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Najwspanialszą defiladą 
jaką widziała stolica 

uczciła Polska Królewskiego Gościa
Warszawa (PAT). Kulminacyjnym punk 

tern wczorajszych uroczystości, związanych 
z pobytem JK Mości króla Karola II i ks. 
Michała w Warszawie, była rewia oddzia
łów policji oraz pw. na polu Mokotowskim, 
a następnie wielka defilada w Alei Żwirki 
i Wigury.

Defilada swą wspaniałością 1 barwnością 
przewyższała wszystkie dotychczas ogląda
ne w stolicy.

Doskonała postawa defilujących wojsk 
wzbudziła zachwyt niezliczonych tłumów 
publiczności.

Przegląd wojsk odbył się w pobliżu 
miejsca pamiątkowego, na którym ustawio 
na była laweta z trumną Pierwszego Mar
szałka Polski i gdzie odbyła się przed nim 
ostatnia defilada.

Wojska zostały zgrupowane do przeglądu 
w następujących szykach: pierwsze dwa 
rzuty uszykowane do przeglądu składały się 
z jednostek piechoty, w ogólnej sile przekra 
czającej dywizję. Oprócz tego uszykowane 
były jednostki artylerii, saperów i łączno
ści. szkoły podchorążych, jednostki zmoto
ryzowane i pancerne, oraz policja państwo 
wa i jednostki przysposobienia wojskowego. 
Osobny rzut, ustawiony pod kątem do po
przednich. stanowiła kawaleria w sile jed
ne) dywizji.

Ogółem siły biorące udział w rewii sta 
nowiły więcej niż jedną dywizję piechoty, 
jedną dywizję kawalerii. jedną dywizję 
przysp. wojsk., poza tym liczne pozadywi- 
zyjne oddziały artylerii, saperów, wojsk 
zmotoryzowanych i pancernych.

Około godz. 8 na pole Mokotowskie przy 
byli członkowie świty rumuńskiej, oraz 
świty polskiej, zajmując miejsca na. trybu
nie głównej.

Generalicja zajęła miejsce po lewej stro 
nie pamiątkowego miejsca, na którym sta
ła laweta z trumną Marszałka Piłsudskie
go. Na trybunach zgromadziła się liczna 
publiczność.

O godz. 7.45 do Łazienek przybył Mar
szałek Śmigły Rydz. O godz. 7.50 przybył 
do pałacu łazieńkowskiego Pan Prezydent 
Rzplitej w otoczeniu domu wojskowego.

Jego Królewska Mość zajął miejsce w sa 
mochodzie Pana Prezydenta RP a książę 
Michał w samochodzie Marszałka Śmigłego 
Rydza. W następnym samochodzie zasiadł 
p. minister Antonescu w towarzystwie p. 
min. Becka. Po chwili cały orszak ruszył 
ulicami: 6 Sierpnia i Topolową na pole Mo
kotowskie.

Jego Kr Mość ubrany był w mundur mar 
szalka armii rumuńskiej biały letni Na 
"" ---- ----------
(O powitaniu monarchy rumuńskiego i o 
uroczystościach w pierwszym dniu pobytu 
królewskich gości w stolicy piszemy aa 

str. 3). 

naramiennikach widniały dwie skrzyżowa
ne buławy. Jego Kr. Mość przepasany był 
wielką wstęgą Orła Białego, na piersi miał 
krzyż orderu Virtuti Militari. Czapka kolo
ru białego ze złotym otokiem. W ręku JK 
Mość trzymał buławę marszałkowską.

Pan Prezydent RP ubrany był w żakiet 
i cylinder.

JK Wysokość ks. Michał miał mundur 
koloru białego, na naramiennikach dystynk 
cje kaprala podchorążego. Spodnie niebie
skie z lampasem pomarańczowym. Czapka 
biała z otokiem pomarańczowym. Pas sre
brny. Pierś przepasana wielką wstęgą or
deru ..Orła Białego“.

Świta wojskowa JK Mości ubrana była 
w mundury białe, zaś członkowie domu cy 
wilnego w żakietach i cylindrach koloru 
popielatego.

O godz. 8 orszak zajechał na pole Mo
kotowskie przy dźwiękach hymnu narodo
wego rumuńskiego. Oddziały wojskowe spre 
zentowały broń.

Zgromadzona publiczność gromkimi o- 
krzykami „Niech żyje“ witała JK Mość.

Minister spraw wojskowych gen. Kas
przycki złożył JK Mości raport

Przeglądu wojsk, zgromadzonych na po 
lu Mokotowskim dokonał JK Mość w sa
mochodzie w towarzystwie Pana Prezyden
ta RP oraz JK Wysokość Michał w towa
rzystwie Marszałka Śmigłego Rydza.

Sztandary pochyliły się przed JK Mością 
1 Panem Prezydentem RP. J. K. Mość salu
tował buławą.

Po skończonym przeglądzie wojsk król 
Karol udał się w towarzystwie Pana Pre
zydenta. ks. Michał w towarzystwie Pana 
Marszałka Śmigłego Rydza na lotnisko woj 
skowe na Okęciu.

rozpoczyna się
Na przedzie, jako dowódca defilujących 

wojsk jedzie samochodem pierwszy wice
minister spraw wojskowych gen. Głuchow
ski.

Na kilkanaście metrów przed trybuną 
kTólewską gen. Głuchowski wysiada, salu
tuje szablą, zwraca się w kierunk ukróla, a 
następnie sprężystym wojskowym krokiem 
podchodzi do loży, gdzie melduje królowi 
Karolowi rozpoczęcie defilady. Król Karol 
salutuje buławą. Dowódca defilady generał 
Głuchowski staje po prawej stronie loży w 
postawie „Na baczność“.

Za chwilę nadciągają pierwsze oddziały. 
Na przeidzie na koniu prowadzi całość gen. 
Bończa-Uzdowski. Otwiera defiladę grupa 
szkoły podchorążych, piechoty, lotnictwa, sa 
perów, łączności, wojsk sanitarnych.

Wspaniała postawa defilujących robi o- 
gromne wrażenie na zebranej publiczności. 
Oddziały maszerują sprężystym żołnier«-

Na lotnisku uszykowane były samoloty 
które później brały udział w defiladzie.

Król dokonał przeglądu sił lotniczych. 
Przez ten czas wojska zgromadzone na po
lu mokotowskim poczęły przegrupowywać 
się do defilady.

Wielka defilada wojskowa odbyła się 
po raz pierwszy w Alei Żwirki i Wigury — 
ulicy łączącej centrum stolicy z lotniskiem 
no Okęciu.

W porywach lekkiego wiatru kołyszą się 
umieszczone na wysokich masztach flagi ru 
muńskie i polskie, którymi autostrada bo
gato została udekorowana.

Dekoracyjnie wyglądały trybuny repre
zentacyjne na tle wysokich masztów przy
ozdobionych naprzemian stylizowanymi ko 
ronami i orłami z których powiewały flagi 
rumuńskie i polskie. Naprzeciw trybun re
prezentacyjnych ustawiły się grupy ludno
ści wiejskiej w strojach regionalnych.

Już o godz. 8 wzdłuż alei w obu kierun 
kach widać było jedno morze falujących 
głów.

Przed godz. 9 rozlega się sygnał trąbki 
oznajmiający przejazd dostojników. Na ca
łej trasie słychać gromkie okrzyki na cześć 
gości rumuńskich.

O godz. 9 przybywa pani Prezydentowa 
Maria Mościcka zajmując miejsce w specjał 
nej loży na trybunie.

O godz. 9,45 przybywa samochodem pan 
premier gen. Sławoj Składkowski. witany 
serdecznie przez zebraną publiczność.

Na trybunie po lewej stronie loży królew 
skiej zajmują miejsca członkowie korpusu 
dyplomatycznego. Po prawej stronie ugru
powała się generalicja,

O godz. 10,20

wielka defilada
kim krokiem. Towarzyszą im gromkie Dra
wa i niemilknące okrzyki „Niech żyją“.

Zaledwie przeszły szkoły podchorążych 
nadciągnęły już od strony Okęcia oddziały 
piechoty w szyku kolumnowym. Defilada 
tej broni trwa długo. Zgórą jedna dywizja 
piechoty maszeruje w doskonałej postawie 
przed lożą królewską.

Bojowe hełmy na głowach, ogorzałe 
twarze żołnierzy doskonale wyćwiczonych, 
sprężysty krok i wspaniała postawa wywo
łuje co chwila wśród tłumu burzę oklasków 
i okrzyki na cześć armii.

Po różnych innych oddziałach defilowa
ły oddziały lotnictwa oraz łączności i

reorezentara marynarki worenmi
Na widok granatowych mundurów ma

rynarzy zerwała się burza oklasków publi
czności, która specjalnie darzy sympatią na 
szą m°rską silą obronną. Marynarka wojen

Stropy „Ursus"
Targi Gdyńskie

stoisko 18

Zastępstwo na Gdynię i Pomorze 
do oddania.

Wiadomość: Hotel Polska Riwiera 
inż. Kario (do wtorku włącznie),

na zamykała defiladę grupy oddziałów pie 
szych.

Po policji pieszej i konnej i po licznych 
oddziałach pw. przedefilowały pułki kawa
lerii, które prowadził gen. Wieniawa-Dłu- 
gOszowski, również owacyjnie powitany 
przez publiczność. Długo ciągnęły się na pię 
nie dobranych koniach jednostki kawale
rii polskiej.

Po defiladzie kawalerii nastąpiła krótka 
przerwa w oczekiwaniu na defiladę powie* 
trzną. Do loży królewskiej wszedł gen. Ray
ski i ofiarował królowi Karolowi piękny af 
bum ilustrujący dzieje lotnictwa polskiega

Defilada Dowietrzna
Na horyzoncie ukazały się samoloty woj 

6kowe z daleka widoczne jak małe punkci
ki. Jeszcze chwila, — i jut zupełnie wyraź
nie słychać warkot motorów kilkuset sam8* 
lotów, widać jak sprawnie przegrupowują 
się eskadry samolotów, które lecą kolejno 
w różnych szykach. Publiczność z podniesia 
nymi głowami, z wielkim zainteresowaniem 
śledziła piękne i sprawne ewolucje naszej 
armii powietrznej.

Po defiladzie sił powietrznych rozpoczy 
na się defilada wojsk zmotoryzowanych. Pu 
bliczność ma możność podziwiania zmoto
ryzowanych oddziałów piechoty, kawalerii, 
motocyklistów itd. Dalej defilują samocho
dy pancerne, z których wyglądają groźnie 
paszcze dział, szybkostrzelnych i lufy kara 
binów maszynowych. Dalej toczą się z głu
chym łoskotem potężne czołgi z wieżycami 
obrotowymi, mkną szybko małe i zwrotne 
tankietki. Z kolei defilują oddziały arty
lerii zmotoryzowanej, poczynając od jedno
stek przeznaczonych dla obrony przeciwlot 
niczej aż do jednostek artylerii najcięższej. 
Zmotoryzowane oddziały saperów oraz 
wojsk łączności. Czerwonego Krzyża, zam< 
kają 2 i pół godzinną defiladę, jedną z na|< 
większych, Jakie widziała Warszawa.

Król Karol, stojąc salutował nązechodzą 
Ce oddziały buławą.

Zakończenie defilady gen. Głuchowski 
zameldował królowi Karolowi, który mu po 
dziękował uściskiem dłoni.

Następnie król Karol dłuższą chwilę roz 
mawiał z Marszałkiem Śmigłym Rydzem.

Wkrótce po defiladzie dostojnicy odje
chali do ratusza celem wzięcia udziału w 
śniadaniu, wydanym przez prezydenta m. 
st. Warszawy Stefana Starzyńskiego na 
cześć Dostojnych Gości.

(Ciąg dalszy na stronie 2-gief)
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Ku «5! Chrystusa Króla
Z otwarcia międzynarodowego Kongresu w Poznaniu

Po „Veni creator“ legat udziela obecnym 
swego błogosławieństwa.

Z kolei odbyła się w auli Uniwersytetu 
Poznańskiego

wielkie zebranie inauguracyjne 
Kongresu

Niezwykle liczny zjazd Książąt Kościoła Aula udekorowana była bogato zielenią i 
kwiatami. Na podium w kwiatach tonęła

W uzupełnieniu sobotniej wiadomości 
o Kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu 
zamieszczamy dzisiaj dalsze szczegóły z 
uroczystości otwarcia.

Poznań przybrał odświętny wygląd. 
Ulice toną w powodzi sztandarów o bar
wach narodowych 1 papieskich, gmachy 
przystrojone są girlandami, w oknach wid 
nieją barwne nalepki z napisem:

„ZDOBYĆ ŚWIAT DLA CHRYSTUSA* 
na tramwajach i słupach powiewają cho
rągiewki.

Gorączkowy ruch panował w pięknie 
zielenią udekorowanej sali recepcyjnej na 
dworcu głównym, w której przybywający 
dostojnicy i biskupi witani są z ramienia 
władz i organizatorów kongresu.

Na placu Wolności wykończono olbrzy
mi, 14-metrowej wysokości ołtarz oraz wy
soki na 20 metrów krzyż, witający przyjezd 
nych na Al. Marszałka Piłsudskiego.

Już we wczesnych godzinach popołud
niowych poczęły ciągnąć tłumy na wyspę 
tumską. Plac katedralny zaległo wkrótce 
morze głów. Przed pałacem prymasow
skim zaciągnęła wartę kompania honoro
wa.

Punktualnie o godz. 16 ukazał się na 
stopniach pałacu Prymas Polski ks. kar
dynał Hlond w otoczeniu świty legata pa
pieskiego, którą stanowi 5 prałatów i 5 
szambelanów, w barwnych mundurach 
szambelańskich.

Kompania honorowa sprezentowała 
broń, a na wieżach kościelnych zagrzmia- 
ły dzwony. Wśród szpaleru tłumów, wzno
szących okrzyki powitalne, Prymas Polski 
przeszedł pod baldachimem do pobliskiej 
katedry, odprowadzony przez przybyły na 
kongres episkopat oraz przedstawicieli 
władz. Przed katedrą oczekiwał nań w peł
nym ornacie biskup n rski dr. Okoniewski.

Wkraczający do katedry korowód powi
tał śpiew chóru „Tu es Petrus*, który roz
brzmiewa tylko wówczas, gdy książę Ko
ścioła, jako „ e g a t e. a latere“ występu
je jako „alter ego“ C4ca świętego.

Na fotelach przed wielkim ołtarzem i w 
stallach zajmują miejsca przedstawiciel 
rządu minister W. R. i O. P. Świętosławski, 
dostojnicy kościelni polscy i zagraniczni 
oraz reprezentanci władz państwowych i 
samorządowych z pp. wojewodą poznań
skim Maruszewskim i prezydentom mia
sta Więckowskim na czele.

Duchowieństwo zagraniczne reprezen
tują: ks. kard. Verdier z Paryża, księża bi
skupi Arnoz z Rodezji, Gyoer na Węgrzech, 
Czarsky z Koszyc, Cobbtn z Helslngfoirsu 
Kmetko z Czechosłowacji, Njardl z Jugo
sławii, Robu z Rumunii, O'Rourke z Gdań
ska, Rozman z Lubiany, SchweiwilLar z SL 
Gallen i V&j'assak ze Spiżu.

EpŁskopat krajowy zgromadził się w oso
bach ks. kard. Rakowskiego, księży arcy
biskupów Galla, Jałbrzykowslego 1 Roppa, 
biskupa potowego Gawliny, księży biskup, 
Bardy, Kocyłowsklago, Łakoty i Tomakl z 
Pizemyśla, Binka z Katowic, arcybiskupia

Radomskiego z Włocławka, Rosponda z Kra 
kowa, Sonika z Kielc i Wetmansklego z 
Płocka.

Z chwilą zajęcia miejsca na tronie roz
poczyna się uroczysty ceremoniał liturgicz 
ny, związany z ingresem zastępcy Ojca Św.

Zdjęcie przedstawia moment Inauguracji Kongresu przez J. E. ks. Legata kardynała
Hlonda w auli Uniwersytetu Poznańskiego. W pierwszym rzędzie siedzi delegat Rzą 

du p. min. Świętosławski, J. E. ks. kardynał Verdier, oraz księża arcybiskupi i bis
kupi przybyli na Kongres.

Twardowskiego 1 biskupa Binka ze Lwowa. 
Bukraby 1 Niemiry z Pińska, Czarneckiego 
z Kowla, Jasińskiego z Łodzi, Kotnara z 
Tamowa, Kubickiego i Lorfca z Sandomie
rza, Kubiny z Częstochowy, Lisowskiego z 
Tarnowa, Łukomsklego z Łomży, Owczar- | 
ka z Włocławka, Przezdzieckiego z Siedlec, |
I————■■■

Z ambony pierwszy prałat świty ks. Frą- 
dzyńskl odczytuje treść listu apostolskiego 
Papieża Piusa XI, mianującego Prymasa 
Polski ks. kard. Hlonda legatem papieskim 
„a latere“. Następnie ks. biskup Okoniew
ski składa legatowi hołd w dłuższych prze
mówieniach w języku polskim 1 łacińskim.

wielka figura Chrystusa Króla. Wysoko w 
górze widniał duży krzyż z żółtych kwia
tów.

W pierwszych rzędach krzeseł zasiedli 
wyżsi dostojnicy kościelni polscy i przy
byli na kongres z zagranicy w szatach pur
purowych.

Z chwilą wejścia na salę ks. Prymasa i: 
przedstawiciela rządu R. P. min. Święto-' 
sławskiego orkiestra odegrała hymn pań
stwowy.

Zebranie zainaugurował chór pod batu-, 
tą Feliksa Nowowiejskiego odśpiewaniem 
pieśni „Hasło Christe Rex" (muzyka Nowo
wiejskiego słowa J. Em. Prymasa Hlonda), 
poczym wygłosił przemówienie powitalne w 
języku niemieckim J. Em. ks. biskup 
Scheiwiller (Szwajcaria). Następnie ks. 
praf. Prądzyński odczytał list Ojca św., 
skierowany do Kongresu Chrystusa w Poz
naniu.

Z kolei dokonano wyboru prezydium 
kongresu. Na wniosek J. E. ks. biskupa 
Scheiwillera zebrani jednomyślnie wybrali 
marszałkiem prof. Dembińskiego a wice
marszałkiem rektora U. P. prof. dr. Pere- 
tiatkowicza.

Po dokonaniu wyboru wygłosił okolicz
nościowe przemówienie nowowybrany mar
szałek prof. Dembiński. Po prof. Dembiń
skim wszedł na mównicę J. E. ks. Kardy
nał Prymas Hlond, legat papieski a latere. 
W chwili powstania ks. Prymasa z miej
sca i skierowania się jego ku podium, ze
brani podnieśli się ze swych miejsc, odez
wały się burzliwe oklaski. Ks. Prymas 
przemawiał w języku polskim, francuskim 
i niemieckim, inaugurując otwarcie kon
gresu.

