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Wysiłkiem nieustannym musimy
odrabiać wiekowe zaniedbania na morzu

Przemówienie Pana Prezydenta R. P. z okazji
Warszawa. (PAT) W dniu wczoraj

szym P. Prezydent Rzeczypospo
litej wygłosił przez radio z okazji 
„Święta Morza** następujące przemó
wienie:

Rok rocznie naród polski święci „Dzień 
Morza“. W dniu tym rok rocznie od codzien
nej pracy się odrywa, by baczniejszym spoj
rzeniem objąć swoją nadmorską ojcowiznę 
1 niezmierzone przestrzenie oceanów-

One to jednoczą nas wszystkich we 
wspólnym dążeniu do lepszej przyszłości, o- 
ne łączą nas ze światem, wprowadzają na 
wolne, granicami nie przecięte, dla wszyst
kich jednakowo dostępne szlaki.

Handel morski i przemysł, własna ban
dera handlowa, własna marynarka wojenna 
i porty, a nade wszystko GDYNIA, Gdynia- 
miasto stutysięczne — port światowy — Je
szcze wczoraj mała wioska rybacka, dziś 
węzeł gospodarczy, trzydziesto-cztero mi
lionowego państwa. Oto sprawy, dla któ
rych rozważania skupiamy się rok rocznie 
w „Dniu Morza".

Strzelisty akt wiary stutysięcznej rzeszy
podczas uroczystości zamknięcia Kongresu 

Chrystusa Króla w Poznaniu
Poznań. (PAT) Wczoraj na zakończe

nie uroczystości związanych z Kongresem 
Chrystusa Króla w Poznaniu odbyła się na 
pi. Wolności uroczysta msza pontyfikalna.

Ulicami posuwały się koncentrycznie ku 
pl. Wolności nieskończone pochody organi- 
zacyj i stowarzyszeń z rozwiniętymi cho
rągwiami.

Po porannej mszy św. dla dzieci, odpra
wionej przez ks. kard. Verdier, pl. Wolno
ści i sąsiednie ulice zapełniły się wkrótce 
tłumem, dochodzącym do 100 tysięcy osób. 
Nad morzem głów falował barwny las kilku 
tysięcy sztandarów.

Na tarasie kolumnowym biblioteki Ra
czyńskich ustawił się w śnieżnych komżach 
słynny poznański chór archikatedralny ze 
swoim dyrygentem msgr. dr. Gieburowskim.

Olbrzymi, 14-metrowej wysokości ołtarz 
u skrzyżowaniu Al. Marcinkowskiego i ul. 
Nowej, flankowany był z prawej strony 
szpalerem korporacyj akademickich, po le
wej przez niższy kler z całej archidiecezji. 
Pierwsze rzędy foteli zajął episkopat i wyż
sze duchowieństwo krajowe i zagraniczne 
z biskupem morskim ks. dr. Okoniewskim, 
generalicją. przedstawiciele władz i insty- 
tucyj.

O godz. 10 wszedł na stopnie ołtarza me
tropolita mohylowski Ropp w towarzystwie 
5 arcybiskupów. Krótko przed przybyciem 
legata papieskiego publiczność powstała z 
miejsc, aby przywitać reprezentanta Rządu 
min. W. R. i O. P. Świętoslawskiego, który 
zadął miejsce na 2-«ńej kondygnacji ołtarza.

Gdy ogarniam obraz naszego dorobku 
morskiego — to wid?ę nietylko tętniące ży
ciem wybrzeże, nie tylko ramiona linii okrę
towych wyciągnięte do dalekich portów — 
słowem — nietylko to wszystko, co wielo
krotnie pomnaża materialnie naszą siłę go
spodarczą — lecz widzę także objaw rodzą
cych się w nas wartości duchowych, będą
cych cechą ludzi morza, ludzi zahartowa
nych w pracy 1 walce z żywiołem.

Surowość życia morskiego., zrodzona w 
potężnym oddechu oceanu, coraz powszech
niej przyczynia się do wyzwolenia naszej 
duszy narodowej z małości i słabości.

Obchodzony co roku uroczyście w całej 
Polsce „Tydzień Morza“ jest wyrazem nie
tylko naszych uczuć, ale także i przede 
wszystkim okresem narodowego rachunku 
sumienia w tej dziedzinie.

Dotychczas — obrachunek tej morskiej 
pracy wyrażał się zawsze imponującym do
robkiem, rekordami wysiłku i pracy. Ale 
musimy sobie uprzytomnić, że nawet naj
bardziej wydajny rezultat naszej pracy na

u jego boku wojewoda poznański płk. Ma- 
ruszewski. Naprzeciwko, na trenach, usta
wionych po lewej stronie ołtarza, zasiedli 
kardynałowie. Pryr-as Francji Verdier, Pry
mas Austrii Innitzer i ks. kardynał Ra
kowski. Na Al. Marcinkowskiego zajechał, 
zaprzężony w 6 koni powóz, wiozący lega
ta papieskiego, otoczony szwadronem strzel
ców konnych.

Wśród dźwięków fanfar, Prymas Polski 
ks. kard. Hlond wszedł pod baldachimem 
na stopnie ołtarza i zajął miejsce na purpu
rowym tronie, znajdującym się na najwyż
szej kondygnacji u stopni ołtarza.

Rozpoczęła się uroczysta msza pontyfi-

Robotnik współtwórcą wartości narodu 
Mowa płk. Koca w Katowicach

W ub. poniedziałek o godz. 17 w sali ślą
skich technicznych zakładów naukowych 
odbyło się na zaproszenie marszałka sejmu 
śląskiego, Karola Grzesika, zebranie działa
czy społecznych i politycznych Śląska.

Kilka minut po godz. 17 przybył płk. Koc 
w towarzystwie wojewody śląskiego dr. 
Grażyńskiego i prezydenta m. Warszawy, 
Stefana Grażyńskiego. Zebranie zagaił 
marszałek Grzesik, który podkreśliwszy, że 
Śląsk niejednokrotnie już dawał dowody 
solidarności narodowej, wyraził przekona-

„Tygodnia Morza”
morzu nie będzie na miarę naszych potrzeb. 
Bo wiekowe są nasze zaległości i zaniedba
nia na wybrzeżu i na morzu — zaniedbania, 
które dzisiejsze pokolenie Polaków musi 
wysiłkiem nieustannym odrabiać.

