Ludwik Ur
steln. 17.50 „Osobliwości ziemi zapomnianej przez 
turystów" — pogadanka Michaliny Grekowtcz (ze 
Lwowa). 18.00 Nasz program. 18.10 Program na ju
tro. 18.15 Chór Dana i Orkiestra Eugeniusza Wolfa 
(Płyty). 18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 „Kawa
lerowie pięknej Idalki“ — wesoła audycja słowno- 
muzyczna w układzie Zbigniewa Llpczyńsldego 
i Jerzego Tępy. Wykonawcy: soliści, śpiewacy, ak
torzy charakterystyczni i chór męski (ze Lwowa). 
19.40 Pogadanka aktualna. 19.00 Wiadomości spor
towe. 20.00 „Audycja dla Polaków za granicą '. 
„Polscy harcerze przed Jamboree“ w oprać. Marii 
Kannówny. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Wiado
mości rolnicze. 21.05—21.10 Przerwa- 21.10 Mała Or
kiestra P. R. pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego. 21.45 
„Przegląd wydawnictw“ — prof. He.nryk Mościcki 
22.00 Piotr Czajkowski: Cztery pory roku op. 57 
(z Lodzi). 22.50 Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego. Komunikat meteorologiczny i przegląd 
prasy. 23.00—1.00 Patrz programy lokalne.

ROZGŁOŚNIA POMORSKA
g.38—7.00 Muzyka (płyty), z Warszawy. 7.10— 

7.15 Muzyka (płyty) z Warszawy). 7.35—8.00 Mu
zyka (płyty) z Warszawy. 13.00—14.05 Orkiestra 
i soliści (płyty). 15.00—15.45 Utwory salonowa 
15.45—15.50 Wiadomości z Pomorza. 18.00—18.10 
„Morze i Pomorze w literaturze“ — recytacja frag
mentu z powieści Artura Gruszewskiego p. t. „Tam 
gdzie się kończy Wisła“. 18.10—18.35 „Pomorze śpie
wa" — występ chóru bydgoskiego. 18.35—18.45 Nasz 
program. 18.45—18.50 Wiadomości sportowe z Pomo
rza. 23.00—23.30 Tańce I piosenki (płyty).

ZAGRANICA
18.25 Wiedeń. „Walklrla" — opera Wagnera, (tr. z 

Opery) 20.00 Królewiec „Niziny" — opera d'Alber
ta. 21.00 Rzym. „Chowańezczyzna" — opera Rlm- 
ski-Korsakowa. 21.00 Monachium. Wielki wieczór 
tańca. 23.00 Radio Paris. Koncert nocny.

-GDANSK--
POLECAMY NASTĘPUJĄCE FIRMY:

Drogeria w. polska
Artykuły toaletowe — Farby — Perfumeria. 
Fotos Film — Wywoływanie Tełefen 22813 
— Kopiowanie 2 razy dziennie 1« 

Zygmunt BullńsKi Kassub. Markt 1«. 
przy dworcu (róg Danzlger Prirat-Actien-Bank).

SICROTZKI, GDANSK
Dominikswall 13 — Telefon 24Ł64
Studebaker — Service >719 

g SKŁAD OPON i czafci zapasowych do samochodów 
Essex — Chrysler — Whippet.

Dłihtg, lornierq, listwy BJ
Wielki wybór! Nieograniczona sprawność B 

jedynie tylko BrOtbSnkengasse 37 *
4>4SGd

E
- — ___________  JRorscftolI

ŁtfiANCMI

bogato zaopatrzony w materiały 
Stefan Lisiński. GdaźioK 

Pfefterstadt 11. telefon 21261. 7696

arzędzla ogrodnicze
oraz wszelkie artykuły gospodarcza

Rudolph Mischke i
Gdańsk, właśc. Otto Dubke, Langgasse 5.

SPÓŁKA OSADNICZA W POZNANIU SP.AKC 
Potna A, ul. Rzeczypospolitej 1, teł. 31*16 

pragnie nabyć 

tereny budowlane 
w śródmieściu i na peryferiach miasta Torunia.