Po ks. Prymasie zabrał głos min. święto
sławski.

Po dokonaniu pieśni przez chór o. Ledit 
z Rzymu wygłosił na zakończenie uroczy
stości otwarcia kongresu wykład p. t. „Kró
lestwo Chrystusowe a parodia chrześcijań
stwa w kryzysie społecznym".

Wspaniała inauguracja 
..Tygodnia Morza“ w Katowicach

Katowice. (PAT) W niedzielę, dnia 27 
bm. odbyła się w Katowicach uroczysta 
inauguracja „Tygodnia Morza“. Jak wia
domo, Katowice wybrane zostały jako jeden 
z trzech punktów centralnych, obok War

szawy i Gdyni, w których tegoroczny ob
chód „Tygodnia Morza“ zorganizowano w 
sposób specjalnie manifestacyjny, Śląsk bo
wiem wykazuje wielkie zrozumienie zagad
nień morskich, czego dowodem jest imponu

'Ciąg dalszy ze str. 1)
Po śniadaniu na ratuszu, Jego Królew

ska Mość król Karol II złożył wieniec na 
grobie Nieznanego Żołnierza. Przed gma
chem sztabu głównego ustawiła się kompa- 
•nia honorowa strzelców podhalańskich z 
pocztem chorągwianym i orkiestrą.

Na przybycie króla oczekiwał minister 
spraw wojskowych gen. Kasprzycki, dowód 
ca OK gen. Trojanowski oraz komendant 
miasta.

O godz. 15,30 przy dźwiękach hymnu na 
rodowego rumuńskiego przybył samocho
dem król Karol w towarzystwie wielkiego 
księcia Michała i świty.

Po chwili król Karol podszedł do grobu 
Nieznanego Żołnierza i złożył wieniec z ży
wego kwiecia o barwach narodowych ru
muńskich.

W chwili składania wieńca orkiestra o- 
degrała hymn narodowy polaki. Po uroczy
stości złożenia wieńca król Karol oraz ksią 
żę Michał przy dźwiękach hymnu narodo
wego rumuńskiego odjechali do sob°ru me
tropolitalnego św. Maili Magdaleny aa Pra 
dz«.

’ wejścia do świątyni powiła! p. mini
ster Włł i OP prof. Świętosławski a następ 
nie głowa kościoła prawosławnego w Pol
sce J. E. ks. Metropolita Dyonizy w asyście 
biskupów prawosławnych, w szatach litur-

X Międzynarodowy Raid A. P.
6—11 czerwca 1937

Pan Urban Siemiątkowski na swoim 
seryjnym samochodzie Polski Fiat 508,' 
zbudowanym z polskich surowców przez 
Państwowe Zakłady Inżynierii, uzyskuje

pierwsze miejsce 
za największą regularność jazdy, 
bez względu na kategorie (specjalna 
nagroda Łódzkiego Automobilklubu), 
ponadto uzyskuje w pierwszej kategorii 
drugie miejsce 
(nagroda: Srebrny Puchar A. P.) oraz 
najlepszy czas 
w pr/'bie szybkości górskiej i 

bez punktów karnycE 
kończy Raid, jadąc w konkurencji
• amocho’ów zagranicznych

gicznych. W scbnyzc ks. metropolita Dyoni- 
zy wygłosił przemówienie powitalne, po
czym odprawił nabożeństwo na intencję Kró 
la i narodu rumuńskiego.

Po nabożeństwie król Karol I ks. Mi
chał odjechali do pałacu Jazienkowskie®a.

jący w ostatnich latach rozrost Ligi Mor
skiej 1 Kolonialnej w tym województwie, 
gdzie ilość członków przekracza 100.GOO.

Wczorajsze uroczystości w Katowicach 
rozpoczęły się o godz. 8 rano na rynku 
wciągnięciem na maszt bandery L. M. K

Potem na placu Wolności na płycie Nie
znanego Powstańca prezes okręgu śląskie
go L. M. K. wicewojewoda śląski dr. Saloni 
złożył wieniec. Pochód skierował się na
stępnie przed gmach Urzędu Wojewódzkie
go na nabożeństwo. Na frontonie monu
mentalnego gmachu województwa, ozdobio
nym flagami o barwach narodowych, usta
wiono ołtarz połowy, obok którego po pra
wej i lewej stronie zebrało się kilkaset po
cztów sztandarowych związków i organiza- 
cyj. Na obszernym placu naprzeciw ołtarza

Przy nieżycie żołądka i jelit wskazane 
jest stosowanie nieco ogrzanej naturalnej 
wody gorzkiej Frandszka-Józela. Jedna 
szklanka zażytą rano na czczo działa nie
zawodnie — jest przyjemna w użyciu

ustawiły się niezliczone tłumy publiczno
ści.

Po mszy św. i po defiladzie z balkonu 
teatru przemówił wojewoda śląski dr. Gra
żyński, który podkreślił w swoim przemó
wieniu, iż jest rzeczą niezmiernie doniosłą, 
aby społeczeństwo polskie zrozumiało, ża 
zagadnienie morza łączy się jak najściślej 
z istotą naszego bytu narodowego i pań
stwowego. Trzeba na zagadnienia morskie 
nastawić nie tylko serca polskie, ale i wolę 
narodową.

Z kolei wygłosił przemówienie prezes za
rządu głównego L. M. K. gen. Kwaśniewski, 
który podkreśliwszy węzły, łączące Śląsk z 
morzem, zaznaczył, że przywozi Śląskowi 
pozdrowienia morskie od naczelnych władz 
L. M. K. i całej organizacji oraz wyrazy po
dziękowania za dotychczasową tak wep<r 
niałą pracę okręgu śląskiego.
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Stolica entuzjastycznie powitała monarchę
Pociąg królewski, wiozący JKM króla 

Karola i następcę tronu ks. Michała. or°z 
świtę królewską przybył na stację granicz
ną Śniatyń w sobotę o godz. 3,57 w blaskach 
tffśchodzącego słońca.

Dekoracja budynków stacyjnych, przed 
' »wiała się malowniczo. Szczególnie pięk-

Moment, w którym JKM król Karol opuszcza wraz z ks. Michałem w towarzystwie 
P. Prezydenta Rzplitei Mościckiego i Pana Marszalka Śmigłego Rydza dworzec GL

nie wyglądała wielka brama triumfalna, r- 
zdobiona emblematami królewskimi oraz 
olbrzymie maszty, z których powiewały fla 
gi o barwach narodowych rumuńskich i 
polskich.

W chwili przejazdu pociągu królewskie 
go panowała zupełna cisza. Ze względu na 
bardzo wczesną porę, program nie przewi
dywał żadnego powitania na stacji granicz
nej.

, Pociąg królewski składał się z 13 wago
nów, w tym trzy wagony delegacji polskiej 
doczepione w Śniatynie. Od granicy pociąg 
królewski prowadziły dwa polskie parowo
zy, udekorowane zielenią i godłami pań- 
wymi polskimi i rumuńskimi.

Po krótkim postoju na stacji graniczna 
pociąg królewski ruszył w dalszą drogę do 
Lwowa. W chwili odjazdu pociągu post" 
runki honorowe KPW sprezentowały broń.

Również na innych stacjach władze ko
lejowe i posterunki KPW oddawały honory. 

Przed przybyciem pociągu do Lwowa, 
świta polska weszła do wagonu królewskie
go. W imieniu P. Prezydenta RP. powitał 
JKM na Ziemi Polskiej inspektor armii gen. 
Fabrycy, który następnie z rozkazu Pana 
Prezydenta Rzplitej zameldował się Jego 
Królewskiej Mości do dyspozycji na czas po 
bytu dostojnego gościa w Polsce.

Następnie p. minister komunikacj5 Ul- 
rych powitał JKM w imieniu rządu. Z kr lei 
król Karol i ks. Michał przywitali się z po
słem RP w Bukareszcie Arciszewskim i po
słem rumuńskim w Warszawie Zamfirescu.

Entuzjastyczne powitanie 
we Lwowie

Lwów oczekiwał przejazdu dostojnych 
gości już od wczesnych godzin rannych. — 
Dworzec główny tonął w zieleni. Przed wja 
zdem powiewało 12 flag na wysokich masz
tach, ozdobionych emblematami królewski
mi i stylizowanymi orłami polskimi. U- 
wjazdu do hali dworca głównego rozpięto 
przez całą jej szerokość olbrzymi transpa 
rent.

Na długo przed przyjazdem pociągu, pe
ron zapełnił się delegacjami związków i or- 
ganizacyj społecznych.

Frontem do toru, na który miał wjechać 
pociąg stanęła kompania honorowa wojska.

O godz. 8,20 zajechał pociąg królewski 
Orkiestra odegrała hymn narodowy rumuń
ski, wojsko sprezentowało broń. Do wagonu 
królewskiego podszedł gen. Fabrycy, woj. 
lwowski dr. Biłyk i gen. Karaszewicz-Toka- 
rzewski.

W chwili, gdy król i Wielki Wojewoda 
Michał wysiedli z pociągu, gen. Fabrycy 
przedstawił wojewodę lwowskiego i dowód
cę OK gen. Tokarzewskiego. Po przywitaniu 
się z przedstay/icielami władz król Karol i 
Wielki Wojewoda Michał przeszli przed 
frontem kompanii honorowej. Zastępy har 
cerzy powitały króla i Wielkiego Wojewodę 
Michała okrzykami w języku rumuńskim: 
„niech żyją“! Podczas kilkuminutowego po 
stoju król wyglądał przez okno salonki.

W pewnym momencie poseł pełnomocny 
Rumunii Zamfirescu w towarzystwie woj. 
Bilyka podprowadzili do wagonu weterana 
z 1863 roku por. Antoniego Śuessa, którego 
król poprosił do wagonu, gdizie' przez chwilę 
łaskawie z nim rozmawiał. Kiedy dano sy
gnał do odjazdu, orkiestra odegrała hytńr, 
rumuński, wojsko sprezentowało broń. Król 
stojąc w oknie wagonu z Wielkim Wojewo-

dą Michałem salutował wyprężone na bacz | dawczych, J. E. ks. biskup połowy Gawli- 
ność oddziały.

Serdeczne powitanie zgotowały królowi 
również Przemyśl i Radiom, gdzie pociąg się 
zatrzymał i gdzie król Karol wysiadł, wi
tany przez najwyższych przedstawicieli 
władz.

Wiorowy porządek
Podczas przejazdu króla Karola od Śnia- 

tynia aż do Warszawy należy podkreślić 2 
rzeczy rzucające się w oczy. Wzorowy porzą 
dek i punktualność z jaką pociąg królewski 
przybywał na wszystkie stacje oraz niezwy 
kłą serdeczność przyjęcia, jaką zgotowano 
królowi na wszystkich stacjach, przez które 
przejeżdżał. Na trasie między Radomiem 
a Warszawą dwukrotnie zdarzyło się, iż pę
dzący pociąg zgromadzoha wzdłuż toru 
dziatwa szkolna obrzuciła wiązkami kwi°- 
cia polnego.

Wgazd do stolicy
Pociąg dojeżdża do Warszawy, okrąża 

jąc całe lotnisko wojskowe na Okęciu. Wie
ża obserwacyjna udekorowana flagami ru

Spół&a Akcyjna ds Eksploatacji 
Państwowego Monopolu 
Zapałczanego w Polsce

*3 . * •podaje do wiadomości:

od dnia 1. lipca b. r. ceny zapałek zostają ob
niżone o 20^, a zatem W Cl Stalli pudełko zapałek 
zamiast gr. 10, sprzedawane będzie 0C 8 gFOSZy 
a pudełko zapałek t. zw. „kresowych“ zamiast gr. 5, 
będzie sprzedawane po gr. 4. 4561

muńskimi, przed wieżą ustawipno pluton 
honorowy I pułku lotniczego, który oddaje 
przejeżdżającemu królowi honory wojskowe 
prezentując broń. Również przed hangara
mi ustawiono na masztach flagi o barwach 
narodowych rumuńskich i polskich a cały 
niezwykle piękny ogród znajdujący się przy 
lotnisku udekorowano rozetami niebiesko- 
żółto-czerwonymi.

Pociąg mija grupę lotników, grających 
w piłkę nożną, którzy na widok przejeżdża 
jącego pociągu królewskiego „robią front" 
do mijającego ich pociągu.

O godz. 16,29 pociąg wiozący króla Ka
rola II zajeżdża na peron warszawski.

Na powitanie J. K. M. Króla zgromadzili 
się na dworcu głównym w Warszawie naj
wyżsi dostojnicy państwa cywilni i woj
skowi.

Na kwadrans przed przybyciem pociągu 
królewskiego powitany został uroczyście 
przed dworcem Marszałek Śmigły Rydz, a 
w kilka minut później P. Prezydent R. P. 
P,o przywitaniu się z obecnymi dostojnika
mi P: Prezydent RP poprzedzany przez dy
rektora protokołu dyplomatycznego i adju- 
tanta kpt. Hartmana, udał się w towarzy
stwie P. Marszałka w otoczeniu członków 
rządu z premierem i ministrem spraw za
grań. ną czele na peron dolny. Na peronie 
są takłr obecni marszałkowie iab_ustawą*.

na, prezes Sądu Najw., prezes N. Trybuna
łu Administracyjnego i prezes N. I. K. ge
nerałowie inspektorowie armji. Stawili się 
w komplecie członkowie poselstwa rumuń
skiego w Warszawie.

O godz. 16.30 zajechała lokomotywa-pi- 
lotka, a o godz. 16.40 powoli zajeżdża na tor 
pociąg królewski.

Pada komenda: Prezentuj broń! i rozle
gają się dźwięki rumuńskiego hymnu na
rodowego.

W drzwiach pierwszego wagonu salono
wego widać króla Karola II, a za nim ks. 
Michał. Król Karol ubrany jest w biały 
mundur marszałka. Czapka okrągła biała, 
złoty pas, złote naramienniki rja których 
widnieją dwie skrzyżowane buławy mar
szałkowskie. Złote sznury dopełniają cało
ści stroju.

Następca tronu Wielki Wojewoda ks. 
Michał odziany jest w biały mundur ka
prala podchorążych i spodnie niebieskie z 
pomarańczową wypustką. Czapka biała 
również z pomarańczowym otokiem.

„Niech król“
Po przywitaniu się z panem Prezyden

tem i Marszałkiem Śmiałym Rydzem kró
lowi przedstawiono osobistości oczekujące 
na dworcu. P.rzy dźwiękach hymnu królew
skiego król przechodzi przed frontem kom
panii i kieruje się ku wyjściu.

Gromkie, długotrwałe okrzyki „Niech 
żyje!" towarzyszyły królowi gdy zjawił się 
na Alejach Jerozolimskich w drzwiach pro
wizorycznego budynku stacyjnego.

Sformował się orszak w porządku nastę
pującym: Pierwsze 2 auta z wojewodą Ja
roszewiczem i przedstawicielami komendy 
miasta, następnie szwadron pułku szwole
żerów, dalej samochód otwarty ,w którym 
jechał król Karol II i p. Prezydent R. P., 
oraz drugi samochód otwarty, wiozący ks. 
Michała i Marszałka Śmigłego Rydza. Dru
gie półszwadronu zamykało pierwszą część 
orszaku. Dowódca pułku szwoleżerów je
chał koło samochodu królewskiego na wy
sokości prawego tylnego koła, z lewej 
strony jechał d-ca szwadronu. W dalszych 
samochodach jechali członkowie rządu pol
skiego i świta królewska.

Na ulicach stolicy
Orszak skierował się Alejami Jerozolim

skimi w kierunku Krakowskiego Przedmie
ścia. Wzdłuż całej trasy podwójne szpale
ry w pierwszym rzędzie szpaler wojskowy 
w drugim rzędzie członkowie ■organi
zacji P. W. i społecznych. Za szpalerami 
głowa przy głowie tłumnie zebrana pu
bliczność. Jeden z dłuższych odcinków tra
sy na Krakowskim Przedmieściu zajęła 
szkoła podchorążych lotnictwa, doskonale

prezentująca się w szaro-stalowych mun
durach.

Rozstawiono także wzdłuż trasy liczne 
orkiestry, które witały zbliżający się or
szak hymnami narodowymi.

Ludność Warszawy przyjmowała króla 
niezwykle serdecznie.

Po krótkiej wizycie na Zamku królew
skim orszak królewski w tym samym porząd 
ku udał się

Łazienek
Stanisławowskim zamiesz- 
następcą tronu.

r o
gdzie w pałacu 
kał król wraz z

W chwili odbierania przez króla raportu 
od komendanta kompanii honorowej, usta
wiona w pobliżu parku łazienkowskiego 
bateria poczęła oddawać 101 strzałów po
witalnych.

Przyjęcie dyplomatów
O godz. 19-ej król Karol II przyjął w pa- 

łasu łazienkowskim w obecności następcy 
tronu ks. Michała szefów misyj dyploma
tycznych akredytowanych przy rządzie pol
skim, oraz attache wojskowych.

O godz. 8-ej wiecz. p. Prezydent R. P. 
wydał na Zamku wielki obiad galowy, a 
następnie raut na cześć króla Kanola i ks. 
Michała.
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Szczotko do zębów
Pierwszy tysiąc dni od chwili urodzin 
można żyć bez niej, lecz w trzecią rocz
nicę urodzin jest już ona najpilniejszym 
upominkiem Im wcześniej przyzwyczai
my dziecko do czyszczenia zębów, tym 
pewniejsze jest, że zachowa ano przes 
całe życie zdrowe i piękne zęby. Jedno
cześnie należy przyzwyczaić dziecko de 
używania CHLORODONTU rano i wie
czorem, zasada ta bowiem ma nieoce
nione znaczenie przez całe życie. Naj-; 
skuteczniejszym środkiem do pielęgno
wania zębów dziecka jest światowej 
sławy pasta CHLORODONT

Poselstwo polskie w Bukareszcie za
awansuje do godności ambasady

Podczas obiadu p. Prezydent wygłosił 
następujące przemówienie:

Wasza Królewska Mości!
Z najżywszą radością witam Waszą 

Królewską Mość w stolicy naszego kraju 1 
jestem szczęśliwy, mogąc stwierdzić, że ca
ła Polska podziela tę radość oglądania mię
dzy nami panującego wielkiego narodu ru
muńskiego.

Wizyta Waszej Królewskiej Mości do
daj e nowe ogniwo do łańcucha wydarzeń, 
które od lat świadczą o ścisłości węzłów 
między naszymi obydwoma krajami. W 
ciągu ostatnich miesięcy wydarzenia takie 
stały się częstsze.