Pamiętać musimy również, że niedość 
jest mieć własny brzeg morski, niedość wła
sne statki, że niedość prowadzić własny 
handel morski. Pamiętać musimy nieustan
nie o zapewnieniu bezpieczeństwa tej pol
skiej pracy na wybrzeżu i na morzu. Dla
tego chcemy mieć MARYNARKĘ WOJEN
NĄ odpowiednią potrzebom 1 wielkości 
Państwa Polskiego.

Zapatrzeni w dalekie horyzonty mórz, 
winniśmy przez poznanie 1 ukochanie rozli
cznych spraw morskich budzić i pogłębiać 
w sobie pragnienie, by nasza flota powięk
szała się dalej corocznie nie tylko o statki 
handlowe, które w głębiach swych ładowni 
niosą w świat produkty naszej pracy i 
zwożą potrzebne nam surowce — ale by sta
lowe burty okrętów wojennych zapewniały 
bezpieczeństwo tej pracy.

kalna, celebrowana przez legata papieskie
go w asyście 6-ciu księży infułatów i kano
ników.

Podniosłe kazanie o niebezpieczeństwie 
liberalizmu bezbożniczego i konieczności 
przeciwstawienia mu zasad chrześcijań
skich obróconych w czyn, wygłosił w języ
kach polskim, francuskim i niemieckim ks. 
biskup połowy Gawlina.

Po udzieleniu tłumom błogosławieństwa, 
z którym w myśl orędzia Ojca św. połączo
ny był całkowity odpust, legat papieski ks. 
kard. Hlond, p. min. Świętosławski, dostoj
nicy kościelni i świeccy odjechali do Semi
narium Duchownego, gdzie odbyło się śnia- 

nie, że hasło to w krótkim czasie zostanie 
zrealizowane.

Następnie zabrał głos płk. Koc:
Obywatele I
Pierwsze miesiące budowy Obozu Zje

dnoczenia Narodowego wkładają na mnie 
obowiązki i tyle pracy, że nie mogę w tej 
początkowej fazie prac organizacyjnych 
brać udziału w regionalnych zjazdach na- 

I szej organizacji. Mimo to uczyniłem wszy- 
Istko, aby nie pozbyć się radości pobytu 

wśród was, obywatele śl/«'’®»-

danie w ścisłym gronie. W czasie śniada
nia wygłosił przemówienie p. min. Święto
sławski.

Skoro tylko zakończyła się msza pontyfi
kalna na pl. Wolności, .niebo pokryło się 
chmurami, rozpętała się krótka, lecz gwał
towna burza z piorunami i ulewnym desz
czem, która nieomal z programową precyzją 
oszczędziła tłumom niemiłej niespodzianki 
w czasie trwania podniosłego nabożeństwa.

Po południu o godz. 16 odbyła się mię
dzynarodowa manifestacja katolicka pod 
pomnikiem Najśw. Serca Jezusa przy Pl. 
Marszałka Piłsudskiego. Tłumy wiernych, 
które obliczają na około 30.000, zapełniły 
szczelnie cały plac przed pomnikiem i przy
ległe ulice. Po prawej stronie figury Chry
stusa ustawiono tron dla legata papieskie
go. Ponieważ w międzyczasie zaczął padać 
rzęsisty deszcz i niebo zaciągnęło się cięż
kimi chmurami, J. E. Ks. Kard. Prymas 
Hlond zarządził skrócenie programu z bli
sko 2 i pół godziny do 30 minut. Uroczy
stości ograniczyły się do powitania legata 
papieskiego, po czym nastąpił wspólny 
śpiew zebranych tłumów „Chrystus vin- 
cit“. Z kolei odbyło się wzruszające w swej 
prostocie odmówienie przez wszystkie gru
py narodowe w ich własnych językach wy
znania wiary. Modlitwa odbyła się wspól
nie.

Po odśpiewaniu ,.Tu es Petrus“ przemó
wił do zebranych rzesz legat papieski, 
wskazując na znaczenie Kongresu Chrystu
sa Króla i Zjazdu Katolickiego, udzielając 
następnie zgromadzonym błogosławieństwa 
papieskiego. Na zakończenie odśpiewano 
chórem „Boże coś Polskę“, po czym tłumy 
rozeszły się.

Odjeżdżającego legata żegnano hymnem 
papieskim.

Na tym uroczystości związane z odby
ciem w Poznaniu Międzynarodowego Kon
gresu Chrystusa Króla i Zjazdem Katolic
kim zostały zakończone.

Śląsk — ta prastara ziemia polska, naj
dłużej od macierzy oderwana, a zasługą oj
ców waszych 1 waszą zachowana w wierno
ści Ojczyźnie — jest sercu polskiemu szcze
gólnie droga i umiłowana.

Dzieje walk waszych o narodowe oblicze 
Śląska, ostatnia karta tych walk, — powsta
nie śląskie — to najpiękniejsze karty wiel
kiej historii zmagań się narodu polskiego o 
wolność i wielkość Polski. Dla całej Pol
ski są one nie tylko wspomnieniami boha- 

(Ciąg dalszy na stronie 2-giej)
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(Ciąg dalszy ze str. 1) 
terskiej przeszłości — są one żywym przy
kładem, co może sprawić karny duch ludu 
polskiego, są wielką nauką, gdzie uależy 
szukać źródeł siły polskiej i jak przyszłość 
1 Narodu i Państwa budować.

Śląsk w wielkiej rodzinie różnych dziel
nic Polski ma wyraźny charakter dzielnicy 
przede wszystkim robotniczej. Robotnik ślą
ski budował wielkość gospodarczą Śląska 
'— robotnik śląski powołany jest, aby stał 
na straży tej wielkości i aby znaczenie Ślą
ska dla państwa gruntował.

Dla tego wśród was właśnie chcę powie- 
dzieć o liniach kierunkowych sprawy robot
niczej w Polsce.

Musimy prace nasze jednocześnie 1 har
monijnie rozwijać w dwóch zasadniczych 
dla sprawy kierunkach:

1) Musimy wiedzieć, jak chcemy zmie
nić i kształtować stosunek robotnika pol
skiego do warsztatu pracy, narodu i pań
stwa, tak, a’-y ten stosunek uspołecznić nie 
według obcych nam wzorów egoizmu klaso
wego.

2) Musimy dalej wiedzieć, czego żądać 
będziemy, aby uspołecznić stosunek do 
spraw robotniczych tych czynników, które 
byt robotnika polskiego po za nim kształ
tują.