Dokładne oferty z określeniem położenia i podaniem ob
szaru, ceny, stanu hipotecznego, planu zabudowania itd. należy 
przesyłać pod adresem Spółki Osadniczej w Poznaniu 
Sp. AkC. (4115

Pośrednicy nie wykluczeni.

MIĘDZYNARODOWE 
Zawody konne

na płaco wyścigowym w Sopotach 
2 I 3 dziob turnieju

12 i 13 czerwca o godz. 14.30 

Wielka międzynarodowa obsada 
badania właściwości i tresury 

oraz egzamin jeźdźców młodzieży, 
skoki myśliwskie przez największe przeszkody 

Obraz widowiskowy: fanfary I kotły 
Ceny wstępui 12 czerwca od 0.40 do 4.— guld.

13 czerwca od 0.60 do $.— gnid, 
«lodłowe i trybuna w pnedepnedaży 20«/, zniżki» 

Dzieci 1 młodzież szkolną do 18 lat pół eeny. 
416°Gd Danzlger Reiłerwareln

FORD
dwudrzwiowy, 4-osobowy, używany, 
w dobrym stanie do sprzedania natych
miast. Cena 1.500 zł. Gdynia, tel. 31-06

4***M

KADIO ..EISKHIO’
ROWERY Jf. 'Serettn et

, GdaAsk, Langgasse I9, telefon nr. noro 
Wielki wy ból. »91 Najniisze ceny.

DANZIGER HOF
W sobotę, dnia iz czerwca o godz. ao»tej 

Sopoty, Kurtlieater w niedzielę dnli 13 czerwca 
o godz. 20-te| słynny polski kwintet

Chór Dana 4097 
polskie. *nsL, franc., pieśni narodowe, przeboje 

filmu dźwiękowego i melodie taneczne.
Bilety nośna nabywać: w Gd.ś.ku w firmie kuch. Czar- 
liński, Łan, langgaase, w Sopotach, O.t.eebnch.ndlu.y.

Najlepsze okulary
poleca

s Csftm JKeyer
właic.: Jasińska i Zeller

Bydgoszcz, uf. Gdańska nr. 21. 
Najstarszy zakład optyczny na miejscu.

POKOJE UMEBLOWANE.
dla. około 100 słuchaczy kursu przeszkolenia urzę
dników i praktykantów w dziale służby akcyzowej 
przy Izbie Skarbowej w Grudziądzu, potrzebne na 
cza# od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia 1M7 r.

Zgłoszenia przymuje się w Izbie Skarbowej 
przy ul. Legionów nr. 25, pokój ar. Ift.
Zteoeni* 5*». 446X11. I

Numer akt: Km. I. 481/36. 4153
OBWIESZCZENIE

O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI.
Komornik Sadu Grodzkiego w Chełmnie rewiru 

I. Franciszek Kwiatkowski, mający kancelarię w 
Chełmnie, ul. Franciszkańska nr. 7 na podstawie 
art. 676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiado
mości, że dnia 28 lipca 1937 r. o godz. 9 w Sądzie 
Grodzkim w Chełmnie pokój nr. 13 odbędzie się 
sprzedaż w drodze publicznego przetargu należą
cej do dłużników Władysława i Antoniny małż. 
Buczkowskich nieruchomości Chełmno Przedmie
ście, karta 270, przeznaczonej na kiszarnię kapu
sty i ogórków oraz mieszkania, o obszarze 0.39,69 
ha.

Nieruchomość oszacowana została na sumę zł. 
36.985,—; cena zaś wywołania wynosi 24.656,67 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest zło
żyć rękojmię w wysokości 3.698,50 zł.

Rękojmię należy złożyć w gotowiżnis albo 
takich papierach wartościowych bądź książeczkach 
w takich papierach wartościowych lub książeczkach 
wkładkowych instylucyj, w których wolno umie- 
zać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe 
przyjęte będą w wartości trzech czwartych części 
ceny giełdowej.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
runki licytacyjne, o ile dodatkowym publicznym 
obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości 
warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do li
cytacji ! przesądzenia własności na rzecz nabyw
cy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczę
ciem przetargu nie złożą dowodu, te wniosły po
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części 
od egzekucji, te uzyskały postanowienie właściwe
go sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.