Podczas mojego krótkiego pobytu w Ru
munii łatwo mogłem sobie zdać sprawę z 
tego, do jakiego stopnia sojusz polsko-ru
muński nabrał tak wartościowego charak
teru uczucia narodowego-, jednako głębo
kiego w obydwu naszych krajach. Widzę 
w tym szczęśliwą i mocną podstawę dla tej 
polityki jasnej i lojalnej, która się stała 
tradycyjną dla Warszawy 1 Bukaresztu.

Jestem szczęśliwy, że Wasza Królewska 
Mość podczas obecnego pobytu w Polsce 
będzie miał sposobność stwierdzić osobiście 
jak wielkie uczucia naród polski żywi dla 
Waszej Królewskiej Mości i jego okrytego 
chwałą kraju.

Pragnąc dać wyraz tym myślom 1 uczu
ciom, mani zamiar podnieść poselstwo Rze
czypospolitej w Bukareszcie do rangi 
ambasady, mając nadzieję, że znajdzie 
to zgodę Waszej Królewskiej Mości.

Wznoszę kielich za zdrowie Waszej Kró
lewskiej Mości i domu królewskiego, za po
myślność jego krajów 1 szczęście narodu 
rumuńskiego“.

Mowy P. Prezydenta R. P. wysłuchali 
stojąc wszyscy obecni. Po wzniesieniu toa
stu przez p. Prezydenta R. P. na cześć Kró
la, orkiestra odegrała hymn narodowy ru
muński.

OdDOwiecfź króla
Bezpośrednio po tym król wygłosił na

stępujące przemówienie:
,.Ekscelencjo!
Odczuwam głęboką radość z powodu 

przybycia do stolicy szlachetnego, zaprzy
jaźnionego i sprzymierzonego narodu. Go
rąca 1 wspaniała manifestacja, którą mi 
okazano, pozwala mi zdać sobie sprawę > 
trwałych więzów, opartych na powszech
nych uczuciach, które stanowią podstawę 
naszego sojuszu. Podziękowanie moje zą 
piękne słowa powitania, skierowane do 
mnie przez Waszą Ekscelencję, wykraczają 
poza ramy tego świetnego zebrania 1 zwra
cają się również do wielkiego narodu pol
skiego^ który zgotował mi tak serdeczno I 
entuzjastyczne przyjęcie.

Piękna uroczystość dzisiejsza, która sta
nowi dalszy ciąg uroczystości wczorajszych, 
gdy miałem prawdziwe szczęście gościć 
Waszą Ekscelencję w Rumunii, może tylko 
przypieczętować 1 wzmocnić jeszcze bar
dziej łączącą nas przyjaźń i sojusz.

Muszę przyznać, że nie bez uczucia ży
wego wzruszenia znajduję się dziś, w tym 
pięknym kraju, którego pełna chwały prze
szłość symbolizowała na przestrzeni wie
ków walkę bez wytchnienia o wolność dla 
wszystkich 1 o wszystkie prawa narodowi 
„Polonia Restltuta“ była aktem wielkiej 
sprawiedliwości moralnej 1 wspaniałym po, 
twierdzeniem prawa do egzystencji wszy
stkich jednostek narodowych.

Panie Prezydencie! Serce moje napełnia 
się radością, iż mogłem urzeczywistnić go 
rące pragnienie, jakie żywiłem oddawna I 
złożyć wizytę mojej sojuszniczce — Poisca 

Mogę tylko wyrazić moją zgodę na wy* 
powiedziany przez Waszą Ekscelencję za
miar stworzenia ambasady w Bukareszcie 
i zapewniam Pana, Panie Prezydencie, ż# 
myślę o możliwości ustanowienia ambasa» 
dy rumuńskiej w Warszawie.

Dziękując raz jeszcze Waszej Ekscelen
cji za serdeczne słowa, które Wasza Eksce
lencja zechciał skierować do mnie i za 
wzruszające przyjęcie, jakie ml zgotowano, 
wznoszę kielich za zdrowie dostojnego Pa
na Prezydenta, Głowy Państwa Polskiego, 
jak również za pomyślność 1 wielkcść za
przyjaźnionej 1 sprzymierzonej Połsk!“.

Po obiedzie na Zamku Królewskim, od
był się wielki raut dla przeszło 600 osób. — 
Raut ten połączony był z programem mu
zycznym, wykonanym przez anaaą artrst- 
kę p. Ewę Bandrowską - lart-ką.

Koncert odbył się w sali aeorafcło ej. P* 
koncercie odbył się we wszystkich salach 
Zamku raut, który przeciągnął rżę dą 'go
dziny 23.30, o której nastąpiło pożegnanie w 
sali audiencyjnej króla Karola i kn. Miciui-
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Wielki dzień wioślarstwa
Z międzynarodowych regat wioślarskich w Brdyujściu

Najważniejszym wydarzeniem w wioślar 
Btwie tegorocznego sezonu stały się regaty 
międzynarodowe które odbyły się wczoraj 
na wspaniałym torze pod Bydgoszczą. W 
roku bież, regaty te stały się tym większą 
atrakcją ze względu na eliminacje przed 
pierwszym międznyarodowym spotkaniem 
Polska—Węgry, które odbędzie się 25 lip- 
ca w Budapeszcie. Regaty zgromadziły na 

• torze w Brdyujściu rekordową liczbę, bo aż 
432, zawodników ze wszystkich prawie 
ośrodków Polski.

Regaty odbyły się przy dobrych warun
kach atmosferycznych. Lekki wiatr w 
pierwszej części regat pomagał zawodni- 

1 kam. Przed południem rozegrano przedbieg 
tylko do jednego biegu. Podajemy wyniki 
regat:

Jedynki nowicjuszy 1) Ruder Frithiof 
] (Ewald) w bardzo dobrym czasie 6,48, dy
stansując resztę osaid o kilkanaście długo
ści.

Pierwsze cztery czwórki 1) WKS Śmigły 
Wilno 6.09,2 w pięknym stylu, prowadząc 
bieg przez cały czas, 2) AZS Poznań, 3) 
BTW.

Ósemki nowicjuszy 1) AZS Pognań 
3:54.8, 2) BTW 6:01, 3) Warsz. Tow. Wipśl.

Czwórki pań 1) Warsz. Klub Wiośl. 4:43, 
U) Bydg. KI. Wioślarek 4.432.

Czwórki półwyścdgowe wojskowe 1) Se
kcja wojskowa AZS Warszawa 4:49.6, 2)
sekcja wojsk. Kolej. Klubu Wiośl. KPW. 
Bydgoszcz 6:54.6, 3) Wojskowy Jacht Klub 

. Włocławek 6:59.6.
Bieg Jedynek — AZS Kraków (Verey) 

6:23,6, 2) Danziger Ruder Verein. 3) Warsz. 
Tow. Wiośl. nie doszło do spodziewanego 
pojedynku między Vereyeim i Keplem z 
powodu wycofania się Kepla.

Bieg dwójek — AZS Poznań 7:02.3. 2) 
Warsz. Tow. Wiośl. i AZS (osada miesza
na).

Bieg czwórek młodszych — Rudervein 
Grudziądz 6:25, 2) Klub Wiośl. Toruń 6:30, 
3) Klub Wiośl. Gdańsk 6:32.

Bieg czwórek półwyścigowych — KPW 
' Bydgoszcz 6:44 7, 2) Policyjny Klub Sport 
Bydgoszcz 6:46,7, 3) Klub Wiośl. Bydg.

\ 6:56.2.
Bieg czwórek półwyścigowych pań — 

, AZS Warszawa 5.24, 2) BTW 5:27.2.
Bieg czwórek bez sternika — AZS Poz

nań 6:17 2) BTW 6:31.

Bieg czwórek nowicjuszy — BTW 6:25,6, 
Tow. Wiośl. Płock 6:31.
Bieg czwórek nowicjuszy — Klub Wiośl. 

karżysko 6:28,6, 2) Klub Wiośl. Gdańsk 
:31.2, 3) Bydg. Klub Frithiof 6:46.4.

Bieg Jedynek młodszych — Ruderverein 
’rithiof Bydg. 6:3,58, 2) Danziger Ruider- 
erein 6:41, 3) WKS Poznań 7:06,3.

Bieg czwórek wagi lekkiej — Klub 
wiośl. Toruń 6:19,7, 2) WKS Krosna (Kalisz) 
6:25,8, 3) Ruderklub Neptun 6:28„4.

Bieg dwójek podwójnych — AZS Kra
ków 6:17,6, 2) Warsz. Tow. Wiośl. 6:18, 3) 
Ruderklub Frithiof Bydgoszcz 6:24.

Bieg dwójek bez sternika — Warsz. 
Tow. Wiośl. walkowerem.

Wspólnśk
cichy lub czynny, wkład jo-50 tys. zl 
do fabryki przetworów drzewnych, tar* 
taku, bezkonkurencyjny na terenie 
Gdyni wybrzeża morskiego. Zglosz. 
„Gazeta Morsk, II.’* Gdynia pod 30-50

Morderczy finisz ósemek w głównym
Bieg czwórek półwyścigowych nowlcju- 

7 — Kolejowy Klub Wiośl. Bydg. 6:43. 2) 
olic. klub sport. Bydg. 6:52,2, 3) Polic,
lub Sport. Bydg. 6:52,8.

Bieg ósemek młodszych — BTW 5:42,
AZS Poznań 5:52,3, 3) Warsz. Tow. Wiośl. 

;58,4.

biegu o mistrzostwo miasta Bydgoszczy.
Bieg główny — ósemki o mistrz, m- Byd

goszczy 1) Danziger R. V. Gdańsk 5,31, 2) 
AZS Warszawa 5..S4. 3) BTW 5.35.2, 4) AZS 
Poznań 4.35.4. 5) Koj. KI. wiośl. KPW Byd
goszcz 5.38.8. Zażarta walka od początku do 
końca zakończona zwycięstwem Danziger 
R. V.

JVeröatn — rozßosx znancón!

Uliczny wyścig motocyklowy 
w Gdyni

Gdańszczanin Ziemar zdobył 
puchar przechodni

Wczoraj Gdynia przeżywała wielką at
rakcję sportową. Z inicjatywy Związku] 
Strzeleckiego odbył się wielki wyścig moto-1 
cyklowy wzdłuż ulic miasta, gromadząc na] 
starcie 42 zawodników, w tym 34 maszyny] 
polskie i 8 nieftiieckich i gdańskich. Trasa] 
wyścigu prowadziła ulicami Świętojańską,) 
Marsz. Piłsudskiego, Korzeniowskiego,] 
Sienkiewicza i Skwerem Kościuszki. Ulice I 
te były w godzinach popołudniowych dla 
ruchu kołowego zamknięte. Rzadka impre-j 
za ściągnęła tłumy publiczności, dla której 
organizatorzy ustawili ławy wzdłuż trasy 
oraz zbudowali specjalne przejścia przez 
jezdnię. W ogólnej klasyfikacji najlepszym 
motocyklistą okazał się zawodnik gdański 
Ziemer (nr. 14), który zdobył puchar prze
chodni Komisarza Rządu Sokoła oraz 3 dal
sze nagrody. Pozostałe najlepsze miejsca 
zajęli Dąbrowski (Gdynia — 3 nagrody), 

I Mieloch (Ostrów Wlkp. (2 nagrody), Łączyń- 
| ski (nagroda Targów Gdyńskich). Szczegó- 
1 Iowę wyniki podamy w juterzejszym nu 
| merze.

Polska na drugim miejscu 
w Antwerpii

Jectyny w Polsce mecz ligowy
WARTA PRZEGRYWA Z WISŁĄ 8:2
Jedyny mecz ligowy, który odbył się w 

niedzielę w Krakowie między W16łą i War
tą zakończył się zwycięstwem Wisły 2:0.

W drużynie Wisły wyróżnili się Madej
ski, Sitko oraz Artur. Poznaniacy grali bla 
do, mieli „słaby dzień“. Najlepszym był 
Kryśkiewicz oraz obrońca Twórz.

Po niedzielnym meczu ligowym w Kra 
kowie tabela przybrała następujący wygląd:

1) Cracovia gier 11. pkt. 16:6, 2) AKS 
gier 9 pkt. 15:3; 3) Wisła gier 10. pkt. 14;6 
4) Warta gier 10, pkt. 13:7; 5) Ruch gier 10, 
pkt. 13:7, 6) Warszawianka gier 11, pkt 
st. br. 13:7; 6) Warszawianka gier 11, st br. 
12:10; 7) ŁKS gier 11 10:12; 8) Garbarnia 
gier 10. pkt. 9:11; 9) Pogoń gier 10, pkt. 
8:12; 10) Dąb gier 18. pkt 0:36.

Walki o welScIe do Ligi
WARSZAWSKA POLONIA BIJE POZNAŃ

SKIE HGP 1:0
W Poznaniu w meczu o wejście do Ligi 

warszawska Polonia pokonała poznańskie 
HCP 1:0 (1:0). Obie drużyny wystąpiły w 
najsilniejszych składach. HCP przeważał w 
palu, ale wskutek niedyspozycji strzałowej 
ataku nie mógł swej przewagi uwidocznić 
cyfrowo. Jedyną bramkę dnia zdobył Krug 
w pierwszej połowie. Widzów 2000.

Bruksela. (PAT) W drugim dniu mię
dzynarodowych zawodów lekkoatletycznych 
w Brukseli „w Małej Olimpiadzie lekkoat
letycznej", zarzucono prowadzenie oficjal
nej punktacji drużynowej. W punktacji nie
oficjalnej po dwóch dniach pierwsze miej
sce zajęła Finlandia — 54 pkt., 2) Polska 
48 pkt, 3) Szwajcaria 41 pkt., 4) Anglia 30, 
5) Norwegia 28.

W niedzielę rozegrano następujące kon
kurencje:

Skok wzwyż: 1) Kotkas (F) 197 cm. 2) 
Lundquist (Szwecja) 195, 3) Stal (Norw.) 
190 cm.

400 m pierwsza seria: 1) Roberts (Ang.) 
49,4 sek., 2) Nesset (Norw.) 50,7 sek., 3) Fa- 
menne (Belgia);
ELJ1U Ł1ŁU1—■

druga seria: w serii tej startuje Binia- 
kowski, który biegnie słabo i zajmuje o- 
statnie miejsce. Zwyciężył Rasmussen (Da
nia) 50 sek., 2) Neuerschwander (Szwajc.);

trzecia seria: 1) Verhaerd (Belgia) 50,2 
sek., 2) ^f.iwak (Polska) 50,4 6ek., 3) Chri- 
stens (Dania) 50,7.

W finale na 400 m: 1) Roberts 49 sek., 2) 
Verhaerd 50,2 sek., 3) Nesset 5.0,3 sek., 4) Śli- 
wak. Zawodnik polski biegł słabo (czas 
50,3 sek.).

100 m pierwsza senia: 1) Sweneney (An
glia) 10,6 sek., 2) Dehaas (Hol.) 10,8 sek., 3) 
Popek (Polska) 10 8 sek. Zawodnik polski 
biegł ładnie 1 walczy! od startu do mety, je
dnak uległ lepszym od siebie;

druga saria: 1) Haenni (Szwajc.), finali-

Wielki spływ kajakowy
na międzynarodowe regaty wioślarskie

Wczoraj w niedzielę z inicjatywy i pod 
egidą Rozgłośni Pomorskiej w Toruniu od
był się spływ kajakowy i żeglarski na mię
dzynarodowe regaty wioślarskie w Brdy
ujściu. W spływie wzięło udział przeszło 
60 kajaków i 3 żaglówki. W spływie uczest
niczyły następujące organizacje sporto
we: KPW. Pomorzanin, WKS., PPW., KKT.

klubu wioślarskiego, harcerzy i kajakowców 
z KPW. z Grudziądza. Spływ miał cel tury- 
styczno-propagandowy. Uczestnicy spływu 
byli obecni na międzynarodowych regatach 
w Łęgnowłe. Wrażenia z tego spływu za
mieścimy w najbliższym numerze naszego 
pisma.

Pierwsza walka WKS „Gryf“ 
o wejście do Ligi

W. K. S. Gryf Toruń — Unlon Tourlng lii (OlO)

ŚMIGŁY — RUCH (Brześó) 2:6
Rozegrany w Wilnie mecz o wejście do 

Ligi pomiędzy Śmigłym a Ruchem z Brze
ścia zakończył się łatwym zwycięstwem dru 
żyny wileńskiej 6:0 (2:0).

STRZELEC — REWERA 1:1
W meczu o wejście do Ligi mistrz Wo

łynia Strzelec z Janowej Doliny uzyskał z 
Rewerą wynik remisowy 1:1 (0:0).

SZWECJA — RUMUNIA 2:2
W niedzielę odbył się w Bukareszcie 

wobec 30.000 widzów mecz pomiędzy Szwe
cją i Rumunią. Szwecja wystąpiła w tym 
samym składzie w którym walczyła w War 
szawie z Polską, a Rumunia wystawiła 
skład, który walczyć będzie w przyszłą nie 
dzielę z reprezentacją Polski w Łodzi. Za
wody zakończyły się wynikiem nierozstrzy 
gniętym 2:2.

Wczoraj — w niedzielę rozebrany został 
w Toruniu mecz piłkarski o wejście do Ligi 
pomiędzy mistrzem okręgu pomorskiego 
,W. K. S. „Gryf“ a mistrzem okręgu łódzkie 
go Union Touring z Łodzi. Mecz zakończył 
się po ciekawej grze wynikiem remisowym 
1:1. do przerwy 0:0. Zawody prowadził bez 
zarzutu p. Konieczka z Bydgoszczy. Pierw 
szy mecz o wejście do Ligi wywołał w To
runiu niebywałe zainteresowanie, mimo 
konkurencyjnej imprezy jaką były regaty 
imiędzynarodowe w pobliskim Łęgnowie, 
dokąd wybrała się liczna wycieczka spor
towców z Torunia, na stadionie wojskowym 
zebrało się około 2000 osób.

Po ceremoniach przywitalnych i wrę
czeniu drużynie łódzkiej bukietu kwiatów 
ołdzianie rozpoczynają grę

Od początku gry gospodarze przeważa
ją w polu i wytwarzają pod bramką ło
dzian groźne sytuacje, jednak nie wykurzy 
stanę przez słabo dysponowany w tym 
dniu atak. W tym okresie ładny strzał Ko- 
aolHMkMtfo mija stapok bramki Ucuon. Grot.

ne sytuacje podbramkowe wyjaśnia w pięk 
nym stylu trio obronne. Łodzianie po zry
wie Gryfu w 25 min. przechodzą do ataku. 
Akcje ich stają się bardziej płynne. Nie
bezpieczne strzały Zajdla, i Klimczaka bro
ni doskonały bramkarz Gryfu Wyczyński.