W pierwszym zakresie sprawić mamy, 
aby robotnik polski nie czuł się tylko tech
niczną silą roboczą, ale aby stał się świado
mym współtwórcą gospodarczych i morał- 
nych wartości narodu — w drugim mobili
zować będziemy wszystkie siły i środki 
państwa i całego społeczeństwa, aby wspól
nym, planowym wysiłkiem stale 1 wytrwa- 
le poprawiać warunki, w Jakich żyje i pra
cuje robotnik polski.

Oba te zadania mogą być dobrze wyko
nane tylko z najwyższym udziałem samych 
robotników. Siła i znaczenie świata robot
niczego w państwie fest zależna od Jego po
czucia narodowego i państwowego oraz od 
jego organizacyjnego zjednoczenia.

W ramach Obozu Zjednoczenia Narodo
wego rozpoczynamy wspólną pracę o lep
sze jutro dla całego narodu i państwa — 
z niezłomną wiarą w Jej powodzenie.

Do prezydium okręgu śląskiego O. Z. N. 
powołani zostali: prezes — marszałek sejmu 
śląskiego Karol Grzesik, wiceprezesi — sen. 
Kornke Rudolf, sen. Grajek Michał, poseł 
Palarczyk Karol, sekretarz — Kandora Jan, 
zastępca liekretarza — Koraszewski Cze- 
sław, skarbnik — Kowalczyk Tomasz, za
stępca skarbnika — dr. Mazurkiewicz, ław
nicy — poseł Fesser, dr. Dąbrowski Włodzi
mierz, dr. Kujawska Maria, dyr. Kudlicki i 
poseł Paweł Kubik.

Do rady okręgu powołanych zostało 85 
osób z wiceprezesami rady sen. Pawelcem 
i posłem Pietrzakiem na czele.

Z kolei prez. m. Warszawy min. Starzyń
ski w dłuższym przemówieniu rozwinął te
zy deklaracji ideowej płk. Koca. Mówca 
oświadczył m. in., że do pracy nad konsoli
dacją narodu musimy stanąć wszyscy, al
bowiem historia nas uczy, że zwyciężaliśmy 
wtedy, kiedy wszyscy szliśmy do boju. Do 
tej pracy codziennej, żmudnej i ciężkiej, w 
myśl wskazań Marszałka Śmigłego-Rydza, 
Śląsk — który przez 600 lat umiał skutecz
nie bronić mowy ojczystej i polskości tej 
ziemi — jest jak najlepiej zaprawiony.

Przemówienia płk. Koca i prezydenta 
Starzyńskiego przerywane były często 
gromkimi oklaskami.

Opuszczającemu salę płk. Kocowi zgoto
wano długotrwałą owację.

Amerykańskie i angielskie 
okręty wojenne w porcie 

kilońskim
Kilonia (PAT.) Pancerniki amerykań

skie „New York“. „Wyoming“ i „Arkan
sas“ które stały tutaj od 20 czerwca, opu
ściły port wojenny Kilonii, kierując się do 
portu Funchal na Maderze.

Wczoraj rano zaś przybyły do portu wo 
jennego w Kilonii angielskie łodzie pod
wodne. W skład flotyli wchodzą: okręt ba
za „Lucia“, oraz łodzie „Narval“, „Porpoise“ 
„Starfish“ i ..Swordfish“. Po przejściu przez 
śluzę w Holtenau flotyla łodzi podwod
nych odeszła w dalszą drogę do Anglii.

Szczęśliwy Duesseldorf
Duesseldorf (PAT). Miasto Duesseldorf 

znalazło się w szczęśliwej sytuacji finanso
wej. Władze miejskie postanowiły w naj
bliższym czasie przeprowadzić obniżkę po
datków, gdyż na podstawie wyników za rok 
gospodarczy 1936 zdołano zaoszczędzić po
ważniejsze kwoty, przekraczające 2 milio
ny marek.

Wizyta króla Karola
w Centr. Instytucie Wych. Fiz. na Bielanach

Warszawa, 29. 6. (PAT). Wczoraj po 
południu Jego Królewska Mość król 
Karol Il-gi zwiedził wraz z ks. Michałem 
Centralny Instytut Wychowania Fi
zycznego na Bielanach.

Zgromadzona na ulicach publicz
ność serdecznie witała J. K. Mość, u- 
branego w mundur pułkownika wojsk 
polskich.

Wysiadającego z samochodu J. K. 
Mość powitał dyrektor PUWF gen. Ol
szyna - Wilczyński, po czym złożył |

meldunek dyrektor Centralnego Insty
tutu W. F. płk. dr. Gilewicz.

J. K. Mość zwiedził wraz z ks. Mi
chałem szczegółowo wszystkie urzą
dzenia instytutu, pracownie, sale wy
kładowe, laboratoria, pływalnie, inter
nat żeński i męski oraz objechał boiska 
sportowe.

J. K. Mość pozostał w CIWF czas 
dłuższy, żywo interesując się pracami 
Instytutu oraz systemem nauczania.

Przed wyjazdem J. K. Mość wpisał 
się do księgi pamiątkowej Instytutu.

Gród podwawelski gotów na przyjęcia 
Dostojnych Gości

Kraków, 29. 6. (PAT.) W związku z 
dzisiejszym przyjazdem do Krakowa 
króla Karola Ii-go, Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Marszałka Śmigłego- 
Rydza i wielkiego wojewody księcia Mi-

NuliijWt~ilosok9lstiiii|iglsliii 
przez usta swego zastępcy gen. Berbeckiego 
Kulminacyjny dzień uroczystości sokolich w Katowicach

Katowioe (PAT). Wczorajszy dzień był 
punktem kulminacyjnym uroczystości, zwią 
zanych z 8-ym Zlotem Sokolstwa Polskiego.

Na polu wyścigowym na przedmieściu 
Brynów na trybunie toru ustawiono na 
podwyższeniu ołtarz polowy.Olbrzymi plac 
wypełnili sokoli z całego kraju oraz z Cze
chosłowacji, Niemiec, Ameryki, Rumunii, 
Francji, Holandii i Belgii. Za oddziałami 
sokolstwa ugrupowały się oddziały innych 
organizacyj oraz tłumy ludności.