W ciągu ostatnich dwóch tvgodni przed licy
tacją wolno oglądać nieruchomości w dni powsze
dnie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś postępowa
nia egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie 
Grodzkim w Chełmnie, ul. Toruńska, sala nr. 14.

Reflektant przystępujący do przetargu winien 
przedłożyć zezwolenie właściwej władzy admini
stracyjnej na nabycie tej nieruchomości.

Chełmno, dnia 28 maja 1987 r.
Komornik:

GDYNIA
Pokój 

umeblowany z osobnym 
wejściem na daj a cy się na 
biuro natychmiast do wy» 
najęcia. Zgłoszenia Dorni» 
nik Marszalek, Gdynia, 
Władysława IV. nr. 10, 
tel. 10,24. ąrjsMk

Fortepian 
dobrze utrzymany, prócz 
tego różne używane meble 
w ręce prywatne lub han* 
dlarzowi sprzedam. Młyn 
Mosty, poczta Kosakowo. 
Telefon Gdynia ęó*i8 

4«38Mk

| WARSZAWA

Z" hiiiiiiiiirii^ 

Specjalistę 
od farb ofsetowych 

i litograficznych 
poszukujemy 

„Dinol“ 
Warszawa 
Wronia 69„7 /

ROŻNE
Dwa bilardy 

piramidkowe, sprzedam w 
dobrym stanie. Lipno. cu> 
kienia J. Wenck. pn



ft'

Opaski
higieniczne, damska obsługa 

Hurtownia Drogeryjna
Jan KapczyńsKi, Toruń,

Szeroka 35. 2512C

Mieszkania
5 pokojowe I. piętro ulica
Moniuszki 3, do wynajęcia. 

4H9Ck

GDYNIA

PUDRUoMRTi
jagł to puder spreparowany mwj», idnm<- 

wająeym sposobom; tale lekki, is utrzymujs sią 
w powistrm, i tak cienki, ie jeat niswidoezny 
aa twarzy. Okrywa skórę delikatną osłoną pię
kności. Nikt nia domyśli się nawet, ie to ais 
wyłączne zasługa naturalnaj, fascynującej urody 
Pani. Wypróbuj dziś jeszcze nowy, „eteryczny“ 
Pador Tokalon, spreparowany według oryginal
nego francuskiego przepisu znakomitego pary
skiego Pudru Tokalon. Podezas pracy w biurze 
lub w domu, skóra pozostanie bez połysku. W 
tańcu przez eałą noc zachowa Pani świeżą, 
śliczną cerą. Osiągnij dziś jeszcze czaru
jące, trwałe piąkno cery, które nadaje jedynie 
tylko Puder Tokalon. W razie niezadowo
lenia — zwrot pieniędzy.

Szlachetne 
tynki 

własnej wytwórni do naby« 
cia w każdej ilości. Pole« 
camy również tynki myte, 
sztuczny granit we wszyst» 
kich kolorach znany ze swej 
dobroci naszej fabrykacji. 
Do nabycia również mar« 
murki do lastrica — biały, 
zielony, czarny, czerwony, 
żółty, serpentyna carara, sto« 
pnielastricowe. Adres „ELE« 
WACJA“ Gdynia, Morska 
49, telefon 22.73. Biuro 
sprzedaży betonu Adanjaa 
Poszukujemy reprezentan« 
tów. Oddział Toruń, Mo« 
stówa, tel. 21.82. Bydgoszcz, 
T. Kukliński, ul. Cieszków« 
skiego 10.___________3157

Zginął
piesek wilczek (7 miesięcy) 
wabi się Roli. Proszę o 
zwrot za wynagrodzeniem. 
Strażnik Grodnowski, firma 
„Skarbpol“ — Port Gdynia. 

4100M________
SKleo

dobrze prosperujący, w naj« 
lepszym punkcie Gdyni, 
urządzenie, towar. tanio 
sprzedam. Zgłoszenia do 
„Gazety Morskiej Iiustr.“, 
pod „Słodycze«owoce“.