W drugiej połowie gry łodzianie grają 
groźnie 00 im szczególnie odpowiada. W 
15 min. po zamieszaniu podkramk'owym 
Zajdel dobija wypuszczoną przez bramka
rza piłkę i łodzianie prowadzą 1:0. W 20 
min. karny dla Gryfu za rękę obrońcy wy
korzystuje Wyczyński. Pod koniec gry 
Gryf przeważa i ma okazję do uzyskania 
zwycięskiej bramki, lecz na przeszkodzie 
stoi, albo bramkarz albo też słupek, a prze 
ważnie nieudolność napastników, którzy 
mało strzelali i przeprowadzali niepotrzeb
ne hiperkombinacje pod bramką przeciw
nika.

W obu drużynach można wyróżnić for
macje defensywne, natomiast atak praco
wały nie zbyt doJdadiua, i mało aeini«.

sta olimpijski, 10,9 sek., 2) Zasłona (Polska) 1 
11 sek.;

trzecia seria: 1) Studer (Szwajc.) 10,8 sek.
W finale 100 m: 1) Haenni 10,6 sek., 2) 

Sweeney 10,7 sek., 3) Studer 10,7 sek., 4) ] 
Dehaas 10,8 sek., 5) Zasłona 10,9 sek.

Oszczep: 1) Tivonen (Finl.) 63,80 m, 2)] 
Herrewane (Belg.).

1500 m: Wbrew zapowiedziom nie starto-: 
wal Kucharski. Zwyciężył Belg Mostert w] 
czasie 3:5,4 sek., 2) Sarkama (Finl.) 3:58,2: 
min., 3) Nilsson (Szwecja) 3:58 min., 4) Mae- 
ki (Finl.) 3:58.2 min. Bieg ten był jedną z 
najpiękniejszych konkurencyj zawodów. Bie 
gacz belgijski zwyciężył po zaciętej walce 
z Toivonenem.

Dysk: 1) Kotkas 50,07 m, 2) Toivonen 
41,95 m, 3) Wagner (Luksemburg) 41,41 m.

400 m plotki: 1) Bosmans (Belgia) 54,5 
sek., 2) Barnes (Anglia) 56,6 sek., 3) Regeu- 
meuter (Belgia) 57,6 sek.

W biegu na 5000 m zaraz po starcie Van 
Rumst (Belgia), Pekuri (Finl.) i Polak Noji 
oddzielają się od reszty zawodników i na
dają tempo biegowi. Prowadzi Pekuri, któ
ry po 2 kilometrach potyka się i kuleje do 
końca biegu.

Przez 4 km cała trójka idzie razem. Na 
początku 5 km Noji odpada od Pekurego, 
mając za sobą Van Rumeta- W tej kolejno
ści zawodnicy kończą bieg: 1) Pekuri 14:56 
min., 2) Noji o 15 m w tyle w czasie 15:06,4 
min., 3) Van Rumst 15:07,4 min., 4) Utiger 
(Szwajcaria) 15:17,4 min.

W sztafecie 800—400—200—200 startowało 
8 drużyn. Na pierwszej zmianie prowadzi 
Kucharski przed Anglikiem Handleyem i 
odaje pałeczkę Śliwakowi z przewagą 3 me
trów nad Anglikiem. Przeciwko Śliwakowi 
biegnie świetny Anglik Roberts. Polak wal
czy ambitnie i oddaje sztafetę Zasłonie z mi
nimalną stratą dystansu. Z winy Zasłony 
następuje jednak fatalna zmiana pałeczki i 
Polak z punktu traci około 10 m do Angli
ka, po czym oddaje pałeczkę Biniakowskie- 
mu ze stratą zwiększoną. Biniakowski koń
czy bieg o 14 m za Anglikiem. Zwycięża 
Anglia — 3:27,6 min.. 2) Polska 3:30.6 min., 
3) Dania 3:37 min., 4) Belgia, 5) Holandia.

W szabli Polska zajęła 
drugie miejsc®

Paryż. W piątek zakończył się w Pary
żu międzynarodowy turniej szermierzy re- 
prezentacyj wojskowych państw europej- 

■ skich. W szabli drużynowej duży sukces 
odniosła Polska, zajmując drugie miejsce 
za Węgrami, którzy jak wiadomo są mi
strzami świata w zawodach szablowycłuj 
Finałowy mecz Węgry—Polska wygrali Wę
grzy 7:2. W półfinałach Polska, występują
ca w składzie Segda, Suski, Dobrowolski 
pokonała «decydowanie Francję 8d.
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„Nie warcholstu/em, nie czynami Doboszyńskiego, ale twórczym wysiłkiem 
zespolonych sił budujemy Polskę...”

Głos prokuratora w procesie Doboszyńskiego H
Wwiioi

Kraków (PAT). W piątek o godz. 9.15 ra
no w procesie Doboszyńskiego rozpoczęły 
Się przemówienia stron.

Przewodniczący dr. Krupiński udzielił 
głosu oskarżycielowi publicznemu dr. Szy- 
pule, który w swoim przemówieniu mówił:

„Przed rokiem poszło kilkudziesięciu 
ludzi pod wodzą swego przewódcy szlakiem 
zbłąkania i występku. Powierzchowna oce
na mogłaby tej „wyprawie" przypiąć ety
kietę jakiegoś nieprzemyślanego, może na
wet niepoczytalnego kroku, jakiejś donki- 
Szoterii, która wciągnąwszy w krąg działa
nia żywioły uległe, podatne i podsunąwszy 
im narkotyk haseł antysemickich siać po
częła dywersję.

A jednak inne światło rzuciły dni prze
wodu sądowego.

Przyznanie Doboszyńskiego ujawniło je
go akcję jako czyn, który wyrósł — zda
niem jego — z podłoża pobudek, omówio
nych tu przez oskarżonego długo i szeroko.

Naświetlając tło, starał się Doboszyński 
umotywować decyzję swego nielegalnego — 
jak sam stwierdza — wystąpienia i konsek
wentne jego przeprowadzenie od pierwszej 
aż do ostatniej chwili.

W takim zabarwieniu cała ta, świado
mie przygotowana i precyzyjnie zorganizo
wana działalność mająca na celu urzeczy
wistnienie pewnego z góry powziętego i w 
iszczegółach obymyślanego planu, nadaje ca 
łej akcji charakter czynu, który winno się 
rozpatrzeć nie pod kątem jakiegoś nasta
wienia o politycznym, czy uczuciowym za
barwieniu — ale na podłożu bezstronnej i 
głębokiej oceny.

Z punktu widzenia litery prawa. 
Doboszyńskiego koliduje z ustawą w 
sób jaskrawy i niewątpliwy.

Co się tyczy oświetlenia problemu 
rządzonej szkody: spójrzmy..

odpowiedzialności i czy nie zatracił świa
domości, że sieje nie ziarno, ale wiatr, któ
ry może wywołać burzę? Czy nie zdawał 
sobie sprawy, iż wystąpieniem swym wy
wołuje uśmiech zadowolenia u tych, któ
rzy tylko czyhają na każdą próbę anarchii 
w Polsce, u łowców dusz z pod znaku sier
pa i młota. Moskwa mogłaby złożyć podzię
kowanie za czyn Doboszyńskiego, który on 
uważa za reakcję przeciw rozwielmożnio- 
nym wpływom komunizmu.

Nowe źródło anarchii, które stworzył 
oskarżony, to woda na czerwony młyn.

Czy w końcu nie uświadomił sobie, iż 
wystąpieniem swym wyrządza krzywdę 
samej nawet idei narodowej?

Panu Doboszyńskiemu zdaje się, że do
piero wyprawa myślenicka spowodowała 
żywą reakcję na działanie wpływów komu
nistycznych.

Czy to nie — naz./ijmy rzecz po imie
niu — megalomania, która mogłaby by być 
nieszkodliwa, gdyby nie była tak bardzo 
szkodliwą? Czy wyprawa Doboszyńskiego 
nie wywołała natychmiast następstw?

Z małego jedynie odcinka przytoczę zna
ne powszechnie wypadki w Wierzchosławi
cach gdzie dn. 15 sierpnia 1936 a więc w 
tak krótkim czasie po marszu na Myśleni-

wił nam oskarżony, o czym mówili świad
kowie, choćby to nawet prawdą było i rze
czywistością, czy wszystko to może uspra- 
wiedliwić wystąpienie Doboszyńskiego?

Czy prób)' anarchii, bo tak jedynie wy
prawę oskarżonego określić można, mają 
być właściwą formą reakcji, czy demon
stracji Czy wieść ma do celu droga usłana 
trupami, zroszona krwią, droga walki oręż
nej z polską policją?

Odpowiedź niech da litera pogwałconego 
prawa.

Oddaję w wasze ręce los przewódcy i 
inicjatora.

Pomnijcie, iż jesteście dzisiaj wcieleniem 
idei sprawiedliwości, którą państwo i spo- 
łeczeństwo zawsze rządzić się winny, ważąc 
dwie szale — winy i słusznej za nią odpłaty.

Towarzysze Doboszyńskiego. którzy byli 
z nim w Myśli nicach, a potem na polach 
Poręby i Zubrzycy, zostali skazani za u- 
dzial w zw ązku zbrojnym.., Pozostaje en 
jeden, inic.atór sprężyna, twórca tego 
związku i kierćwnik wszelkich etapów dal
szej jego ciz^łalności, on, który porwał 
swych towarzyszy mocą sugestywnego 
wpływu, a na drogach występku był ich bo
jowym i duchowym przewódcą, on, który
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czyn
spo-

wy-

dwie ofiary śmierci
oto smutny bilans, który rzuca się w 
krzywdą, jaką zrobiono życiu ludzkiemu i 
pytanie „dlaczego?".

Ofiary życia żądać mośna jedynie wy
jątkowo, w imię wielkich celów i zadań, w 
obronie dóbr najwyższych i najcenniej
szych.

A tutaj — zgasły dwa życia — w imię 
czego i poco?

Czy toga ideologii, w którą udrapowano 
Obraz przestępnych poczynań i podmalo- 
wanie tła refleksem szlachetnych dążeń, 
mających odegrać rolę sygnału alarmowe
go — może usprawiedliwić czyn, posiada
jący tak niewątpliwie znamiona przestęp
czości i godzący tak jaskrawo w porządek 
publiczny?

Czy takie wystąpienie nie uderza w jed
ną z najistotniejszych podstaw struktury 
państwowości, jaką jest idea ładu społecz
nego? Czy nie wnosi pierwiastka niepoko
jącego zamętu — zwłaszcza dziś w okresie 
cementowania niewzruszalnie trwałych 
podstaw ładu państwowego i społecznego.

Dokąd doszlibyśmy gdyby Doboszyński 
znalazł naśladowców? Czyż takie „demon
stracje“ — wedle nomenklatury Doboszyń
skiego — nie pogrążyłyby kraju w odmęt 
bezładu i anarchii, przywodząc na pamięć 
odległe czasy samozwańczych krwawych 
najazdów i wypraw? Miałby może czyn Do
boszyńskiego analogię w dziejach naszej 
przeszłości, ale nie zapominamy o tym, że 
wówczas „staliśmy nierząde m“.

Dziś nie pora na anarchię, dziś nie pora 
na bratobójcze walki, a kule zachować trze 
ba na obronę Rzeczypospolitej, 
oskarżonemu

oczy

Dałem

przykład Liskowa
tej żmudnej, prawdziwie twórczej 
nad odbudową polskiej wsi — nie otrzy
małem odpowiedzi.

Nie dość było widocznie smutnej pamię
ci wypadków wiosennych 1936 r. Czyż mu- 
siał na nowo odżyć świst kul?

„Sam jeden — mówi Doboszyński — wo
bec Boga i ludzi wziąłem na siebie odpo
wiedzialność za konieczna samoobronę, bo 
interes narodu tego wymagał i dlatego zde
cydowałem się na czyn nielegalny“.

Zapytujemy jednak: Czy oskarżony w 
egzaltowanym poczuciu swojej wyższości 
nic wziął na siebie zbyt samozwańczo tej

pracy

DLA CERY 
TŁUSTEJ

ce, urządzono masowy napad na posteru- | dźwiga na swych ramionach nierównie więk 
nek, który podpalono, a policjantów ciężko 
poraniono. Przytoczę masowy napad na 
posterunek w Niegowici dnia września 
1936 r„ wypadki w Wysokiej dr'-i 7 wrześ
nia 1936 r.

Oto „błogosławione skutki" wyprawy 
myślenickiej, oto posiew czynu Doboszyń
skiego.

Zło łatwo i szybko zapuszcza korzenie.
Zapytam panów: Czy wszystko, co mó

szą odpowiedzialność, niż ci prości ludzie, 
co byli jego powolnym narzędziem, któ
rych zaufanie nadużyto.

Doboszyński przyznał się do czynu. Przy
znał się do zorganizowania i kierownictwa 
wyprawy, do wydania rozkazów przecięcia 
przewodów komunikacyjnych, podpalenia 
synagogi, zdemolowania posterunku, zabra
nia broni, zniszczenia mieszkania starosty 
i mienia kupców myślenickich, rozbrojenia

strażnika miejskiego oraz wydania polece
nia ostrzeliwania policji w czasie utarczki 
w lasach Poręby.

Pozostaje moment uznania jego winy.
Tu nie powinny się chyba budzić żadne 

wątpliwości. Doboszyński bierze pełnię od
powiedzialności za czyn, popełniony świa
domie i celowo.

A może znalazłyby się głosy, któreby 
chciały usprawiedliwić jego wystąpienie 
ideową pobudką i orzec, że droga, którą po
szedł, była dobra, słuszna i właściwa?

Ale wówczas, panowie sędziowie, wów , 
czas z tej trybuny sprawiedliwości i głosu 
sumienia społecznego, z tej wyżyny, na któ
rą wyniosła was wola ludu, dalibyście 
aprobatę anarchii, wszelkich jej od
ruchów i prób, rozgrzeszylibyście wszyst- 
kich tych, co wpatrzeni w fantom ideologii, ® 
idą drogą zbrodni i pociągają za sobą in
nych, od których żądają ofiary życia i 
krwi.

A zatem? Zatem pozostaje ta jedyna naj
głębsza, najistotniejsza idea czystej spra
wiedliwości, która swą odwieczną w duszę 
człowieka wpojoną mocą przemawia do nas 
głosem sumienia.

Wy, panowie sędziowie, stoicie na 
straży ładu prawnego w państwie i 
kształtujecie poczucie prawa społeczeń
stwa.

Baczcie, by poczuciu sprawiedliwo
ści tych ludzi, których dotknął wyrok 
skazujący, nie stała się krzywda, by nie* 
uniknął odpowiedzialności człowiek, 
który innym otworzył bramy więzienia.

Nie zniósł bym tego sam, a tego nie
wątpliwie nie chciałby 1 nie zniósłby 
sam Doboszyński.

W procesie towarzyszy Doboszyń
skiego wskazał jeden z obrońców na 
oskarżonego i zamknął swe przemówie
nie słowami: „Jeszcze Polska nie zginę
ła, póki my żyjemy“.

Zdaje się, że monopol patrio
tyzmu ma nie tylko Stron
nictwo Narodowe, że Pol
skę budowaliśmy wszyscy, 
budujemy i budować bę
dziemy — nie warcholst- 
w e m, nie czynami D o b o- 
szyńsklego, ale potężnym 
twórczym wysiłkiem ze
spolonych sil.

Trybunał sadowy uchylił niezwykły 
werdykt przysięgłych

Kraków. (PAT) W ostatnim dniu 
procesu inż Adama Doboszyńskiego, po 
przemówieniach ostatnich dwóch obroń
ców adw. Pozowsklego z Krakowa i adw. 
Stypułkowskiego z Warszawy, z których 
pierwszego przewodniczący przywołał 
do porządku, oskarżony Doboszyński 
zrzekl się ostatniego słowa.

Po krótkiej przerwie przewodniczący 
dr. Krupiński udzielił przysięgłym wy
maganych przez prawo pouczeń, po 
czym wręczył im listę pytań, podpisaną 
przez trybunał 1 udał się z nimi na izby 
narad.

Po półgodzinnej naradzie sędziowie i nowi! uchylić uchwałę przysięgłych 1
J

przysięgli powrócili na salę i po wzno
wieniu rozprawy przewodniczący lawy 
przysięgłych odczytał werdykt, zaprze
czający wszystkim pytaniom. Werdykt 
ten wywołał powszechne zdziwienie. Na 
sali powstał szmer. Przewodniczący o- 
stro przywołał zebranych do porządku.

Następnie trybunał udał się ponow
nie na naradę i przewodniczący sędzia 
dr. Krupiński odczytał następujące o- 
świadczenie:

„Trybunał sądu przysięgłych posta-

Specjalne bloki znaczków 
pocztowych

„Poczta Polska“ dla upamiętnienia po
bytu w Polsce głowy zaprzyjaźnionego pań
stwa rumuńskiego, wydaje trzy specjalne 
bloki ze znaczkami pocztowymi.

Jeden z tych bloków zawiera cztery zna
czki z portretem Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej, drugi zawiera cztery znaczki z 
pierwszym Marszałkiem Polski Józefem 
Pitaudskim, twórcą przymierza, polsko-ru- 
muńakiego. a wreszcie trzeci zawiera sAq-

ry znaczki z portretem Marszałka Polski 
Edwarda Śmigłego-Rydza.

Wszystkię bloki mają u góry herby pań
stwowe Polski i Rumunii, oraz daty: po
czątkową i końcową pobytu w Polsce J. K. 
M. Karola II, króla Rumunii.

Bloki te będą do nabycia w większych 
urzędach nocztowych w pierwszych 'tniach 
lipca br.

przekazać sprawę do ponownego rozpa
trzenia na najbliższych rokach, uznał 
bowiem jednomyślnie, że przysięgli nie
słusznie odpowiedzieli zaprzeczająco na 
zadane im pytania co do winy oskarżo
nego“.

Po tym oświadczeniu przewodniczą
cy zamknął rozprawę.

Jak wiadomo, pytania, wręczone 
przysięgłym przez przewodniczącego, 
brzmi ały:

1) Pierwsze pytanie główne: Czy o 
skarżony Adam Doboszyński jest wi
nien, że w czerwcu 1936 r. na terenie po
wiatów krakowskiego i myślenickiego 
założył bezprawnie z kilkudziesięciu o- 
sób składający się związek zbrojny, do
starczył mu broni i kierował nim na 
tym terenie a także na terenie powiatów 
limanowskiego i nowotarskiego?