O godz. 9-tej rano przybył przedstawi
ciel Marszałka Śmigłego - Rydza gen. Ber- 
becki, który przy dźwiękach hymnu naro
dowego w otoczeniu prezesa Związku So
kolstwa Arciszewskiego i starszyzny soko
lej odbył przegląd zgromadzonych oddzia
łów, po czym zajął miejsce przed ołtarzem. 
Obok gen. Berbeckiego zasiedli: wojewoda 
śląski dr. Grażyński, marszałek Sejmu ślą-

Niech żyją „Polonia” i „Belgica”
Znamienne oświadczenie zwycięzcy tegorocznego 0ardon>

■ennetto.
Warszawa (PAT). Znany aeronauta bel

gijski Demuyter zwycięzca w ostatnich za
wodach o puchar Gordon-Bennetta nade
słał do redakcji P. A. T. następujące 
oświadczenie:

wJastem szczęśliwy z powodu nowego 
zwycięstwa balonu „Belgiea**. MŁe mogę 
jednak nie wyrazić swego zachwytu nad

Giełdy francuskie zamknięte
Chautamąs zażądał rządu pełnomocnictw... Błuma

Paryż, 29. 6. (PAT.) Po całonocnych na
radach rząd postanowił w obliczu sytuacji 
finansowej, jaka się wytworzyła — wystą
pić do parlamentu z żądaniem równie sze
rokich i nieograniczonych pełnomocnictw, 
jak te, których żądał w ewoim czasie pre
mier Blum, a nawet o tyle ezerszych, że z 
wykluwaniem poprawki zabraniającej rzą
dowi dewaluacji. W kuluarach parlamentu 
wyrażają opinię, że premier Chautempe 
spodziewa się, iż rząd uzyska tym razem w 
senacie konieczną większość.

Gorączkowe obrady trwały wczoraj wie
czorem i dziś rano. Ogłoszenie o godz. 1 w 
nocy dekretu, przewidującego zamknięcie 
giełdy na czas nieograniczony, jak również 
ogłoszenie moratorium płatności należyto- 
ści handlowych, opiewających w walutach 
zagranicznych lub w złocic dało odczuć, że 
rząd stoi znowu wobec daleko idących ope- 
racyj finansowych.

Projektowana ustawa o pełnomocnic
twach zostanie dziś po południu natych
miast po ądccjtŁaoiu deklaracji rządowej 

chała, całe miasto przybrało odświętny 
wygląd. Od pięknie i artystycznie ozdo
bionego dworca kolejowego wzdłuż tra
sy, którą posuwać się będzie orszak kró
lewski i Pana Prezydenta Rzeczypospo

skiego Grzesik, prezes Arciszewski i pik. 
Sadowski.

Uroczystą mszę św. odprawił ks. biskup 
Adamski, podniosłe kazanie wygłosił na
czelny kapelan Związku Sokolstwa Pol
skiego ks. prałat Jachimecki, po czym prze 
mówił ks. biskup Adamski, który powitał 
Sokolstwo w imieniu ks. kardynała Hlonda, 
udzielając obecnym błogosławieństwa.

W dalszym ciągu uroczystości przemó
wił prezes Arciszewski, składając hołd pry 
masowi Hlondowi i meldując Marszałkowi 
'Śmigłemu - Rydzowi gotowość sokolstwa 
do obrony Ojczyzny do ostatniej krcpil 
krwi.

Życzenia Naczelnego Wodza
Po tym przemówieniu odśpiewano „Ro

tę". Z kolei zabrał głos gen. Berbecki, wy
głaszając następujące przemówienie.

„W imieniu Wodza Naczelnego wszysl-

Damuytara
wspaniałym wyczynem balonu „Polonia", 
który był pilotowany przez kpt. Janusza, 
mego znakomitego przyjaciela, żeglarza 
pełnego entuzjazmu i doświadczenia nau
kowego: kpt Janusz zasłużył na zwycię
stwo tak samo. Jak i ja.

Do przyszłego roku. Niech żyje przy
jaźń naszych obu krajów. Niech żyją: „Po 
łonie" i ,-Belglca".

1 (—) E. Demuyter,

złożona izbie deputowanych, która bez 
zwłoki przystąpi do obrad. Należy się li
czyć z możliwością nocnego posiedzenia I- 
zby.

Przez całą noc pomiędzy Paryżem, No
wym Jorkiem, Waszyngtonem i Londynem, 
prowadzone były rozmowy telefoniczne, 
mające na celu uzgodnienie nowych pomi
nięć rządu francuskiego z trójstronnym u- 
kładem finansowym.

W kuluarach zapewniają, że rząd będzie 
się starał ratować franka przede wszyst
kim drogą szerokich oszczędności i nowych 
podatków.

Francuski dziennik urzędowy ogłosił już 
dekret o zamknięciu giełd francuskich od 
dnia 29 czerwca aż do daty, którą ustali o- 
sobnym rozporządzeniem minister finan
sów.

Paryż, 29. 6. (PAT.) Zamknięcie giełdy 
we Francji spowodowało jednocześnie za
niechanie wszelkich notowań dewizowych. 
Jednocześnie na mocy układu frank nie był 
notowany ani w Londynie ani w N. Jorku.

litej z wov,xca kolejowego na Wawel, z 
wyniosłych masztów, zdobnych u szczy
tu emblematami królestwa Rumunii i 
Rzeczypospolitej, zwisają wielkie flagi 
o barwach państwowych rumuńskich i\ 
polskich.

Popiersia Marszałka Józefa Piłsud-1 
skiego na gmachu dworca kolejowego i; 
u wylotu ul. Straszewskiego i Piłsud- ; 
skiego przybrano pięknie zielenią i dra- 
periami o barwach państwowych i or
derów Virtuti Militari. Również od Kra
kowa po Sowiniec pięknie przystrojono 
całą drogę flagami i zielenią.

Ze szczytu kopca na Sowińcu, z wy
sokiego masztu, powiewa wielka flaga 
o barwach państwowych. Poniżej pier
ścień chorągwi polskich i rumuńskich 
zdobi szczyt kopca. Okazale w swojej 
strojnej szacie wyglądają historyczne 
Oleandry i kopiec Tadeusza Kościuszki.

kich sił zbrojnych P?lski 1 całego narodu 
pod bronią, Tego, który powołany został, 
ażeby zbrojny naród prowadzić do zmagań 
z wrogiem i po drodze ku mocarstwowej 
Polsce, w imienin Marszałka Śmigłego-Ry
dza witam Zlot Sokolstwa Polskiego: 
SZCZĘŚĆ WAM BOŻE.