4«3i Mk

Wydalał Pświatowy ToruAskl

TORUN

bieliznę
damski - męski - dziecięca
oraz wszelkie bławaty 

najtaniej 8813 

P. Składanowski 
Toruń, St. Rynek 24. 
KREDYT NA A9YGNATY

Części zamienne do wszel« 
kich maszyn żniwnych 

poleca ze składu
K. Kujawski, Toruń 

Maszyny, ozęśoi zapasowe 
Odlewnia żelaza i metali 

390SC

Uwaga! 2 składy
Nowe meble,

Toruń, Prosta 5.
Używane meble,

Toruń, Małe Garbary 5.
Telef. 1682. Pamiętaj I 

9841C

Rowery
turystyczne wyścigowe we 
wielkim wyborze dla PP. 
urzędników i wojskowych 
po cenach najniższych od» 
daje na 12 miesięcznych 
równych rat H. Dłubek, 
mistrz mechanik, Podgórz 
k. Torunia, ul. Pułaskiego 49 

907CK

Numer akt: Km. IV. 2209/34 i 1542/35. 4158
OBWIESZCZENIE

O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy re

wiru IV. Antoni Bączyński, mający kancelarię w 
Bydgoszczy, ul. Pomorska nr. 11 na podstawie art. 
676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, 
że dnia 17 lipca 1937 r. o godz. 10-tej w Bydgoszczy 
w Sądzie Okręgowym pokój nr. 7 odbędzie się 
sprzedaż w drodze publicznego przetargu należą
cej do dłużniczki Marty Klawon z domu Szuman 
nieruchomości miejskiej zapisanej w księdze wie
czystej Bydgoszcz, tom 32, wykąz L. 1205, położo
nej w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 30/32 o po
wierzchni 2550 m. kw. na której znajdują się 2 do
my frontowe, oficyna, warsztaty stolarskie z ma
szynami, budynek gospodarczy, garaż i przynależ
ności. Nieruchomość ma urządzoną księgę hipote
czną w Sądzie Grodzkim w Bydgoszczy.

Nieruchomość oszacowana została na sumę zł. 
140.800,—; cena zaś wywołania wynosi 105.600,— zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest zło
żyć rękojmię w wysokości 14.080,— zł. oraz zezwo
lenie właściwej władzy administracyjnej na prze
właszczenie.

Rękojmię należy złożyć w gotowiżnie albo w 
takich papierach wartościowych bądź książeczkach 
wkładkowych Instytucyj. w których wolno umiesz
czać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe 
przyjęte będą w wartości trzech czwartych części 
ceny giełdowej.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
runki licytacyjne, o ile dodatkowym publicznym 
obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości 
warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do 
licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabyw
cy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczę
ciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły po
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części 
od egzekucji, że uzyskały postanowienie właściwe
go sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licyta 
cją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie 
od godziny 8-męj do 18-tej, akta zaś postępowania 
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Grodz
kim w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie nr. 2, 
sala nr. 5.

Bydgoszcz, dnia 24 maja 1937 r.
Komornik:

(—) Antoni BączyńskL

ogłasza
konkurs na stanowisko technika drogowego

Wymagane warunki:
J. pełne kwalifikacje, uprawniające do prowadze

nia robót drogowych i sprawowania nadzoru 
budowlanego,

2. fachowa praktyka,
3. wiek do 30 lat.

Wynagrodzenie w/g IX. st. służb.
Podarjia z odpisami dokumentów oraz dokład

nym życiorysem należy nadsyłać do dnia 20 czer
wca 1937 r.

Do podania należy dołączyć dowód obywatel
stwa polskiego oraz dowód regulujący stosunek do 

, służby wojskowej.
Podania nie uwzględnione pozostaną bez odpo

wiedzi.
Toruń, dnia 9 czerwca 1937 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego: 
(—) T. Broniewski, starosta powiatowy.

Zlecenie Nr. 329/IX. 4157

Zlecenie Nr. 125/VIII/K.