Następne pytania główne (od 2 do 10) 
dotyczą winy inż. Doboszyńskiego uf 
kwestiach: przecięcia połączeń telefoni
cznych, napadu na posterunek P. P. * 
Myślenicach i zniszczenia urządzenia 
biurowego, zdemolowania sklepów ży
dowskich, zniszczenia mieszalnia staro
sty, podpalenia synagogi oroś walki z 
oddziałom policyjnym.
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Powieść
Anka, słuchając tej rozmowy z drugiej izby, o 

mało nie wybuchnęła głośnym śmiechem. Nie mogła 
stąd widzieć Wilhelma Ernina, ale wyobraziła sobie 
od razu, jaki głupkowaty, jaki pocieszny wyraz mu- 
siała przybrać czerwona, pucołowata twarz płowo
włosego kolonisty, o którym w sąsiedztwie dobrze 
nie mówiono, kiedy gajowa - impetyczka zaatakowa
ła go z miejsca sama, nie dając mu przyjść do słowa. 
Pewnie ze zdumienia rozdziawił szeroko usta i wy
bałuszył bezbarwne oczy. Och, za te oczy Anka naj
więcej nie lubiła Wilhelma Ernina. Były jakby ry
bie i dziwnie nieruchome, ale właśnie dlatego obla
tywał ją zawsze zimny dreszcz, kiedy tylko na nią 
spojrzał. A tych spojrzeń było dosyć, bo syn najbo
gatszego z niemieckiej kolonii Na Grobli gospoda
rza dawno już zwrócił uwagę na ładną dziewczynę.

— I czego właściwie chciał ode mnie ojciec pa
na, sołtys Ernin? — dolatywał tymczasem dalej z 
kuchni surowy, nie wróżący nic dobrego głos Gołąb- 

^kowej. — Proszę mówić! Cóż to? Syn sołtysa miał
aby na widok strzelby zapomnieć języka w gębie? A 

wstyd, panie Ernin. Ja przecież panu nią nie grożę. 
Ja teraz pytam tylko, jaki interes miał do mnie oj
ciec pana?

Wilhelm Ernin w odpowiedzi począł bełkotać coś 
pokornie i tak cicho, że Anka ledwie dosłyszała, a 
w każdym razie nie zrozumiała. Rozśmieszyło to ją 
i zaraz napełniło wzgardą do rybiookiego Niemca, 
który wobec niej potrafił zachowywać się najbezczel
niej w świecie, a cały swój tupet stracił na widok 
broni w rękach... kobiety.

Wzruszyła ramionami obiecując sobie solennie, 
że przy pierwszej sposobności da mu również dobrą 
naukę, i zakrzątnęła się żywo około rannego, który 
siedział tymczasem na tapczaniku.

— Czy bardzo dolega panu rana? — zagadnęła 
szeptem. — Niestety, z opatrunkiem musimy zacze
kać, aż ciotka wyprosi stąd tego natręta.

Potrząsnął głową, jakby dając znak, że ból nie 
jest zbyt dotkliwy, ale, kiedy chciała się odsunąć, 
przytrzymał ją za rękę.

— Niech pani powie, kto to jest — szepnął. — Ja 
ten głos już dziś słyszałem. Nie mylę się. Na pew
no się nie mylę. To jeden z tych, którzy w lesie na

mnie napadli. Proszę nie wpuszczać tutaj tego czło
wieka. Błagam...

Nie dokończył i całym ciałem opadł bezwładnie 
na tapczan.

ROZDZIAŁ II
TRZEJ BRACIA Z GROBLI.

Stary Wilhelm Ernin — sołtys i zarazem najbo
gatszy gospodarz wsi Na Grobli, wstał uroczyście i 
zdjął z głowy szlafmycę, a nos uzbroił w staroświec
kie, druciane okulary. I szlafmyca, i okulary, były 
dla niego już jakby relikwiami, czcigodnymi pamiąt
kami przeszłości. Wilhelm Ernin nie rozstałby się z 
nimi za nic w świecie. Tę szlafmycę zrobiła mu 
szydełkiem z wełny czarnej, czerwonej i białej, jako 
upominek na pewne odległe urodziny, niezapomnia
na towarzyszka życia, zacna Mutterchen, która przez 
całe lat dwadzieścia stała wiernie u jego boku, po
magając mu w pracy przy młynie i razem z nim dzie
ląc trudy wychowania czworga dzieci — trzech synów 
i córki Hildy.

Okulary były jeszcze starsze. Wilhelm Ernin 
miał je w spuściźnie po ojcu, też Wilhelmie i też 
sołtysie. Bo ta najwyższa we wsi godność stała się 
już jakby dziedzictwem. Dzierżyły ją w rodzinie Er- 
ninów już cztery pokolenia, a przedtem z małymi 
przerwami pono jeszcze drugie cztery. Tak szanowa
ła i ceniła rodzinę Erninów ludność kolonii niemiec
kiej.

Nie będziemy się temu dziwili, jeżeli się dowie
my, że już w owych na wpół legendarnych czasach, 
kiedy najłaskawszy władca August Mocny na błot
nistym, ale urodzajnym wybrzeżu wiślanym osadził 
pierwszych sprowadzonych z Saksonii kolonistów, 
pierwszy z Erninów pozyskał sobie monarsze wyróż
nienie. Jemu właśnie kazał król, aby przewodził nad 
gromadą i jemu tylko nadał miłościwie cenny przy
wilej — prawo zbudowania młyna i użytkowania go 
bez opłacania żadnych podatków po wsze czasy.

— Ho! Ho! August Mocny! To był król! Takich 
już później nie było. Próżno by szukać drugiego, co 
na polskim siedząc tronie, o niemiecki swój lud tak 
dbać umiał. Jak który chłop w Saksonii na chleb 
zarobić nie mógł, to go zaraz z królewskiego rozkazu 
do Polski przesyłano i osiedlano przeważnie nad

Wisłą, bo tu właśnie ziemie były żyzne, a leżały od
łogiem. Tu, Na Grobli, było tak samo. Na polecenie 
najmiłościwszego dano te obszary rozległe ale błot
niste kilkunastu najuboższym chłopom saskim. Każ
dy dostał ładny szmat tej mokrej ziemi i każdemu 
król z własnej szkatuły jeszcze coś na zagospodaro
wanie dołożył. Dobry był król! Mądry był król! 
Przez te łaski okazane przodkom musieli o nim pa
miętać dzisiejsi koloniści i szanować jego wolę. Sko
ro on sam Ernina postawił na czele gromady, to tak 
już powinno było być aż do końca świata.

Do grobli, co broniła nisko położone ziemie od 
zalewów wiślanych, z biegiem lat przybyła druga, 
a potem jeszcze trzecia. Dzisiejsza wieś Grobla leża
ła w tym trójkącie, niby obóz warowny, strzeżony 
ze wszystkich stron przez potężne wały ziemi. Wzdłuż 
wschodniego szańca płynęła Wisła i tędy w czasach 
odległych mieszkańcy kolonii komunikowali się ze 
światem. Tędy ów pierwszy Ernin — faworyt kró
la - swojaka, spławiał wyroby swego młyna pod 
Warszawę i dalej, zaopatrując w mąkę t otręby 
mnogie kolonie, które z łaski Mocnego i jego następ 
cy upstrzyły oba brzegi polskiej rzeki.

Mnóstwo ich było. Aż do samego Gdańska mógł 
sobie płynąć stary Kurt Ernin, nie wiedząc nawet, 
że znajduje się w obcym kraju. Jego bark} przecież 
dostarczające piękną mąkę i czyste otręby, a zab e- 
rające w zamian żyto i pszenicę, przybijały tam tylko, 
gdzie na widok łopoczącej na wietrze małej czarno- 
żółtej bandery, wybiegali ze schludnych chat ludzie 
w kusych portkach do kolan, w wełnianych szarych 
pończochach i czerwonych kubrakach wołając gło
śno:

— Es kommt Onkel Kurt! Also alles ist gut! Wil- 
lkommen! Willkommen, Onkel Kurt!

Do końca życia też stary Kurt Ernin nie nauczył 
się po polsku, tak samo jak nikt z jego sąsiadów i 
podwładnych z małej wsi Na Grobli, jak nikt z mie
szkańców innych kolonij niemieckich, zakładanych 
pieczołowicie przez obu królów saskich. Po co mieli 
się uczyć? Mieli przecież własny piękny język nie
miecki, własne szkoły, własne kaplice i własnych pa
storów, którzy umieli prawić ładne kazania niemie
ckie. (Dalszy ciąg nastąpi).
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Gród Ziemi Zaborskiej w gorączce 
swego „Tygodnia“

Imponujący zjazd wycieczkowiczów z calei Polski do Choinie
Wystawa przemysłu, handlu I rzemiosła

W pięknie ubarwionych godowymi sza
tami Chojnicach rozpoczął się pierwszy w 
dziejach tego miasta „Tydzień" propagan
dowy dla turystów i miłośników piękna kra 
ju ojczystego. Ulice spokojnego tego nao- 
gół miasta ożywiły się w stopniu nie noto
wanym. Przemykają przez nie setki samo
chodów — tworząc długie korowody przy 
chodnikach, po których ciągną tłumne wy
cieczki z okolic bliższych i dalszych. Wśród 
turystów przeważają członkowie KSM, śpię 
wacy i kupcy przybyli na swe zjazdy.

, Tydzień Chojnic“ oficjalnie rozpoczął 
się wczoraj. Po uroczystym posiedzeniu 
przedstawicieli władz z przedstawicielami 
społeczeństwa udano się do największej 
szkoły powszechnej, gdzie starosta powia-

towy p. Lipski dokonał otwarcia wystawy 
przemysłu, handlu 1 rzemiosła. Pod wieczór 
rozpoczęły się zabawy, próbne ćwiczenia 
straży pożarnych. Miasto tonęło w ilumina
cjach, na ulicach i po lokalach panował nie 
bywały rozgwar tłumów, na dworcach kole 
jowych ścisk jadących... Jutrzejszy dzień za 
powiada się również mocno ożywiony, zwła 
szcza na jeziorze Charzykowskim.

Młodzież polska z zagranicy 
w Gdyni

Uroczysta inauguracja kursu wiedzy o Morzu Polskim
W sobotę, dnia 26 b. m. przyjechali z I

Warszawy z zagranicy w liczbie 20 kilku 
uczestnicy kursu wiedzy o Morzu Polskim, 
urządzanego przez Kolegium Międzynaro
dowych Wykładów Akademickich Im. Mar
szałka Polski Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

Są to w większości stypendyści Świato
wego Związku Polaków z Zagranicy, na 
czele którego stoi, jako prezes p. wojewoda 

j pomorski Władysław Raczkiewicz. Mło- 
I dzież skierowana została na roczne studia

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 

inż. T. Rusin 
StarowiejsHa 16

Tel, 27.73,

Inż. T. WieczffińiKi
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Gromy ostatniej burzy zapalały 
domy i uśmiercały ludzi

Podczas przechodzącej ostatnio nad 
Pomorzeni 1 powiatami okolicznymi bu 
rzy miały miejsca liczne wyładowania 
elektryczne i uderzenia gromu w zabu
dowania. W Toruniu grom uderzył w 
szczyt pomnika pułku piechoty i odłu
pał część jego. Wypadku z ludźmi na 
szczęście tym razem nie było. Uderzył 
grom również w gmach urzędu wojewó
dzkiego i uszkodził kilkadziesiąt da
chówek, opalając lekko belki stropu.

Potężnie rozszalała się burza nad 
Rypinem. We wsi Starorypin grom ra
ził śmiertelnie pracującego w polu rol
nika Szczepana Kumakowekiego. Przy 
była wkrótce po wypadku rodzina usi
łowała zabitego ocucić przy 
kładów ziemnych, jednak 
nie. Co dziwne, zabity na 
nie miał żadnych śladów 
Przywołany lekarz stwierdził jedynie 
zgon.

W sąsiedniej wsi Strzygi zapaliły 
się od gromu zabudowania gospodarcze 
Leopolda Gawrońskiego. Już stała w 
płomieniach stodoła, gdy nadjechała 
straż i przybyli wracający z obchodu 
policjanci. Wspólnymi wysiłkami pod 
komendą komendanta powiatowego po
licji kom. Przymusińskiego ogień uda
ło się zlokalizować i ocalić od ognia 
dom mieszkalny.

W tym samym czasie grom raził 
śmiertelnie we wsi Rejewo 32-letnlego 
Adama Kisielewskiego, radlącego kar
tofle. Wraz z gospodarzem padł jeszcze 
rażony gromem koń jego.

pomocy o- 
b&zskutecs- 
ciele swym 
sparzenia.

Jak spedzaja dzień pięcioraczki kanadyjskie
Napisała Yvonne Leroux

,,TSk, tak, ’tik, tak, wstawajcie. małe 
Pięcioraazki“ — nawołuje zegar, wiszący 
na jasnej ścianie dziecięcej sypialni I Pięć, 
naszych bohaterek z wesołym szczebiotam 
wyskakuje z łóżeczek wkłada szlafroczki i 
maleńkie pantofelki. Czeka na nie sok po
marańczowy ('oh. jaki dobry!), a następnie 
łyżeczka tranu (nie obywa się bez małego 
grymasu!).

domu: klocki, lalki, piosenki — rozrywek 
nie brak. O 11 wracają, myją rączki, jak do
rosłe osoby (oczywiście mydłem Palmolivt) 
i jedzą obiad o godz. 11,45. Po czym dwugo
dzinny odpoczynek na tarasie, bez wzglęiu 
na temperaturę, która w Kanadzie przez 
długi czas utrzymuje się poniżej zera. Na
stępnie jeszcze godzina zabawy. Wreszcie o 

1 godz. 4 nowy prysznic. Wolno im wówczas

■

■ &
■

Po kilkuminutowej zabawie poranna ką
piel. Zimą, ciepła kąpiel. Latem, dobry pry 
sznic. Jednaka zimą i latem jedynie Paim- 
alive, to doskonałe mydło na olejku oliwko
wym jest używana w tym tak ważnym mo
mencie dla urody naszych czarujących pa
nienek.

Bije godzina ósma. Pięcioraczki są czyste, 
jak kryształ: ząbki wyczyszczone, włoski u- 
czesane, sukienki włożone. A teraz do stołu. 
Czeka nas gorące śniadanko. Zostaje one 
szybko zjedzone, gdyż Pięcioraczki mają 
wspaniały apetyt.

Od 9 do 11 bawią się one na powie'rzu 
zimą i latem, ale tylko wówczas, gdy jest 
ładnie. W przeciwnym razie bawią się w

dowoli chlapać się i bawić obfitą pianą my
dła Palmolive.

Po prysznicu nasze Pięcioraczki odpo 
czywają aż do kolacji do godiz. 5,45. Po ko
lacji następuje najciekawsza chwila, gdy 
opowiadam im piękną bajkę po francusku 
(Pięcioraczki rozumieją i mówią już po 
francusku jak prawdziwe Kanadyjki). Grze 
cznie odmawiają paciorek. Zasypiają, koły
sane przez anioły i na jedwabistych skrzy
dłach płyną do czarownej krainy snów — 
gdzie spotykają się co noc wszystkie grze
czne dzieci całego świata.

Yvonne Leroux,
Wychowawczyni Pięcioraczków.

M. Z. E.
Mościckich 41a, tel. 29.67. 3511

końcowa część odbę-

odprawił w kościele 
Jezusa, ks. kan. Tu-

w Polsce, a dobór jej nastąpił na podsta
wie -opinii miejscowych organizacji pol
skich i placówek zagranicznych Rz. Pol
skiej, jest to więc kwiat młodej Polonii za
granicznej. Uczęszczali oni przez 7 miesię- 
Polsce i na specjalny kurs wiedzy o mo- 
Polsce i na specjalny kursu wiedzy o mo- 
rzu polskim, którego 
dzie się w Gdyni.

W niedzielę, rano 
Najświętszego Serca
rzyński nabożeństwo z kazaniem dla mło
dzieży, a o godz. 11 w Domu Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Gdyni od
było się uroczyste powitanie, obejmujące 
przemówienia rektora Kolegium prof. dra 
Tadeusza Hilarowicza, jako kierownika 
kursu wiedzy o morzu polskim, przemówić 
nia przedstawicieli władz, Światowego 
Związku Polaków z Zagranicy, Towarzy
stwa Pomocy Polonii Zagranicznej, Komi
sji Porozumiewawczej Organizacji Kobie
cych w Gdyni, Towarzystwa Przyjaciół 
Nauki i Sztuki w Gdańsku, przedstawicie
la Domu Kolejowego Przysposobienia Woj
skowego i przedstawicieli słuchaczów kur
su, tudzież wykład kpt. Stanisława Koski 
o podstawowych pojęciach o żegludze mor
skiej.

Wśród słuchaczów znajdują się Polacy 
i Polki z Brazylii, Czechosłowacji, Francji, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i Ka
nady.

Bydgoszczy
Kubiak z Sol-

34 laat, za- 
fabryce dykt

Żywcem uąotowany 
Straszny wypadek w

Robotnik Franciszek 
ca Kujawskiego, liczący 
trudniony w państwowej
w Kapuściskach, wpadł onegdaj do 
zbiornika z wrzącą wodą. Kubiaka prze 
wieziono w stanie beznadziejnym do 
szpitala powiatowego. Straszny ten wy 
padek wywarł silne wrażenie.

„Tydzień Choinie-1
Miasto kresowe położone na samej grani

cy (2 km) urządza swój tydzień. Powie
działby ktoś może: przesadne ambicje, prze
rosty niezdrowe, niepotrzebny hałas, zbyte
czny wydatek. — Gdyby tak powiedział, to 
by się omylił i wyrządził tym krzywdę mie
szkańcom Chojnic, a przede wszystkim ko
mitetowi i Zarządowi Miasta, który nie 
szczędzi trudu, aby mimo konieczności o- 
szczędzania w samorządzie, stworzyć pięk
ne ramy dla tej uroczystości i zadowolić 
gości, którzy zechcą przybyć do Chojnic.

Praca wre na każdym odcinku i wszyscy 
biorą w niej udział, strojąc balkony kwie
ciem, odnawiając domy, malując wystawy 
dekorując okna, ozdabiając ogródki przy 
domach, obsadzając trawniki kwiatami. 
Miasto zawsze czyste, teraz robi jeszcze sta
ranniejsze wysiłki o swój zewnętrzny wy
gląd, już nie tylko porządny, lecz piękny, 
estetyczny dla oka. Jest to bezsprzecznie 
wysiłek miły dla każdego przechodnia, na
wet uczuciowo nie związanego z miastem.

Ale ma to przecież i o wiele głębsze spo
łeczne znaczenie, jeżeli popatrzymy na ten 
Wysiłek pracy i chęci jej dokonania pod ką- 
*em zatrudnienia wielu rąk i pobudzenia 
Pewnego ruchu handlowo-rzemieślniczego. 
Ro tak jest w istocie.