Gdy nad Polską była noc, byliście ze 
swoją czerwienią i białością tymi, którzy 
świetlaną przyszłość. Dziś mroki są roz- 
świetelaną przyszłość. Dziś mroki są roz
siane, dziś jest dzień Niepodległości. 
Dziś Wódz gromadzi siły, ażeby ugrunto
wać Polskę mocarstwową, ażeby zaimpo
nować i wykazać siłę i zwartość i jedność 
narodu całemu światu. Dziś już nie ma 
miejsca na zwątpienia i na niezdecydowa
nie. Dziś Wódz Naczelny wzywa całą Pol
skę do jednego zwartego szeregu obrońców 
Ojczyzny. Jedynym hasłem, jakie postawił, 
kiedy stanął na czele Generalnego Inspek
toratu Polskich Sił Zbrojnych było: Cały 
naród pod broń, cały naród do obrony Oj
czyzny.

I patrząc na wasze zwarte szeregi za
melduję Wodzowi Naczelnemu, że wy bez 
wahania dalszego i bez zwątpienia pod je
go przewodnictwem wraz z karnymi szere
gami wojska polskiego staniecie w ogrom
nych masach narodu polskiego ku obronie 
granic Ojczyzny i ku wzmocnieniu jej mo
cy mocarstwowej.

Gdzie są zwarte masy Polaków, tam 
myśl biegnie ku Ojczyźnie. Ojczyzna nasza 
jest silna, dopóki jest jednością, nie roz
darta niesnaskami. Dopóki cała i bez wy
jątku idzie drogą budowania mocy pol
skiej.

I dlatego każdy Polak w chwili tak uro
czystej pomyśli o tym symbolu jedności 
całego państwa polskiego i całego narodu i 
wraz ze mną krzyknie:

Włodarz ziemi polskiej Prezydent Rze
czypospolita) Polskiej, Głowa Państwa 
Ignacy Mośoioki niech żyje!

Jeżeli w jedności siła Ojczyzny, to siła 
armii jest również w zwartości i idei. Tym, 
że ta armia pójdzie jak jeden człowiek, że 
cały naród łunie na wroga, symbolem f 
gwarancją jest osoba Wodza Naczelnego^ 
Wódz Naeaelny zbrojnego narodu polskiego 
Marszalek Śmigły-Rydz niech żyje!

Sokolstwo polskie, które wzmocni szere
gi armii polskiej i wzniosłą ideą narodową 
i siłą ciała i ducha — Sokolstwo Polskie 
niech żyje!

Okrzyki na cześć Pana Prezydenta R. Pj 
i Marszałka Śmigłego-Rydza zebrane sokol
stwo trzykrotnie z entuzjazmem podjęło, 
orkiestra zaś odegrała hymn narodowy. Po 
wzniesieniu przez gen. Berbeckiego okrzyku 
na oześć sokolstwa polskiego orkiestra ode
grała marsza sokolego.

Po zakończeniu uroczystości zebrane od- 
działy zaczęły się przegrupowyweć do defi
lady, która trwała 2 godziny.
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Polsko-rumuńskie braterstwo broni
Król Karol wśród żołnierzy Wielkopolskich

wojskowe w BiedruskuWspaniałe uroczystości
Biedrusk (PAT) W oczekiwaniu na przy 

jazd J. K. Mości Króla Karola i J. K. "W. 
ks. Michała, Biedrusk przybrał odświętną 
szatę. Wzdłuż krętej sziosy wśród lasów, wio 
dących na poligon, z masztów powiewały 
flagi o barwach narodowych rumuńskich i 
polskich. Pogoda piękna. Peron dworca w 
Bolechowie zastał bogato udekorowany.

O godz. 5,25 rano przybywa na stację w 
Bolechowie pociąg specjalny, wiozący wyż 
sizych oficerów polskich i przedstawicieli 
prasy. O godz. 6 rano na peronie dworca w 
Bolechowie stanęła kompania chorągwiana 
57 pp. z orkiestrą. W chwilę po tym przy
bywa wojewoda poznański Marusze wek i, by 
powitać monarchę.

Uroczyste powitanie na dworcu w Bolechowie
O godz. 6.10 wjeżdża wolno na stację 

pociąg królewski. Lokomotywa cała w zie
leni przybrana chorągiewkami o barwach 
narodowych rumuńskich i polskich. Na prze 
dzie maszyny wielkie godło królewskie i 
orzeł biały.

rumuńska. Przed 
fanfarzystów. Od

powiewa królewska flaga 
zameczkiem stoi 4 ułanów 
strony południowej znajduje się pięknie u- 
kwiecony taras, a przed nim bije fontanna.

Apartamenty królewskie mieszczą się 
na parterze. W saloniku meble stylowe obi
te są czerwonym materiałem. W wielkim 
salonie moc kwiatów. Na ścianie wisi obraz 
przedstawiający moment wzięcia przez po
wstańców wielkopol. d<o niewoli oddziału 
niemieckiego. Z salonu wyjście na taras 
W trzecim pokoju znajduje się ubieralnia 
królewska a w niej na stylowym krześle le 
ży mundur pułkownika wojsk polskich, w 
którym JKM wystąpi w czasie defilady. Na 
tapczanie, przykrytym polskim kilimem le 
żą srebrne ostrogi, oficerska torba i pistolet 
Wszystko to wykonane w Polsce z materia 
łów polskich. Mundur JKM. i peleryna u- 
szyte zostały z polskich materiałów przez 
nadwornego krawca królewskiego, według 
wzorów przesłanych do Bukaresztu. Czapkę 
i hełm wykonano w Polsce. Na mundurze 
widnieją trzy ordery wojenne: rumuński 
Krzyż Michała Walecznego, Krzyż Virtuti 
Militari oraz rumuński krzyż wojenny lot
niczy. Poza tym gwiazdę orderu Orła Białe 
go i Korony Rumuńskiej. Na naramienni-

szczelnie oficerami wszystkich (rodzajów 
broni przedstawicielami miejscowego społe 
czeństwa oraz liczną publicznośią, przyby
łą z Poznania i okolicy. Na chwilę przed 
przyjazdem króla przybywają przedstawi
ciele władz z wojewodą poznańskim, Maru 
szewskim i prezydentem m. Poznania, Więc 
kowskim na czele.

Następuje uroczysta chwała przybycia 
króla. Orkiestra gra rumuński hymn naro
dowy, pułk prezentuje broń. Publiczność 
wznosi okrzyki na cześć JKM i obrzuca 
kwiatami samochód, którym król jedzie w 
towarzystwie Marszalka Śmigłego Rydza.