Km. III. 892/37. 4154
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu rewi

ru Iii-go Wojciech Janowski, mający kancelarię w 
Grudziądzu, przy ulicy Legionów nr. 15, na pod
stawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej wiado
mości, że dnia 16 czerwca 1937 r. o godz. 12-tej w 
Grudziądzu, przy Placu 23 Stycznia nr. 8/10 w fir
mie Schimmelfennig, odbędzie się 1-sza licytacja 
ruchomości, należących do Ruth Schóneich, skła
dających się z ruchomości następujących: 2 łopa
tek alpakowych, 6 widelcy alpakowych, 2 widelcy 
dwurożnych, 6 noży alpakowych, 1 noża dużego 
„Solingen“, 1 widelca dwurożnego, 1 dużej łyżki 
srebrnej, 1 szczypcy srebrnych, 5 łyżeczek do her
baty srebrnych z monogramem A. L., 6 łyżeczek 
srebrnych do herbaty z monogramem A. S., 2 ły
żek alpakowych, 2 noży alpakowych, 2 widelcy al
pakowych, 11 nożyków do owoców, 12 szklanek do 
ponczu (wysokich), 9 kieliszków (szkło zielone), 10 
kieliszków (szkło białe), 10 kieliszków różnych, 1 
koszyczka podłużnego alpakowego, 1 szklanki z pod 
stawą alpakową, 11 filiżanek porcelanowych, 1 na
czynia do musztardy, 2 łyżek do nabierania sosu, 
1 łyżki rogowej, 1 widelca szklanego, 2 naczyń do 
soli i pieprzu, 1 wazonu większego, 2 waz mniej
szych, 2 sosier, 1 cukiernicy, 34 talerzy do obiadu, 
12 talerzy do zup, 31 podstawek różnych, 15 tale
rzy śniadaniowych, 1 ^cukiernicy szklanej, 1 dzban
ka do Octu, 1 wazonika. 9 półmisków różnych, 1 
maszyny do szycia marki „Singer“, 1 umywalni z 
płytą marmurową i lustrem, 1 stołu okrągłego (dę
bowego), 2 foteli pluszowych, 1 lustra stojącego, 
1 stolika do kart (dębowy), 1 stolika mahoniowe
go, 1 szafy na rzeczy forn. orzech, 7 pościeli, 6 
podgłówek, 1 obrazu rama czarna („wzburzona rze
czka“) oraz z jednej szafki pod lustro, oszacowa
nych na łączną sumę 1.114,— złotych.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w 
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.

Grudziądz, dnia 8 czerwca 1937 r.
Komornik: 

(—) W. Janowski

ZARZĄD MIEJSKI W BYDGOSZCZY 
WYDZIAŁ IX — ODDZIAŁ DROGOWY

ogłasza niniejszym 

przetarg publiczny 
pisemny na „Warunkach obowiązujących przy u- 
bieganiu się o roboty i dostawy miejskie w Byd
goszczy“ na zabrukowanie ulic: Emilii Plater, Lan
giewicza, Równej i Smoleńskiej, Niemcewicza i Do
lina oraz na wykonanie nowych powłok tłucznio
wych na szosach: Toruńskiej, Szubińskiej i For
dońskiej.

Kosztorysy przetargowe i warunki nabyć mo
żna w godzinach urzędowych za opłatą 2,— zł. w 
Oddziale Drogowym, ul. Jagiellońska 54, gdzie u- 
dzielać się będzie również bliższych informacyj. O- 
ferty należy składać w Registraturze, pokój 20 
(gmach Gazowni) w terminie do 17 czerwca 1937 r. 
godz. 12-tej, o której nastąpi otwarcie ofert.

Do każdej poszczególnej oferty należy dołączyć 
kwit na złożone w Głównej Kasie Miejskiej wa
dium w wysokości 5 proc, od sumy oferowanej. 
Zarząd Miejski zastrzega sobie dowolny wybór o- 
ferenta, względnie nieprzyjęcie żądnej z ofert.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 1937 r.