Ożywiły się obroty pieniężne, grosze 
Przechodzą z rąk do rąk i ten ruch powodu

je wzrost dobrobytu ogólnego i podniesienie 
skali optymistycznego wejrzenia w przysz
łość. On właśnie budzi wiarę w wartość 
wysiłku, pracy, w możność szukania dróg 
nowych, które mogą przynieść poprawę bez 
oglądania się na cudzą pomoc!

Chojniczanie chcą, by o nich nie zapomi
nano. Daleko im do centr życia państwo
wego, do ośrodków pulsującego żywo ruchu 
umysłowego polskiego. Na to jednak nie 
chcą ani wyrzekać, ani tego zazdrościć in
nym.

Chojnice są dumne ze swej roli strażni
czki granicy Najjaśniejszej Rzeczypospoli
tej. Świadome swego znaczenia kresowego 
pracują z zacięciem, by polskość jak naj
głębiej utwierdzić w duszach i umocnić 
polski stan posiadania na każdym polu. Ka
żdy rok przynosi tu stałą poprawę, ale też 
każdy rok i każda sposobność dają pole do 
ścisłych obrachunków z polskim sumie
niem, co i jak zrobione i czy dobrze zro
bione.

Miasto pozbawione całego zachodniego 
zaplecza przez odcięcie Ziemi Złotowskiej, 
otoczone od południa jeszcze ludnością nie
miecką t. z w. Kosznajdrów, a z innych 
stron ubogą ludnością kaszubską musi bar
dzo umiejętnie myśleć o swojej przyszłości 
i szukać możliwości dla swego rozwoju. Do 
miasta stale dopływa ludność polska ze wsi 
i pod jej wpływem nastąpiła tak szybka po- 
lonizacja, że podczas gdy statystyka niem. 

wykazywała 5% Polaków, dzisiaj ostatnia 
statystyka polska wykazuje 10% Niemców. 
Lecz ten wzrost ludności w mieście nakłada 
cały szereg ciężarów na miasto, bo majątko
wo jeszcze dotąd Niemcy przedstawiają się 
silnie i nieproporcjonalnie do swej siły li
czebnej są silni gospodarczo. Składają się 
na to różne czynniki, jak zagospodarowanie 
przedwojenne warsztatów pracy, zorganizo
wana wcześniej bankowość i spółdzielczość 
itp. Ale w każdym razie nie można nie do
ceniać wysiłków polskich, aby na polu go
spodarczym stworzyć polską siłę, kłóraby 
odpowiadała godności narodowej.

Placówki przemysłowe polskie są otoczo
ne życzliwością całego społeczeństwa, które 
jednak nie umie kierować się nienawiścią 
do przedsiębiorstw niemieckich, zwłaszcza 
o ile te nie czynią różnicy w zatrudnianiu 
polskiego robotnika, lub współpracują z 
polskim przemysłem.

Zdecydowanie jednak opiera się społe
czeństwo popieraniu tych przedsiębiorstw, 
które swym postępowaniem wykazują nie
chęć do spraw państwowych polskich.

Chojnice starają się o utrzymanie w 
swych murach szkół, mają ambicję promie
niowania przez nie na całą okolicę Ziemi 
Zaborskiej. Władze państwowe doceniają 
ważność tych usiłowań miasta i dały temu 
wyraz przez otwarcie: dwu wydziałowego 
liceum męskiego i zezwolenie na otwarcie 
prsy żeńskim gimnazjum miejskim liceum

humanistycznego, oraz przekształcenie 3 kl. 
szkoły handlowej na gimnazjum kupiec
kie. •

Szykając źródeł rozwoju, Chojnice nie po
minęły myśli wykorzystania pięknego swe
go położenia i całej okolicy dla rozbudzenia 
ruchu turystycznego i wypoczynkowego.

Przecudne i ogromne jezioro Łukomie 
dostarcza terenów dla pięknego sportu że
glarskiego. W czasach polskich dopiero po- 
wstają nad jeziorem kulturalne urządzenia, 
jak pomosty, łazienki, restauracje i wille. 
Charzykowy (5 km od Chojnic) nad jezio
rem Łukomie mogą zadowolić najwybred
niejsze wymagania ludzi z wielkich miast, 
bo łączą kulturę z idealnie piękną przyrodą 
w jej pierwotnej czystości i spokoju.

Takie usiłowania i takie ambicje należy 
doceniać, należy poprzeć. Dlatego warto za
interesować się „Tygodniem Chojnic“. Wy
wołała go głęboka myśl nie o utrzymanie 
bytu, ale o prewo do pełnowartościowego 
rozwoju kresowego miasta, które przyjęło 
obowiązek promieniowania polskością na 
cały obszar ziemi nadgranicznej i które z 
tego obowiązku pragnie zdać dobrze egza
min przed potomnością i sądem historii.

Przybycie Gości z Pomorza będzie umo
cnieniem i utwierdzeniem w szlachetnych 
zamierzeniach, będzie bratnią dłonią, któ
ra w uścisku podaje siłę i rodzi m»c. Na 
to Choinice czekają!

Mat...
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Poniedziałek, 28. 6. Leona 
Wtorek, 29. 6. Piotra i Pawła /

— Uwaga I Junacy hufców szkolnych, Re 
zerwiści, Organizacje PW oraz członkowie 
Klubów sportowych! Na zew LMK stajemy 
wszyscy karnie do szeregów i bierzemy gre 
mialnie udział w capstrzyku dnia 28 bm. 
oraz w pochodzie propagandowym w dniu 
29 bm. Zbiórka: dnia 28 bm. o godz. 18,45 na 
Rynku Staromiejskim, dnia 29 bm. o godz. 
10,30 na placu za Dyrekcją Kolejową. Przy
gotować odpowiednie transparenty. Nikogo 
nie powinno zabraknąć.

— Obchód wianków w Toruniu. Puszcza
nie wianków odbędzie się w Ośrodku Spor
tów Wodnych, obok Dworca Miejskiego. — 
Stoliki w ogrodzie rezerwować można tele
fonicznie nr. 26-65. 2525

„M°torem do Ciechocinka“. Toruński
Klub Motocyklowy organizuje we wtorek 
dnia 29 bm. wycieczkę do Ciechocinka — 
Zbiórka na Placu Teatralnym o godz 14 
punktualnie. Sympatycy nasi z motocykla
mi i małolitrowymi motorkami bardzo 
mile widziani ze względu na rozmaitość a- 
trakcji. Kapitan sportowy.

Młodzież Szkół Pow. miasta Torunia któ 
ra nie wyjeżdża na wakacje, zgromadzi się 
w swoich szkołach dnia 29 bm. o godz. 10,00 
skąd pod nadzorem nauczycieli o godz. 11 
weźmie udział w nabożeństwie na placu 

przed Dyrekcją Kolejową, następnie w uro
czystościach „Tygodnia Morza".

Inspektorat Szkolny Toruński.
— Ze Stowarzyszenia Polsko - Francus

kiego. Zawiadamia się, że z powodu Święta 
Piotra i Pawła, następne spotkanie towa
rzyskie odbędzie się zamiast we wtorek, już 
w poniedziałek dnia 28 bm. między godz. 
18—20 w ogrodzie kawiarni ..Ośrodka Spor 
towego“ nad Wisłą. W razie niepogody o 
godz. 19 w kawiarni „Pomorzanka *.

— Walne zebranie Pom. Tow. Opieki nad 
Dziećmi w Toruniu odbędzie się w lokalu

Poniedziałek-Wtorek, dnia 28-29 czerwca

REPERTUAR KIN:
ARIA — „Romans w Budapeszcie" i „Broad

way Bill“.
AS — „Śmiertelny skok“.
MARS — „Nie całuj w kinie" i „Wiedeń 

szaleje".
ŚWIT — „Noc w operze" i „Bohaterska bry 

gada".

Apel Komitetu „Tygodnia Morza”
Komitet Tygodnia Morza w Toruniu 

jak najuprzejmiej zaprasza wszystkich 
kierowników i pracowników urzędów 
państwowych, samorządowych i pry
watnych, wszystkie organizacje społe
czne 1 charytatywne oraz całą ludność 
miasta Torunia, ażeby przybyli maso
wo na uroczystości „Tygodnia Morza*', 
szczególnie w dniu 28 bm. na wianki

i w dniu 29 na Mszę św. połowę oraz 
na pochód propagandowy. Szczegóły 
w programach. Specjalnych zaproszeń 
nie wysyła się.

Za Komitet Wykonawczy: 
Wiceprezes Zarzędu Obwód. L. M. K.

K. Matzenauer, podpułk. 
Sekretarz E. Moroz, prof. Gimn. Kup.

T&TRU 
[HI POHOPWEj

Program dalszych uroczystości
u Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu

Dziś w poniedziałek dnia 28 czerwca
Godzina 7,30 Msza żałobna za zmar

łych Braci w kościele św. Jana. Godzi-

na 14-ta do zmroku strzelanie do wszy
stkich tarcz.

REPERTUAR 
TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ.

Poniedziałek 26 bm. — teatr nieczynny. 
Wtorek 29. bm. — Toruń — „Mała Kitty 

wielka polityka“ — godz. 16; „Matura“ — 
godz. 20.

Środa 30 bm. — teatr nieczynny.

I Na plażę - do kąpieli j
ostatnie nowo&ci nadeszły

Kałamaiski |
— Kredyt na asygnaty. 4150
nil OHHflHEHMMHMKHHMNMBHSBBHMKB I*

i

towarzystwa przy ul. Fosa Staromiejska 28 
I piętro, w środę 30 bm. o godz. 17. O liczny 
udział członków i sympatyków prosi za
rząd.

— Zarząd Korporacji Kupców Chrześci
jańskich wzywa wszystkich kupców zrze
szonych i niezrzeszonych do wzięcia gre
mialnego udziału w pochodzie Ligi Morskiej 
i Kolonialnej w dniu 29 bm. Zbiórka dnia 29 
bm. o godz. 10,35 przed gmachem Dyrekcji 
Kolejowej.

Wtorek, dnia 29 czerwca
Godzina 13-ta strzelanie do wszyst

kich tarcz; 15-ta Abdykacja króla i 
rycerzy, 15,15—17-tej strzelanie do Ku
ra o godność Króla i Rycerzy, godzina 
18-ta Zakończenie strzelania; godzina 

119-ta Proklamacja Króla j Rycerzy i 
rozdanie nagród, godzina 20,30 Od
marsz do miasta, po czym wspólny 
wieczorek królewski z siostrami i zapro 
szonymi gośćmi.

Dekotu my domy i balkony
Komitet Wykonawczy Tygodnia Morza 

w Toruniu, zwraca się z gorącą prośbą do 
obywateli miasta Torunia o udekorowanie 
domów i balkonów flagami oraz nalepkami 
dziś w dniu 28 bm. w czasie tegorocznego 
..Tygodnia Morza“. Nalepki są do nabycia 
w biurze Obwodu LMK Dom Społeczny po
kój 45, teł. 24-88 i w Komendzie Miasta na 
Starym Rynku.

Co nam przyniesie „Tydzień Morza”
Z Miejskiego Ośrodka Wychowania 

Fizycznego miasta Torunia
Podaje się do wiadomości, że biura Miej 

skiego Ośrodka Wychowania Fizycznego 
jak również i Komendy PW na miasto To
ruń przeniesione zostaną z dniem 28 czerw 
ca br. do Ratusza pokój nr. 3 i 3a.

w Toruniu?
Liga Morska i Kolonia! la obw. w Toru 

niu wyłoniła Komitet Tygodnia Morza. Któ
ry urządza w dniach 28 czerwca do 4 lipca

Tydzień Morza
według następującego programu:

Poniedziałek, dnia 28 czerwca:
Godz.
14,00 dekoracja wszystkich gmachów publi- 

nych, domów, balkonów i wystaw 
sklepowym flagami narodowymi oraz 
flagami i nalepkami Ligi Morskiej.

19,00 początek „Tygodnia Morza“. Zbiórka 
na Rynku Staromiejskim plutonów 
honorowych PW. z orkiestrami, orga
nizacyj społecznych i społeczeństwa. 
Hejnał z wieży ratuszowej, sygnały 
syren fabrycznych i uroczyste podnie
sienie flagi na maszt. Odegranie hy
mnu narodowego -i zaciągnięcie warty 
honorowej. Występy chórów i cap
strzyk orkiestr po ulicach miasta.

20,00

cu za Dyrekcją Kolejową ulicami: Wały, 
Prostą. Królowej Jadwigi, Szeroką na Ry
nek Staromiejski, gdzie nastąpi rozwiąza
nie pochodu.

Przez cały dzień zbiórka uliczna nn 
Fundusz Obrony Morskiej.

Godz. 15.00

zawody
żeglarskie i kajakowe przy 

następujących organizacyj 
1. Klub Wioślarski Toruń, 2.

wioślarskie, 
współudziale 
sportowych:
Ruder-Verein Toruń, 3. Gimn. Klub Wio
ślarski, 4. Klub Kajakowfców Toruń, 5. To
ruński Klub Żeglarski, 6. S. K. K. P. W. 
,,Pomorzanin“ — Toruń, 7. POW. Toruń, 8. 
WKS Gryf Toruń, 9. WKS. Sęp. Toruń 10.

KINO

za-16-ta Dr. Harc., 11. 3-cia Druż. Harc. W 
wodach biorą udział również organizacje 
nie zrzeszone oraz wodniacy nie należący 
do żadnych organizacyj. Start: Koło Białe
go Domku, meta: Ośrowek Sportów Wod
nych. W czasie zawodów przygrywa orkie
stra wojskowa.

Ceny biletów wstępu na zawody wioślar 
skie, żeglarskie i kajakowe dla dorosłych 
50 gr., dla wojsk.-szeregowców i dzieci w 
wieku szkolnym 20 gr.

Niedziela, dnia 4 lipca

Widna zabawa ludowa
w parku Zieleniec. Początek zabawy o godz. 
15-tej.

Szczegóły w oddzielnych afiszach.

Obchód wianków na Wille
W programie: puszczanie wianków, 
korowód łodzi iluminowanych, pale
nie ognisk, ognie sztuczne, defilada w 
powietrzu pięknie oświetlonych samo
lotów, rzucających rakiety świetlne, 
różne imprezy na wodzie, przejażdżki 
statkiem, występy chórów, specjalne 
podłogi do tańców dla wszystkich na 
Nadbrzeżu i na statkach na Wiśle i 
inne niespodzianki. Koncert orkiestr 
wojskowych i kolejowej.

Zbiórka *łodzi na mieliźnie powyżej mo
stu kolejowego o godz. 20,30. Wianki pusz
czane będą z pomostu w Ośrodku Sportów 
Wodnych o godz. 21,30. Za najpiękniej u- 
dekorowane łodzie będą przyznane nagrody.

Ceny biletów wstępu na Wianki: miejsca 
siedzące dla dorosłych 1 zł, dla dzieci w 
wieku szkolnym 50 gr., miejsca stojące dla 
dorosłych 50 gr., dla wojskowych, szere
gowców i dzieci w wieku szkolnym 20 gr. 
Przejażdżka statkiem dodatkowo 50 gr., dla 
dzieci 25 gr.

W razie deszczu wianki odbędą się o te, 
samej porze we wtorek 29 bm.

O dalszych imprezach „Tygodnia“ napi- 
siemy w następnym numerze.

Prosta 5.
Telefon 31—98

Wyszukany program humoru i sensacli I
I. Wielka komedia muzyczna! — Nowa trójkakomików

Bracia Marx
Noc w operze

Jeśli Brada Marx nie potrafią Cię rozśmieszyć, jest to dowód, te coś jest 
nie w porządku z twym zdrowiem.

II. Film bohaterstwa, sensacji, brawury i emocji

Bohaterska Brygada
Wspaniała rewia policji motocyklowej w sile 2C0-tu ludzi. Epopea bohaterów, nie

ustraszonych stróżów ładu publicznego, którzy z narażeniem własnego życia 
strzegą bezpieczeństwa i mienia obywateli.

Główne role:
Yotin King Jack Holt: Nan Grey

UWAGA! W DNI POWSZEDNIE o godz. 5-tej, 6.20 7,45, i 9-tej.
Początek seansów: W NIEDZIELĘ i ŚWIĘTA o godz. 3, 4 20, 6.00, 7.40 i 9-tej.

Młode życie wydarte z topieli
przez dzielnych ratowników PCK

Wtorek, dnia 29 czerwca
Godz. 11.00 Uroczysta Msza św. poilowa 

aa placu za Dyrekcją Kelejową 1 kazanie 
okolicznościowe. W razie deszczu zamiast 
Mszy św. polowej odbędzie się nabożeństwo 
w kościele N. M. P.

Godz. '1.45 Pochód propagandowy z pla-

Niedziela wczorajsza zaznaczyła się sil
nym niezwykle popytem na plażę i Wisłę ze 
strony znęconej upałem publiczności. Za
miast jednak korzystać z miejsc do kąpania 
dozwolonych — publiczka zabawiała się jak 
i gdzie kto chciał, tym bardziej, że nie było 
kontroli ze strony powołanych czynników. 
Wskutek tego wydarzyło się kilka wypad
ków, które — gdyby nie natychmiastowa 
pomoc ratowników PCK. — zakończyłyby 
się tragicznie.

Pierwszy wypadek topienia się miał 
miejsce opodal mostu Marsz. Piłsudskiego. 
Uczeń szkolny 14-letni Leszek Sz. (Podgórna 
38) usiłował przepłynąć z brzegu na plażę 
i począł tonąć. Czuwający ratownik Boi. 
Dąbrowski na posłyszany krzyk tonącego 
pospieszył na miejsce topieli i zdołał chłop
ca wyratować w ostatniej chwili. Przebu
dzenie się ocuconego było nad wyraz przy
kre. Oto ojciec jego, w którego towarzy
stwie chłopiec przybył nad Wisłę, tak go 
grzmotnął w twarz, iż mały zalał 6ię krwią.

Brutalny postępek ojca wywołał ogólne 0- 
burzenie. Naturalnie — ratownikowi pan 
Sz. senior — podziękować nie umiał.

O godz. 17 począł tonąć 12-letni Henryk 
Sm. (Mickiewicza 45), który tak samo jak 
Sz. dostał się na 5-metrową głębię w pobli
żu mostu. Na pomoc chłopcu pospieszył ra
townik Łosiński i po wyłowieniu go z wody 
przeniósł na brzeg i doprowadził do przy
tomności. Chłopiec do domu udał się o 
własnych siłach.

Kino ..ARIA“
TELEFON 2163

Ceny: Parter0,50, Balkon 1,00zl 
Początek codziennie : 5,50 ■'.50 
W niedzielę: 2,S0, 5.50 i 8.50

Od 
poniedziałku 
wielki 

podwójny 
program

I. Piękna wiedeńska komedia muzyczna 
W roli głównej: Ma la Aadergast, Wolf

gang Liebeneiner. Tibor von Halmoy 
I fieorg Aleksander.