Do wysiadającego z samochodu króla pod 
chodzi dowódca pułku, trzykrotnie salutu
je szablą i składa raport:

w dalszym ciągu.
Król Karol II obserwował z ogromnym 

zainteresowaniem ćwiczenia wojskowe. Mo
narcha nie był tylko widzem, lecz żywo dy 
skutował nad zagadnieniami taktyki woj
skowej i współdziałaniu poszczególnych od 
działów broni.

W pewnej chwili ćwiczeń Król przyjął 
raport o wyniku ćwiczeń i wyraził decyzję 
naocznego zbadania terenu.

Jeden z generałów towarzyszących kró
lowi zwrócił królowi uwagę na niebezpie
czeństwo związane z przebywaniem na te
renie obstrzału.

— To mi nie przeszkadza rzeki król dwu 
krotnie, po czym dodał:

— To mi nie uniemożliwi naocznego o- 
bejrzenia terenu — po tych słowach król

J. K. M. król Karol II w przyjaznej rozmo
wie z J. E. Nuncjuszem Apostolskim w War
szawie msgr. Cortesi, podczas przyjęcia 

na Zamku.

Fragment z uroczystości złożenia przez J. 
K. M. króla Karola II wieńca na grobie 
Nieznanego Żołnierza. Reprodukujemy mo 
ment oddawania przez J. K, M. króla Karola 
żołnierskiej czci polskiemu Nieznanemu 
Żołnierzowi. Obok J. K. M. stoi ks. Michał.

Kompania chorągwiana prezentuje broń. 
Orkiestra gra hymn narodowy rumuński. 
Król pozostaje w swoim wagonie, spożywa
jąc z księciem Michałem pierwsze śniada
nie. Z dala słychać odgłosy strzałów armat 
nich.

O godz. 6,30 JK Mość w towarzystwie ks 
Michała wysiada z wagonu. Rozlegają się 
dźwięki hymnu narodowego rumuńskiego. 
Pada komenda „baczność". Kompania cho
rągwiana prezentuje broń. Dowódca kom
panii podchodzi na 9 kroków, salutuje trzy
krotnie szablą i składa JKM meldunek. — 
Król w towarzystwie ks. Michała i Marszał 
ka Śmigłego Rydza przechodzi przed fron
tem kompanii, po czym wita się z genera
łem Knołl-Kownackim i wojewodą Mani
sz ewskim.

Król ubrany jest w mundur połowy 
marszałka armii rumuńskiej koloru khaki, 
pas złocony. JK W. ks. Michał występuje 
również w mundurze polowym z odznakami 
kaprala podchorążego.

Marszałek Śmigły Rydz wystąpił w mun 
durzę poliowym, minister Beck w mundurze 
pułkownika artylerii konnej.

Król Karol II wsiada do samochodu z 
Marszałkiem Śmigłym Rydzem, w drugim 
samochodzie zajmuje miejsce Wielki Woje 
woda ks. M’chał z inspektorem armii gen. 
Fabrycym. Kolejno wsiadają do samochodu 
minister Beck. gen. Kasprzycki, szef sztabu 
głównego Stachiewicz, gen. Glatz, wicemi
nister gen. Głuchowski i pozostałe osobisto 
ści. Długi korowód samochodów wyrusza 
kierunku Biedruska.

Ćwiczenia wo's’<owe
Ludność zgromadzona wzdłuż szosy, 

Wacyjnie wita króla.
Po przyjeździe JKM wraz z otoczeniem 

na teren poligonu odbyły się ćwiczenia woj 
ekiowe, które trwały do godz. 9 min. 45.

O ćwiczeniach dają znać głośne odgłosy 
strzałów armatnich, głuchy terkot karabi
nów maszynowych i potężny warkot moto
rów samolotów, które co chwila przelatują 
nad terenem ćwiczeń. Piękna nogoda trwa

Krem Eukutol g wnikając 
w głębsze warstwy skóry, 
pielęgnuje ją i chroni od 
szkodliwych wpływów 

atmosferycznych.

E U K U T O L 
również nieodzowny 

dla starszych.

wraz z najbliższym otoczeniem udał się na 
teren zbombardowany, stwierdzając bc-zpo- 
pośrednio wyniki ataku.

Mundur Dolskiego pułkownika 
czeka na króla

O godz. 10 m. 10 król Karol II w towarzy
stwie ks. Michała i Marszałka Śmigłego Ry

kach haftowana cyfra królewska. Cyfrę kró 
lewską noszą od dziś na naramiennikach 
wszyscy oficerowie i strzelcy 57 pp. Cyfra 
królewska widnieje również na czaprakach

O godz 10 m. 10 JKM przybywa na za
meczek. Witają go dźwięki fanfa-, odegra
ne przez -1 uianów fanfarzystów. Król udaje 
się w towarzystwie Marszałka Śmigłego Ry

dza powrócił z terenu ćwiczeń wojskowych I dza do swych apartamentów.

na cześć króla Karola IŁ

J. K. M. król Karol w towarzystwie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, w czasie prze
glądu oddziałów wojska polskiego, zgrupowanych na polu Mokotowskim, przed wiel

ką defiladą, która odbyła się
i udał się do zameczku w oboeie w Biedru
sku. Zameczek ten to letnia rezydencja do
wódcy okręgu korpusu poznańskiego poło
żony jest w pięknym parku, schodzącym ta- 
nasami ku Waroie. Zameczek utrzymany 
j eet w stylu renesansowym. Na wieżycece I kilku rzutach.

Król wita sie z pułkiem po polsku
W czasie gdy król przebywał na zame

czku, pułk wraz z oddziałami broni towarzy 
szącej ustawia się w szyku, rozwiniętym w 

(Trybuna ^.wypełnione Ł są

JWasza Królewska Mość, pułkownik 
Grodzki melduje posłusznie 57 pułk piecho 
ty do przeglądu". Równocześnie dowódca 
pułku podaje stan oficerów, podoficerów i 
strzelców.

Po odebraniu raportu król Karol prze
chodzi przed frontem pułku, następnie po
wraca przed jego środek. Orkiestra przesta 
je grać. Król wita się z pułkiem, mówiąc 
głośno po polsku „Cz°łeni żołnierze“, na co 
pułk odpowiada „Czołem Wasza Królewska 
Mość".