Za Prezydenta Miasta: 
Naczelnik Wydziału IX 
(—) Inż. Ed. Tublelowi.cz, 

Radca Budownictwa Magistratu.
Zlecenie Nr. 852/VIII. 4159

— Wiesz — Heniu — zdaje ml się, że te wszyst
kie powieści o przygodach są bardzo przesadzone

OGŁOSZEŃ IAl
wteras milimetrowy aa stronie f-łamowej e e 
w tekście na pierwsaej «tronie ...... 
w tekście na drugiej i trzeciej «trenie .... 
w tekście na dalszych stronach ...... . _ . ....
Drobne za słowo lt gr. Plerwsae słowo i wyrazy ttastym dra- 

kiem Uczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sodowo i urzędowe * dootaonm «Madsto M poan 

drożej.
Dta poezuKujących pracy i nekrologi M pros. satoto 
Komunikaty M gr sa wlewa
Za ogłoszenia skomplikowano i s sastraeż. mlejses to proosat 
nadwyżki. W W. M. Gdańska oonnlk ogtoezeolewy jest Mme- 
tyesny s cennikiem dla Polski, s tom Jednak, śe rachunki mapą 
być regulowane w guldenach gdańskleh aa podstawia noto
wań Giełdy Gdańskiej 1 dnia poprssdsająoepo dsM wpłaty.

« • •
4 4 •
• . 4 •

ŻBONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSllW ekspedycji miejscowych .........................................................ŁS0 sł
Z odnossenlem do domu...................................  120 zł
Przez pocztę i odnoszeniem do domu ....... 3.M sł

Pad opaską .......................................................................... «.M sl
W Gtaśsks pracz pocztę . ż_ż2 gd; prses gońca . . 2.M) gd 
W Gdażska s odbieraniem w administrscjł wprost . l.fl gd 
Zagranicą ................................................................................iM złW raate wypadków spowwdewaayeh siłą wytoaą (np. prso- 
asteody w mlita śsł«, «czajki) Adentamcrocja sto odpowiada sa 

niedootareie«le pława.

«•doktor edpowtadntatagra

U W A G 1 1

Ogioazema drobne prsyjmnjemy wyłącznie za gotówkę. Naj 
mniejsze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów, ogłoszenia 
drobne przyjmujemy jedynie do 5U słów, powyżej — Uczymy 
według rozmiaru. Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych 
nie przyjmujemy, dla innych tylko wówczas, gdy sa takie za
strzelenie zostanie zapłacona przewidziana w cenniku 20 proc, 
nadwyżka. Omyłki, Które zasadniczo nie zmieniają treści 
ogłoszenia, me upoważniają <x> żądania zwrotu gotówki, ani 
też nie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia 
ogłoszenia. Uzasadnione reklamacje będą uwzględniane o Me 
zostaną wniesione do dni »-miu od daty ukazania się ogłosze
nia, lab od daty otrzymania rachunku. Przy sądowem ściąga
nia należności rabat spada. Za terminowy druk 1 przepisane 

■siołaes ogirmeenla Administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny sa sprawy W. M. Gdatoka: Wilhelm «■fawtedna, «dadak. KsasoMasher Marto H. Ł p. — MsdaMsr sdpowtodzlamy na Bydgossto: Leon Formażskl Bydgosz, ul. Dworcowa 
2* I. piętro, redaktor odpowiedz, na Gdynią: Wiktor Mielników,Gdynia, al. Min. f?rrlńttai a eh lega smmte „Paesd****. — «01*11 ‘•‘rrr odpowiedzialny aa Gradrlądr: Mieczysław Bagiński. Grudziądz 
Plac M Stycznia 10, k. — Redaktor odpow. na Teaow: Ałojsy Kasto Teaew, Ksdsłtmcto ar. i. — «edakhsr odp. na Mnto: Kmsłmdms toMorsyńohl Lipno: „Astorto“, Kościuszki i Franelssek Majewski

Wyilaweat Bpókztelnia Wydawaloaa ■ sĄjiw rTTir"n —11 w YWnmln. lątiisislla iŚpijKli A kstfal rtr s i|s OanMkaaM Psenomśttaj Drakami Botmesej M. A. w Toruniu.
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