--------- >
Imprezy Miedzyklubowego Kom. 

Sportów Wodnych
W związku z Tygodniem Morza a zwła

szcza tradycyjnie obchodzonym dniu 29. 
czerwca, Toruński Międzyklubowy Komi
tet Sportów Wodnych na posiedzeniu dnia 
19 bm. pod przewodnictwem kpt. Kwiat
kowskiego — prezesa K. K. Toruń, uchwa
lił tegoroczny Tydzień Morza uczcić jak na 
stępuje:

1) W dniu 28 bm. o godz. 20-tej wszyst
kie kluby i sekcje wodne wystawiają sze
reg ładnie udekorowanych i iluminowa
nych łodzi różnego typy.

2) W dniu 29 bm. o godz. 15-tej odbędą 
się na Wiśle Propagandowe regaty wio
ślarskie, żeglarskie i kajakowe przy współ 
udziale niżej wymienionych organizacyj 
sportowych.

1) Klub Wioślarski Toruń (wystawia 6 
łodzi),

2) Klub Kajakowców Toruń (wystawia 
10 łodzi),

3) Toruński Klub Żeglarski (wystawia ?)
4) K. S. K. P. W. „Pomorzanin“ Toruń 

(wystawia 21 łodzi),
5) W. K. S. „Gryf“, Toruń (wystawia 

łodzi),
6) W. K. S. „Sęp“ Toruń (wystawia 

łodzie).
Długość toru dla łodzi wioślarskich
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tys. metrów, zaś dla kajaków 1000 metrów, 
z prądem rzeki. Meta na przystani Ośrod
ka Sportów Wodnych. Zebranie sędziów 
z poszczególnych wyżej wymienionych klu
bów, oraz informacje, losowanie torów i 
wydawanie numerów odbędzie się 29 bm. o 
godz. 10-tej na przystani Ośrodka Sportów 
Wodnych ul. Nadbrzeżna. Osady obowiąza
ne są przybyć na start 5 minut przed roz
poczęciem biegu. Opóźnienie dyskwalifi
kuje osadę.

Zawody zapowiadają się bardzo cieka
wie, ponieważ biorą w nich udział po raz 
pierwszy od niedawna zorganizowane sek
cje wodna W. K. S. „Gryf“ i W. K. S. ..Sęp“ 
Toruń. Na wszystkie biegi nagrody jedno
razowe ofiarowała L. M. K. Obwód w Toru
niu.

Organizacja całości regat spoczywa w 
sprężystych i wypróbowanych rękach kpt. 
Pająka wiceprezesa K. W. Toruń.

Wyłowiono też topielca
Po południu pomiędzy mostem kolejo

wym a drogowym wyłowiono zwłoki topiel
ca, będącego w rozkładzie. Z tego powodu 
nie sposób ustalić ani wieku ani innych da
nych mężczyzny. Zwłoki odstawiono do 
prosektorium. Przebywały one w wodzie 
przypuszczalnie od 3-ch tygodni i do Toru
nia zniesione zostały prądem z dalszych o- 
kolic w górze rzeki.

Jn/oroiator B
dla »Txvie&dmjtfedla

n Toruniu
Najlepsza okazja Kupna

Najstarsza 1 pierwsza Polska Centrala Optycz
na Franciszek Seidler. Rynek Staromiejski 18 
(obok poczty) tel. 15-74. Dostawa dla kas cho 
rych, klinik ocznych i dla wojska.

Pierwszorzędne obiady. Gdy przyjedziesz do 
Torunia, a nie wiesz erdzie zjeść tanio 1 
dobrze idź do „Ula" Szeroka 25. Pierwszo
rzędna kuchnia, zakąski zimne i gorące.

" BROADWAY BILL
Myrna Loy I Warner Baxter

w filmie wMhlcb wMuruazeń



Programy radiowe
Poniedziałek, 28 czerwca

PEOGHAM OGÓLNOPOLSKI
..15 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.18 Gi

mnastyka. 6.38 Muzyka (p<yty). 1.00 Dziennik po
ranny. 7.10 Muzyka (płyty >7.15 Audycja dla po
borowych. 7.35 Muzyka (płyty). 8.00—li.00 Przer
wa. 11.00 „Król Rumunii Karol II szefem pułku 
Wojska Polskiego". Transmisja z Biedruska (przez 
Poznań). 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 
12.03 Transmisja fragmentu 27-go Zjazdu Katoli
ckiego w Poznaniu. 12.40 Dziennik południowy. 
12.50 „Praca dziecka w lecie" — pogadanka dla go
spodyń — wygł. dr. Janina Węgrzynowska. 15.45 
Wiadomości gospodarcze. 16.00 Antoś chce być tech
nikiem: Ujarzmiamy żywioł wodny — dialog w 
oprać, dr. Feliksa Burdeckiego dla dzieci starszych. 
16.15 Pieśni ludowe w wyk. chóru szkoły powszech- 
l.e.i Nr. 53 w Łodzi pod dyr. Edwarda Adamczyka. 
16.45 „Książe Panie Kochanku" — felieton — wygł. 
Mieczysław Smolarski. 17.00 Koncert Orkiestry Fil
harmonii Warszawskiej pod dyr. Józefa Ozimiń- 
skiego (z Ciechocinka przez Toruń). W programie 
polska muzyka popularna. 17.50 „Co się dzieje w 
naszym ogródku" — pogadanka — wygł. Janina 
Golkówna (z Krakowa). 18.00 Skrzynka technicz
na — red. Wacław Frenkiel. 18.10 Program na ju
tro. 18.15 Piosenki w wykonaniu Mariana Demara 
i Wiery Gran (płyty). 18.50 Pogadanka aktualna. 
19.00 Audycja strzelecka: „O ludzicch dobrej woli" 
— w oprać. Ant. Nowlnicza. 19.3C 3000 Ompiaków 
na zlocie. 19.50 „Ratunku tonę" — pog. sportowa — 
wygł. major Z. Machinko. 20.00 Wiadomości spor
towe ze Lwowa i Warszawy. 20.05 Koncert orkie
stry wojskowej pod dyr. kpt. Stanisława Grabow
skiego z Ogrodu Teatralnego w Bydgoszczy (przez 
Toruń). 20.50 Dziennik wieczorny. 21.00 Capstrzyk 
Marynarki Wojennej z Gdyni. 21.01 Przemówienie 
Przedstawicieli Marynarki Wojennej Ligi Morskiej 
i Kolonialnej. 21.15 W gospodzie „Pod Zielonym Wę
gorzem" — audycja słowno - muzyczna w- układzie 
Stanisława Roy'a (z Poznania). 22.00—22.10 Repor
taż w języku rumuńskim. 22.10 Recital śpiewaczy. 
Dunki ńleczkowskej. Przy fort. prof. Ludwik Ur- 
steln. 22.35 W 10-tą. rocznicę sprowadzenia prochów 
.Tt-lluszn. Słowackiego do Grobów Królewskich na 
Wawelu. 22.50—23.00 Ostatnie wiadomości Dzienni
ka wieczornego. Przegląd prasy. Komunikat mete
orologiczny.

ROZGŁOŚNIA POMORSKA
18.00—14.05 Melodia za melodią (płyty). 15.00—

15.40 Utwory Jana Straussa w różnych wykona
niach (płyty). 15.40—15.45 Wiadomości z Pomorza. 
17.00—17.50 Koncert orkiestry Filharmonii War
szawskiej pod dyr. Józefa Ozimlf “kiego (z Ciecho
cinka przez Toruń). W programie polska mnzvką 
popularna. 18.00—18.10 Pogadanka aktualna. 18.10—
18.40 Utwory o transkrypcje skrzypcowe Fritza 
Kreislera (płyty). 18.40—18.45 Program na Jutro. 
18.45—18.50 Wiadomośoi sportowe z Pomorza. 20.05 
—20.50 Koncert orkiestry wojskowej pod dyr. kpt. 
Stanisława Grabowskiego z ogrodu Teatralnego w 
Bydgoszczy. 21.00—21.01 Capstrzyk Marynarki Wo
jennej z Gdyni. 21.01—21.15 Przemówienie Przedsta
wicieli Marynarki Wojennej Ligi Morskiej i Kolo
nialnej m. Gdyni. 22.35—22.50 Muzyka dawna (pły
ty). 23.00—23.30 Tańczymy (płyty za płytą).

ZAGRANICA
19.10 Radio Paris. Recital skrzypcowy Henrysia

PONIEDZIAŁEK—WTOREK, 28—«9 CZERWCA 1937 R.

Szerynka. 19.30 Sztutgart. „Trubadur" — opera 
Verdlego. 20.00 Praga II. „Pielgrzymka do St. Ja
cques" — opera Finkego (tr. z Teatru). Akt. I i II. 
20.20 Londyn Reg. Symfonia Wagnera. 20.30 Lille. 
Koncert symfoniczny. 20.40 Praga. Koncert absol
wentów Konserwatorium Praskiego. 21.40 Droit- 
wlch. „Don Juan de Manara" — opera Goosensa. 
Akt. III i IV z udz. Lawrence Tibbetta. (Transmi
sja z Covent Garden).

Wtorek, 29 czerwca 
program OGÓLNOPOLSKI

8.00 Sygnał czaau. 8.03 Dziennik poranny. 8.15 
Tańce z operetek (płyty). 9.00 Koncert Zespołu Sa
lonowego Stefana Rachonla i Anna Borey (śpiew). 
9.50 Transmisja z Poznania. Pontyfikalna Msza św. 
na Placu Wolności z okazji Międzynarodowego Kon
gresu Chrystusa Króla. Mszę św. celebrować będzie 
Legat Papieski ks. kardynał dr. August Hlond, 
prymas Polski, kazanie wygłosi ks. biskup Gawli
na. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 12.03 
Przemówienie Prezydenta R. P. prof. Ignacego Mo
ścickiego z okazji Tygodnia Morza. 12.10 „Morze“ 
— poranek muzyczny w wykonaniu Orkiestry Wi
leńskiej pod dyr. Czesława Lewickiego. 13.10 Prze
gląd kulturalny. 13.20 Koncert rozrywkowy. Wyko
nawcy: Zespół Rynasa, zespół wokalny „Dwie i 
dwóch“, 'Emilia Zielińska (cytra), Tad. Olsza (pio
senki), Wawrzyniec żywolewski (gitara), przy fort, 
prof. L. Urstein. 14,40 Zagadka geograficzna — au
dycja dla dzieci starszych w oprać. Zofii Terlikow
skiej (ze Lwowa). 15.00 Audycja dla wsi. 16.00 Pod
wieczorek przy mikrofonie (płyty), z udz. zespołu 
„Light Opera Company“ i słynnych orkiestr jaz
zowych. 17.00 „Łęczyckim szlakiem“ — felieton — 
wygł. Roman Morson (z Lodzi). 17.15 Transmisja 
z Poznania międzynarodowej demonstracji przed 
pomnikiem Serca "Jezusowego pod hasłem „Pax 
Christi in regno Christi“. 18.15 Koncert Orkiestry 
Leona Seredyńskiego (ze Lwowa). 18.45 Aktualna 
pogadanka turystyczna. 18.55 Program na jutro. 
„Pogotowie brydżowe“ — skecz Witolda Waro- 
czewskiego. 19.15 Utwory skrzypcowe w wykonaniu 
Józefa Kamińskiego. Przy fortep. prof. Ludwik 
Urstein. 19.40 Wiadomości sportowe. 19.50—20.30 
„Nad brzegiem Bałtyku“. Wykonawcy: Orkiestra 
Marynarki Wojennej i chór mieszany „Cecylia“ z 
Gdańska pnd dyr. kpt. Aleksandra Dulina (z Gdyni 
przez Toruń). 20.30 Audycja konkursowa) 20.50 
Dziennik wieczorny. 21.00 Capstrzyk Marynarki Wo
jennej z Gdyni. 21.01 Pogadanka aktualna. 21.10 
Humoreski i fraszki w wykonaniu Wandy Heidrich 
(śpiew), przy fortep. Leopold Horecki (z Wilna). 
21.45 „Opowieść o bursztynie“ — fragment z noweli 
Zofii Kossak p. t. „Bursztyny“. Pecvtule Halina 
Zblerzowska (z Torunia). 22.00—22.10 Reportaż z 
Lazlennek* Królewskich. 22.25—22.30 Reportaż w 
jeżyku rumuńskim. 22.10 Reportaż z Łazienek Kró
lewskich. 22.25—22.30 Przerwa. 22.30—23.00 „Hej. ty 
Wisło“ — suita pudowa Mariana Rudnickiego (Tr. 
z Teatru na Wyspie w Łazienkach). Audycja zo
stanie wykonana w obecności Króla Rumunii Ka
rola TT i Pana Prezydenta R. P. prof. Tgnacego 
Mościckiego. Wykonawcy: Aniela Szlemińska — 
sopran, Janusz Popławski — tenor. Aleksander Mi
chałowski — bas. oraz Orkiestra 1 Chór P. R. pod 
dyr. Grzegorza Fitelberga. (Transmisja do Amery
ki). 23.00—28.10 Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego i komunikat meteorologiczny.

ROZGŁOŚNIA POMORSKA
8.15—9.00 Nastroje morskie (płyty).. 9.00—9.50 

Transmisja z portu w Gdyni. Sprawozdawca red. 
Tadeusz Strzetelski. 12.03—12.15 Przemówienie Pana 

Prezydenta R. P. profesora Ignacego Mościckiego z 
okazji „święta Morza“. 18.15—14.00 Transmisja frag 
mentów uroczystości świ^|.i Morza w Gdyni prze
mówienie gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego 
oraz defilada na morzu i lądzie. 14.00—14 40 Weso
ło... (płyty). 17.55—18.00 Program na jutro. 18.00— 
18.05 Wiadomości sportowe z Pomorza. 18.05—18.30 
Pieśni o morzu i marynarzach — wykona chór 
chłopców Szkoły Powszechnej Nr.l — z Podgórza 
pod dyr. Józefa Bruskiego. 18.30—19.00 Muzyka roz
rywkowa (płyty). 21.00—21.01 Capstrzyk Marynarki 
Wojennej z Gdyni. 21.45—22.00 „Opowieść o bur
sztynie“ — fragment z noweli Zofii Kossak p. t. 
„Bursztyny“. — Recytuje Halina Zbierzowska. 22.00 
—22.50 „Nad brzegiem Bałtyku". Wykonawcy: Or
kiestra Marynarki Wojennej i chór mieszany „Ce
cylia“ z Gdańska pod dyr. kpt. Aleksandro Dulina. 
23.00—23.30 Tańce i piosenki (płyty).

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI
20.00 Budapeszt. „Organy Schoerbrunnu“ — słu

chowisko muzyczne Kemeny. 20.30 Tarta PTT. Kon
cert muzyki symf. 20.30 Radio Paris. Wieczór ope
retek. 21.00 Luksemburg. „Luiza“ — opera Char- 
T-entiera. 21.00 Rzym. „Cyrulik Sewilski“ — opera 
Rossienego. 22.30 Warszawa I. „Hej jty Wisło“ — 
suita lud. J Rudnickiego. (Tr. z teatru na wyspie 
w Łaziskach), w obecności Króla Rumunii Karola 
II i Pana Prezydenta R. P. prof. T. Mościckiego.

Środa, 30 czerwca
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

6.15 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze“ 6.18 Gi
mnastyka. 6.38 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennik po
ranny. 7.10 Muzyka (płyty). 7.15 Audyda dla po
borowych. 7.35 Muzyka (płyty). 8.00—11.57 Przer
wa. 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 12.03 
Dziennik południowy. 12.15 ..Odjazd Króla Rumunii. 
Karola TT, do Krakowa“. Tr. z Dworca Głównego 
w W-wie. 12.25 Koncert popularny w wyk. Orkie- 
sty Ułanów .Tazłowlerkich pod dyr. .T. Dłutka (ze 
Lwowa). 13.00—15 45 Przerwa. 15.45 Wiadomości go
spodarcze. 16.00 Z naszego warsztatu — szkic lite
racki — wygł. Anna Kowalska (ze Lwowa). 16.15 
Orkiestra mandoBnistów im. Moniuszki z Wdiw- 
va pod dyr. K. Korczaka (z Katowic). 16.45 „Ło
dzie podwodne wczoraj a dziś“ — odczyt, wygł. Ol- 
cierd Żukowski. 17.00—17.50 Koncert w wyk. Kwar
tetu Salonowcom Rozgłośni Krakowskiej. W przer
wie ok. godz. 17 20 „Uroczyste powitanie Króla Ru
muńskiego. Karola TT. w Krakowie“. Tr. z Dworca 
TCrakpwskioero. 17.50 „Nowe pomysły w lotnictwie"
— pogadanka — dr. Feliksa Burdeckiego. 18.00 
Chwila Biura Studiów. 18.10 Program na jutro. 
18.15 Gwiazdy ..Caslno de Parta“ śniewają (płyty).
18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 Słynni dyrygenci
— NT audycja: Pierre Monteus (płyty). 19.50 Nasz 
bilans — zbiorowa audycja sportowa. 20.15 Pieśni 
w wykonaniu Sabiny Szyfmanówny. Przy fortep. 
r»rof. Ludwik Urstein. 20.40 Dziennik wieczorny.
20.50 Pogadanka aktualna. 20.55—21.00 Przerwa. 
21.00 Koncert chopinowski w wykonaniu Henryka 
Sztompki (fort.). W progr. mazurki 21.40 „Kapro
wie Zygmunta Augusta“ — fragment noweli Zofii 
Koesak p. t. „Strażnicy morza“. Recytuje Włady
sław Surzynaki (z Torunia). 21.55—22.00 Reportaż 
z przebiegu V etapu biegu kolarskiego dookoło Pol
ski (z Poznania). 22.00 Reportaż w języku rumuń
skim. 22.10 Muzyka lekka 1 taneczna w wyk. Ork. 
Wileńskiej ped dyr. Władysława Szczepańskiego. 
22.50—23.00 Ostatnie Wiadomości dziennika wieczor
nego, przegląd prasy i komunikat meteorologiczny.
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PIERWSZA AUDYCJA WIELKIEGO 
LETNIEGO KONKURSU RADIOWEGO

W dniu 29 czerwca o godzinie 20.30 w ramach 
Wielkiego Letniego Konkursu Radiowego, odbę
dzie się specjalna audycja, w której wystąpią czte
rej popularni pieśniarze: Tadeusz Faliszewski. 
Mieczysław Fogg, Janusz Popławski i Stefan Wi
tas.

Po wysłuchaniu audycji należy ułożyć ltatę 
śpiewaków według Ich popularności.