Następnie Marszałek Śmigły Rydz odczy 
tuje przed frontem pułku orędzie P. Pre
zydenta RP o nadaniu królowi szefostwa 57 
pp.. po czym wręcza ten dokument królowi. 
W tym uroczystym momencie wojsko pre
zentuje broń, orkiestra gra hymn polski.

Po odegraniu hymnu dowódca pułku wy 
daje rozkaz „do nogi broń", pozostawiając 
pułk w postawie „na baczność", sam zaś 
podchodzi do króla na odległość kilku kro 
ków, salutuje, po czym wygłasza następu
jące przemówienie:

„Wasza Królewska Mość!
57 pułk dumny i szczęśliwy z zaszczytu, 

jaki go spotkał przez przyjęcie szefostwa 
pułku przez Waszą Królewską Mość, prosi 
posłusznie o przyjęcie odznaki honoroweji 
będącej symbolem braterstwa i związki! 
krwi wszystkich żołnierzy pułku. Zaszczyt 
że odznakę 57 pułku piechoty przyjmie Wa 
sza Królewska Mość, napawa nas najwięk 
szą dumą i będzie zawsze bodźcem do osią 
gnięcia najzaszczytniejszych wyników tak 
w pracy podczas pokoju, jak również zwy
cięskich sukcesów wojennych w obronie oj
czyzny własnej i braterskiej, wielkiej Ru
munii. Jako dowódca pułku, przyrzekam, iż 
pułk Waszej Królewskiej Mości okaże się 
godnym zaszczytu, jaki go dziś spotkał.

Jego Królewska Mość Karol II. król wiel 
klej Rumunii, szef naszego pułku — niech 
żyje".

Okrzyk ten pułk podchwycił 3-krołnie, 
prezentując broń, po czym orkiestra gra 

.marsza pułkowego, a następnie hymn ru
muński,

(Ciąg dalszy na str. 5-e&
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Międzynarodowy wyścig dookoła Polski
Napierała wygrywa pierwszy etap

Sukcesy sportowe Sokołów 
pomorskich

rozpoczął się czwarty mię- 
wyścig kolarski dookoła Pcl- 
etap prowadzący z Warszawy

W piątek 
dzynarodówy 
Bki. Pierwszy 
do Kielc na dystansie 180 km. zakończył 
się klęską zawodników zagranicznych dla 
których warunki terenowe okazały się zbyt 
ciężkie.

DRUGI ETAP
W sobotę odbył się drugi etap między

narodowego wyścigu kolarskiego dookoła 
Polski na trasie Kielce — Kraków długo
ści 120 kim. Droga obfitowała w liczne de
fekty, które spowodowały, że prowadzenie 
zmieniało się ustawicznie.

Na stadion w Krakowie pierwszy 
wpadł Wasilewski o 5 mtr. przed Napiera- 
łą. Ostry finisz Napierały nie pomógł 1 
Wasilewski kończy pierwszy etap.

Klasyfikacja drugiego etapu: 1) Wasi
lewski w czasie 3:48:37, 2) Napierała
3:48:37,2 3) Urbaniak 3:51:02.

W klasyfikacji drużywowej: 1) Polska 
(Wasilewski, Kapiak J.) 7:45:01, 2) PolskalT 
(Napierała i Ignaczak) 7:45:49.2, 3) Polska 
III (Wiśniewski i Urbaniak) 7:47:54.

Wogólnej klasyfikacji całego wyścigu: 
1) Polska III w czasie 19:42:48, 2) Polska P 
19:45:23,4 3) Polska I 19:46:18, 4) Polska IV 
20:25:11.8, 5) Francja i Włochy 21:15:25.4, 6) 
Rumunia 21:30:38.6, 7) Węgry 21:43:48,6.

Indywidualnie prowadzi Napierała 
przed Wasilewskim, Urbaniakiem, Igna- 
czakiem 1 Kapiakiem.

TRZECI ETAP WYŚCIGU DOOKOŁA 
POLSKI

Katowice. W niedzielę odbył się start 
trzeciego etapu wyścigu.

Wyniki 3-go etapu przedstawiają się 
następująco: 1) Igna-czak w czasie 4:46,05 
sek.. 2) Wiśniewski 4:46,06, 3) Bambagiotti 
(Wł.) 4:46.06.4, 4) Kapiak Józef 4:46.08 5) 
Wasilewski 4:46,10.

W klasyfikacji drużynowej 3-go etapu: 
1) Polska I w czasie 9:32,18, 2) Polska IV

Bieg kolarski KPW 
w Toruniu

W ub. niedzielę odbył się wyścig kolar
ski, zorganizowany przez Kol. Przysp. Woj
skowe, na trasie Toruń—Barbarka—Toruń. 
Trasa biegu wynosiła 22 km. Udział w bie
gu wzięło 44 zawodników, do mety doszło 
39.

Wyniki osiągnięte są następujące:
Klasa młodszych (do 32 lat): 1) Z. Cier- 

picki w czasie 45 min., 2) Myke, czas 45 
min., 3) Kowalski, czas 45,25 min.

Klasa starszych (ponad 32 lata): 1) Glok 
w czasie 48.30 min. 2) Wundęrlicht w cza
sie 50.30 min., 3) Polakowski (Chełmża) w 
czasie 52 min.

Organizacja zawodów bardzo sprawna.

9:32.35 3) Polska II 9:32,40, 4) Polska
9:33,56,4, 5) drut, franc.-włoska 9:37,05.

ni

4 TY ETAP WIŚCIGU KOLARSKIEGO
DOOKOŁA POLSKŁ

Częstochowa. (PAT) We wtorek nastąpił 
w Chorzowie start do 4-go etapu na trasie 
Chorzów—Częstochowa. Dystans tego eta
pu wynosi 78 km.

Pierwsze miejsce zajął Wasilewski w 
czasie 2 godz. 8 min. 40 sek., 2) Kluj w cza
sie 2:08:44, 3) Wandor 2:08:44,2, 4) Napierała 
2:08:46, 5) Wiśniewski 2:08:48.

Drużynowo: Polska I w czasie 4:17:21, 
Polska III 4:17:21,2, 3) Polska IV 4:17:38,2, 
4) Polska II 4:19:08,6, 5) Węgry 4:19:08,6, 6) 
Rumunia 4:22:51.