Z nadesłanych odpowiedzi powstanie lista ple
biscytowa ustalona przez wszystkich radiosłucha
czy. Odpowiedzi zgodne z listą plebiscytową lub 
najbardziej do niej zbliżone, będą wyróżnione 
przez Sąd Konkursowy cennymi nagrodami.

Dla uczestników Konkursu przeznaczono 500 
cennych nagród na czele z pięknym samochodem 
limuzyną „Fiat 508“.

Odpowiedzi należy nadsyłać na kartach pocz- 
i towych do Polskiego Radia. Warszawa Mazowieo 

ka 5, podając imię, nazwisko, adres i numer abo- 
' namentu.

Aby ułatwić wszystkim radiosłuchaczom udział 
w Wielkim Letnim Konkursie, audycje konkurso
wa b^da nadane pieclokrn^nta. a więc: 29 czerwca, 
10 I 24 Muca oraz 14 I 28 sierpnia.

Konkurs dostępny jest dla każdego, kto opłacać 
będzie abonament radiowy w czerwcu, llpcn f 
sierpniu. Nowi abonenci, którzy zarejestruj się 
w czerwcu, również bada dopuszczeni do udziału 
w konkursie.

Jeśli więc kto chce zdobyć darmo samochód 
inH iArtria z dni szych 5nn cennych nagród — niech 
weźmie ud»jl w Wielkim Letnim Konkursie 

| RniRiHogn Radła.

I w nprnNTn^rtT ttpĄt.a FAPOLA T PA- 
| JKTA pnpTi-rtT.łTfpĄ r>OT PITUO

TTZ UPJ WT<3 f««
Wa wtnrnk. dnia 20. 6. o godzinie J>2 30 ^otakj 

Radio wv«jw1ji w teatrze na wyspie w Łazien
kach ..TTet fv W!«ln‘* snlte Mariana Rudnickiego, 
opa-t" pa mnlrn-irh ludowych.

Suita ta wykonana bodzie w stylowym teatrze 
lariołr^n^^łrin, vr obecności króla Rumnnł! Kh- 
rnłn u 1 Pana Prezydenta Rzeczypospolltel Pol. 
sklei.

Kompozytor. plszar swą suitę ludowa miał 
pa mvś1i danie szeregu muzycznych sylwetek 
młaazkpńnów pnbr7<»ża Wisły 1 to począwszy od 
jaj *t*Ad»ł ąż do i#*« ujścia do morza.

W1d«’’mv tu koleino. pleśń’ 1 tadro Ślązaków 
Górali T'ndhala ńskich. ludu wiejskiego a okolic 
Krakowa, Sandomierza. Lublina, a dalej z Ma
zowsza. Kujaw 1 Pomorzą.

Audycie tę transmitować będzie cała sieć ame
rykańskich stacyj N. B. C. oraz w Fnropłe Ru
munia. r-A-h^-łnwaeia i Niemcy.

LETNIE TRANSMISJE
Z CIECHOCINKA

W miesiącach letnich podobnie jak w roku U- 
bległym. odbywać się będą stałe transmisje kon
certów Filharmonii Warszawskiej z Ciechocinka.

Koncerty te przystępne będą dla wszystkich 
radiosłuchaczy, radio bowiem transmitować Je 
będzie regularnie w poniedziałki 1 piątki od godzi
ny 17.00 do 17.50.

SUCHE ■ UIONNE
@

Detektyw 
przeprowadza wywiady obserwacyine 
w sprawach małżeńskich, rozwodowych, matry

monialnych i handlowych. 4037
Wywiadowcze biuro „Detektyw“

W. Bodanowskł. Bydgoszcz, u!. Pomorska 17, II. p. 
III. Ukt 5/37.

Dnia 11 czerwca 1937 r. Sąd Okręgowy w Gru
dziądzu w sprawie układowej Franciszka Olejni
czaka, właśc. składu towarów żelaznych w Działdo
wie ul. Bielnik 2, postanowił, po myśli art 52 pr. 
o post. ukł. umorzyć postępowanie układowe. 
Zlecenie Nr. 477/VII. (4555

Tresurą psów 
nowego kursu rozpoczął 
Klub Kynologów. Zgłoszę, 
nie przyjmuje się na placu 
tresury kolo Grzyba. 4515

ROŻNE

MATERIAŁY
BUDOWLANE!

Samochody osobowe i ciężarowe z krajowej montowni 

LILPOP, RAU I LOEWENSTEIN 
DLA GDYNI i POWIATÓW;
morskiego, chojnickiego, starogardzkiego, 
kartuskiego, kościerskiego, tczewskiego 
i gniewskiego

sprzedaje

ST. MARLEWSKI i S-KA, GDYNIA
ulica Abrahama 27 — Telefon nr. 12-41.

■naa ■ • ma aua ■ ■ 
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Gospodarstwo rolne
około 80 hektarów z zabudowaniami i przy* 
należnościami w powiecie starogardzkim sprze
dane będzie na licytacji w dniu 24 lipca 1937 r.

Bliższych informacyj udzieli:
Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności 

rr Starogardzie. 4S59

LICYTACJA PRZYMUSOWA
Dnia 1 lipca 1937 r. podpisany Komornik sprze

da w drodze licytacji publicznej najwięcej dające
mu za gotówkę o godzinie 10,30 przy ulicy Nad- 
gómej nr. 29/30 w Firmie Maks Riedel: 250 szt. 
kwiatów doniczkowych „Draceny“ i snotor elektr. 
z pasem 6 mtr. 3 PS. „A. E. G.“, oszacowane na 
łączną sumę 550,— zł., które oglądać można w cza
sie i miejscu wyżej oznaczonym.

(—) Michał Dobrzański, (4556
Komornik Sądu Grodzkiego Rew. II w Grudziądzu.

Dwa iłowa ..lioold fiDiger“
a każdy wie,

że to polski „Bechstein“
i polaki „Bluthner“.

Kalisz, Szopena 9
Niskie oeny. Dogodne spłaty 

polsoa
H. TUROSTOWSKA

TORUŃ, Iw. Ducha 14. - Skład t.rt«,lła4w. 11M

W miesiącach lipcu I sierpnia kancelarie nasze 
po południu bodę

nieczynna
Adwokaci w Toruniu:

Dr. Behr, Doerffer, Dr. Drath, Dr. Dzie
dzic, Dr. Jezierski, Kohnert, Kostecki, Ku- 
lerskl, Lewandowski, Martin, Matuszewski, 
Michałek. Mordawski, Dr. Ossowski, Pau
lus. Przyslecki. Tomaszewski Kazlm., Dr. 
Woyda, Wroński. 4560 C

37«^

°°'*ca wyśmienite lody.
J3u<ićos«cz — Srdowsfk«» 3S

Wagonowo —
ze aKladnićy! 

Najtańsze źródło dostawy 
na: 1619

dźwigary T 
cement portlandzki 
wapna w kawałkach 
wapno gaszone 
dest. smolę węglową 
papę dachową 
matę trzcinową 
cegłę i mąkę 
gips [szamotową 
kredę pławioną 
gwoździe — drut 
karbolineum 
smołę drewnianą 
przy odbiorze wagonowy» 

franko stacja odbiorcza.
Zamówienia na conajmnią 
3.000 kg wykonujemy C 
obrębie 35 km. od Pelplinf 
samochodem ciężarowy« 

franko miejsce budowli.

RAUDENER
Warengenosseułchaft 

PŁLPLIN — tel. j 
Marszalka Piłsudskiego 30

MWEŁ KIEJZIK
SPECJALNE WARSZTATY MECHANICZNO - SAMOCHODOWE

SDYN1A, Piotra Wysockiego 53. Telefon nr. 15-31.

Warsztaty moje urządziłem w!g. najnowszych wymagań techniki auto
mobilowej, Przy warsztatach prowadzę specjalny dział produkcji: 
wały kardanowe, półośki, zawory i inne części do wszystkich typów 
samochodów. Części wykonane w moich warsztatach niczem nie 
ustępują zagranicznym. Jakość materiału jest gwarantowana.

Dakiadeott wykonania do 1/130 mm, a ceny wiecej niź 50% niższe od zagranitznyc!!.
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Kartoflanka
Superior najprzedniejsza 

i kg. 0.40 zł

Mydło 
ziarniste I a 
1 kg 0.88 zł

Soda
krystaliczna
I kg. 0.12 zł

Proszek 
Mydlany 

do prania I a 
1 kg. 0.85 zł

Bielidło
do prania

1 kg. 0.34 zł

Świece
gromnice i pokojowe

Oliwy
smary, tran, karbolineum
Kupujesz najkorzystniej 

w Hurtowni 
li Kuniński 

Toru A, Szeroka 35 
455<>C

„WielKi obrót - mały zysK
idąc za tym hasłem przekalkulowaliśmy w dół 
ceny w wszystkich oddziałach naszego magazynu.

Nie licząc się z aktualną tendencją zwyżkową

U

obniżyliśmy ceny wszystkich artykułów
by dać możność licznym naszym Klientom z miasta 
i Pomorza, zakupienia towarów tekstylnych, kon
fekcji, bielizny,* galanterii, firanek, dywanów itp. 

po cenach najniższych bez jakichkolwiek rabatów słówkowych.

Jesteśmy przekonani, że system sprzedaży na
szej po cenach stałych „netto“ zyska uznanie 
u Szanownych naszych Odbiorców i zdobędzie 

nam dużo nowych Klientów.

Od 1 lipca rozpoczynamy

we wszystkich oddziałach naszego magazynu^
• **

DYREKCJA OKRĘGOWA 
KOLEI PAŃSTWOWYCH 

w Toruniu 
ogłosiła 4552 

przetarg publiczny 
na dzierżawę restauracji 
kolejowej na dworcu por« 
tu lotniczego w Rumii 
z terminem objęcia I5/VII 
1937 r.

lermin składania ofert 
upływa z dniem 8/VII. 
1937 r. godz. i2»ta.

Bliższe szczegóły w ob. 
wieszczeniach wywieszo» 
nych na większych sta» 
cjach D. O. K. P. Toruń

W. KORZENIEWSKI
Telefon 1898 <

Spółka Akcyjna

Grudziądz » Rynek 22-24
Największy Dom Towarowy Pomorza.

Makulaturę 
(odpadki papierowe) w ka= 
żdej ilości po najwyższej 
cenie kupuje R. PREUSS. 
Toruń, Rabiańska 15 — tel 
»5'35 »765

Sprzedam 
patefon mały walizkowy, 
nadający się na wycieczki, 
oraz kilka płyt za zł. 30.— 
Wiadomość „Dzień Porno, 
rza“ Toruń pod nr. 700.

BMIATEWS

Sprzedam 
wydzierżawię, z powodu 
choroby obszerny skład 
z meblami w Toruniu. 
Objecie 2000 zł. Okazja! 
Oferty do „Dnia Pomorza 
pod nr. 9841

Na zamówienia wysyłam do każdej miejscowości.

Uwaga myśliwi! 
fóron muśMwafta od acł. 33.— 
fHstoletfw outom, od «1. 23.— 
^froSMofti - - - - od «1. 4». 3®
oraz wszelkie przybory sportowe i wędkarskie.

TORUŃ, mostowa'30

HURT DETAL

SKlad Drzewa i 
Hurtownia Dykt

Toruń
Czerwona Droga nr. 23.

Śmietniki
podwórzowe, betonowe w ra. 
mach żelaznych przenośne 
poleca K. KUJAWSKI, 
Warsztaty Mechaniczne — 
Odlewnia żelaza Toruń.

4494C

SKład Broni i Amunicji

JAN SZYN ALGdynia*ult(a *wietoiaftslta 33 35,
Warsztaty reperacyjne wykonują wszelkie reperacje, dora< 

bianie kolb i montowanie lunet.

DYKTY
we wszystkich rozmia» 

rach ijakościach

poleca najtaniej

Poszukuje 
uczciwej pracowitej praco, 
wnicy domowej od 1 lipca I 
br. umiejącej gotować i prać 
Zgłoszenia „Dzień Pomorza“ 
pod nr. 400.

Pokój
umeblowany do wynajęcia 
Zielińska, Toruń, Banko, 
wa 8.

J^fredi/t 
mo agy^nafy 
Nowości 
g letnie 
w jedwabiach I wełnie 

najkorzystniej

P. SllaOaiowiki
Toruń, St. Rynek 24.
KREDYT NA ASYGNATY

OGŁOSZENIE.
Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku ogłasza 

niniejszym przetarg na dostawę ok. 400 m3 kamie
ni brukowych i około 80 m bież, krawężników dla 
wybrukowania drogi „Broschkischer Weg“ od 
„Marxstrase‘‘ do „Legan". Warunki przetargu mo
żna nabyć w Kasie Głównej Portu w Gdańsku, 
Neugarten 28/29 za opłatą 3 guldenów i zwrotem 
kosztów przesyłki.

Termin otwarcia ofert: 15 lipca 1937 r. o godz. 
10-ej w sali posiedzeń Rady Portu.

Termin przydziału: 4 tygodnie.
Rada Portu 1 Dróg Wodnych

w Gdańsku.

OGŁOSZENIA.:
wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej , , , « . OM zł
w tekście na pierwszej stronie 1.00 zł
w tekście na drugiej i trzeciej stronie 0.80 zł
w tekście na dalszych stronach............................................0.50 zł
Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze słowo i wyrazy tłustym dru

kiem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25 proc, 

drożej.
Dla poszukujących pracy i nekrologi 25 proc, zniżki. 
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20 procent 

ł nadwyżki. W W. M. Gdańsku cennik ogłoszeniowy jest iden- 
J tyczny z cennikiem dla Polski, z tem jednak, że rachunki mogą 
5 być regulowane w guldenach gdańskich na podstawie noto-
• wań Giełdy Gdańskiej z dnia poprzedzającego dzień wpłaty.
1 ■ ■ ~ ■■ 11 1 
g Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska: 5 25 I. piętro, redaktor odpowiedz, na Gdynię:

Plac 23 Stycznia 10, 1. — Redaktor odpow 
Brodnica: Zygmunt Bartelkl, Przykop 53.

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSIl
W ekspedycji miejscowych agencyj .<«««... 2.00 zł
Z odnoszeniem do domu.........................•«•««•• 2.20 zł
Przez pocztę z odnoszeniem do domu ..««... 2.40 zł
Pod opaską ........................................................  4.50 zł
W Gdańsko przez pocztę . 2.32 gd; przez gońca . . 2.00 gd
W Gdańsko z odbieraniem w administracji wprost . 1.75 gd
Zagranicą........................................................................................ 4.00 zł
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. prze
szkody w zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za 

niedostarczenie pisma.

Redaktor odpowiedzialny: 
WACŁAW WYTYK, Toraś, ul. Bydgoska 51.

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. 
pnie lastricowe. Adres „ELE. 
WACJA" Gdynia, Morska 
49, telefon 22.73. Biuro 
sprzedaży betonu Adamas 
Poszukujemy reprezentant 
tów. Oddział Toruń, Mo. 
stówa, tel. 21.82. Bydgoszcz, 
T. Kukliński, ul. Cieszków, 
skiego 10. 3557

Dwie parcele
budowlane w Chylonii 0» 
bok dworca sprzedam oka» 
zyjnie. Zgłosz. Adm. Ga. 
zety Morskiej pod parce, 
la okazyjnie". 4537

Letnisko
w miejscowości Szwajcarii 
Kaszubskiej, położonej mię. 
dzy jeziorami i lasami — 
Utrzymanie pierwszorzędne 
poleca — Skrzypkowski — 
pensjonat Chmielno, tel. 7. 
stacja kol. Garcz, powiat 
Kartuzy (Pomorze) (Mk

Poszukuje
pani do pomocy w zarzą. 
dzie oraz na zastępstwo na 
kilka miesięcy, do dużego 
pensjonatu w Gdyni. Oferty 
do „Gazety Morskiej Ilustr.“ 
pod „Pensjonat" (Mk

Unieważniam 
zagubiony wykaz na naz. 
wisko Szyma Franciszek — 
Gdynia 4, ul. Drzymały 26. 

(4497Mk)

Pensjonat 
„Szwajcaria“ 

najpiękniejsza okolica Ka. 
szubskiej Szwajcarii —góry, 
lasy, ioziora. Pokoje z u» 
trzymaniem od 4—6 zł.

Ostrzyce, poczta Goręczyno, 
Rzeźnicka. 4465M

Mieszkanie
duże, czteropokojowe, o. 
szklona weranda, wszelkie 
wygody, ogródek, grunto. 
wnie odremontowane, przy 
parku — wynajmę: Toruń 
Rybaki 51. 449» C

Jurata
Piękny plac nad zatoką 
okazyjnie do sprzedania. — 
Wiadomość: Warszawa, ul. 
Sienkiewicza 1 mieszkanie 23 

4548

TCZEW

Letnisko 
w majątku — lasy, jeziora, 
plaża, park, radio i biblio, 
teka. Krautforstowa, Nowy 
Dwór, poczta Rychnowo 
Wielkie. 4S58CK

Chiromantka
Grafologini z Wiednia prze, 
powiada przeszłość, teraz, 
niejszość, i przyszłość. Przyj, 
muje także w niedzielę 
i święta. Tczew, ul. Szopę* 
na 34, parter lewo, 4223Tk

Rower familijny«

U W A G 1 >
Ogłoszenia drobne przyjmnjemy wyłącznie za gotówkę. Naj
mniejsze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Ogłoszenia 
drobne przyjmujemy jedynie do 50 słów, powyżej — liczymy 
według rozmiaru. Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych 
nie przyjmujemy, dla Innych tylko wówczas, gdy za takie za
strzeżenie zostanie zapłacona przewidziana w cenniku 20 proc. 
Czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej 8. A. w Toruniu, 
nadwyżka. Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści 
ogłoszenia, ido upoważniają do żądania zwrotu gotówki, ani 
też nie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia 
ogłoszenia Uzasadnione reklamacje będą uwzględniane o ile 
zostaną wniesione do dni 8-miu od daty ukazania się ogłosze
nia, lub od daty otrzymania rachunku. Przy sądowem ściąga
niu należności rabat upada. Za terminowy druk i przepisane 

miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.

Wilhelm Grimsmann. Gdańsk, Kassublscher Markt 21, L p. — Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: Leon Formańskl ul. Dworcowa
Wiktor Mielników,Gdynia, ui. Min. Kwiatkowskiego, gmach „Paged'u". — Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz: Mieczysław Bagiński, Grudziądz 

na Tczew: Alojzy Kuzlo Tczew, Kościuszki nr. L — Redaktor odp. na Rypin: Kazimierz Zwierzyński Lipno: „Astoria", Kościuszki 7 Francmztk Majówki 
Wydawca: spółdzielnia Wydawnicza „Gryf z odpow udziałami w Toruniu. Za ogłoszenia odpowiada Administracja.