Weekend lotniczy na Kujawach
Inowrocław. W ub. niedzielę odbył się 

w Inowrocławiu zlot gwiaździsty pod nazwą 
„weekend lotniczy na Kujawach'. W zlo
cie wzięło udział 16 maszyn, z Krakowa, 
Warszawy. Lwowa, Białej Podlaskiej, Po
znania Gdańska, Pomorza i Kujaw. (Naj
liczniej był reprezentowany polski Aero
klub Gdański).

Nagrodę za wylosowany czas lądowania 
zdobył samolot gdański, pilot — Zielnie
wicz.

Poza konkursem przybył samolot RWD 
13 ze Lwowa, pilotowany przez p. Olszew
ską (obs. p. Rayska) z pasażerem p. Wahą- 

Pierwszy w Polsce wyścig ślizgowców 
motorowych

Mota w Toruniu
W ubiegłą niedzielę odbył się pierw- | ne były w motorki typu „Gat", wykonane

szy w Polsce wyścig ślizgowców motoro
wych na Wiśle na trasie Warszawa — To
ruń dług. 240 km. Meta wyścigów znajdo
wała się przy przystani Klubu Wioślar
skiego w Toruniu. O godz. 12.40 przybył 
zawodnik na ślizgowcu wyścigowym p. 
inż. Kołodziejski (Wodny, Klub sportowy — 
Warszawa) w czasie 4 godz. 59 min., drugi 
Adelt Tadeusz (AZS. Warszawa) w cnesne 
5.08 (AZS. Warszawa), trzeci inż. B. Rot- 
hert (Wodny Klub Motor. Warszawa) w 
czasie 5.09. Dwie ostatnie łodzie wyposażo-

Jędrzejewska w eólfinale turnieju 
Wimbledońskiego

Londyn. W piątek w dalszych rozgryw
kach o tenisowe mistrzostwa świata w Wim 
bledonie Jędrzejowska odniosła dwa zwy
cięstwa. W grze pojedyńczej pań Polka 
wygrała łatwo z Angielką Southwell 6:1 6:1. 
W grze mieszanej Jędrzejowska wraz z A-

Na. zawodach sportowych z okazji VIII 
zlotu sokolstwa polskiego w Katowicach, 
sokoli pomorscy odnieśli piękne sukcesy. 
W koszykówce Pomorze pokonało Kraków 
27:24. W lekkiej atletyce w rzucie młoteim 
Więckowski z Bydgoszczy uzyskał 3 miej
sce 40,15 m., zaś 4 i 6-te Kiełpikowski i Kor- 
das również z Bydgoszczy 30,36 i 32,24.

W rzucie kulą druhen: 1) Gackowska 
(Grudziądz) 10,39; 2) Pastwówna (Byd
goszcz) 9,33; 6) Ożdżanka (Grudz.) 8,49.

W biegu na 60 m.: 1) SŁaruszkiewiCzów- 
na (Grudz.) 8,5 m.; 2) Felska (Grudz.) 8,7; 
3) Gawrońska (Grudz.) 8,8.

W podnoszeniu ciężarów poza 
sem: Żołądkowski z Bydgoszczy 
197,5 kg.

W zawodach kolarskich poza 

konkur- 
podniósł

konkur-

rem. Poza konkursem przybył też samolot 
szkolny z Poznania, który przyholował szy 
bowiec „PWF 101“ z komendantem szkoły 
szybowcowej w Bezmiechowej mjr. Peter- 
kiem.

Po południu odbyły się zawody lotnicze, 
polegające na regularnym locie w trójką
cie Inowrocław—Gniezno—Żnin—Inowroc
ław. W wyniku zawodów 1 miejsce zajął 
pilot Markowski (Lwów) bez obserwatora,
2) Maciejewski (obs. inż. Brożek) (Warsza
wa), 3) pil. Morawski (Sawicki) — Gdańsk, 
4) pil. Petrusiewicz (Gdańsk).

w warsztatach politechniki warszawskiej 
przez studentów. O godz. 15-12 przybył na 
metę ostatni zawodnik p. Jarosz (LMK. 
Warszawa) w czasie 7.42.

Zawodnicy biorący udział w wyścigu 
mieli na trasie do pokonania wielkie tru
dności z powodu wysokiej fali. Jeden z za
wodników p. Kołodziejski zmuszony był 
nawet zatrzymać łódź na tnaeie celem opró
żnienia jej z wody. Na mecie oczekiwał za
wodników p. Wacław Zubrzycki, kapitan 
sportu motorowego w Warszawie.

merykaninem Mąko wyeliminowali parę an
gielską Lavid—Pittman 7:5 6:4.

Londyn, (PAT.) We wtorek w ćwierćfi
nale turnieju Wimbledońskiego Jędrzejow
ska pokonała Angielkę Scriven zdecydowa 
nie 6:1, 6:2.

sam Jabłoński z Torunia uzyskał najlepszy 
czas.

Zawody pływackie. Sztafeta 5X50 m 
stylem dow. druhów: 1. Bydgoszcz — 2:51.6 
min.

IM m. stylem dowolnym na wznak dru
hen: 1. Brendel — Grudziądz 1:51,2 min.

IM m. stylem dowolnym druhen: 1. 
Brendel — Grudziądz 1:39.6 min.

100 m. stylem dowolnym młodzieży mę
skiej: 2) Kamiński — Grudziądz 1:32.2 min.

IM m. stylem klasycznym druhów: 2) 
Żółkiewicz — Bydgoszcz 1:34,9 min.

100 m. na wznak — druhowie: 3) Smo
liński Edmund — Bydgoszcz 1:34,6 min.

400 m. stylem dowolnym druhów: 
Zimniewicz — Bydgoszcz 6:24,4 min., 
Draeger — Bydgoszcz 6:27,8 min.

100 m. stylem klasycznym druhen: 
Kirszówna — Grudziądz 1:53.1 min.

200 m. stylem dowolnym druhów: 
Willi Draeger — Bydgoszcz 2:56,2 min.

200 m. stylem klasycznym druhów: 
Siwezak — Bydgoszcz 3.29 min.

Finał IM m. stylem dowolnym druhów:
2) Zimniewicz — Bydgoszcz 1:12,9 min., 3) 
Draeger — Bydgoszcz 1:16.2 m.

Sztafeta 3X100 m. stylem zmiennym 
druhów: 1) Bydgoszcz I. — 4:22,2 min., 2) 
Bydgoszcz II —4:37,2 min., 3) Grudziądz — 
4:382 min.

1500 m. stylem dowolnym druhów: 1) 
Willi Draeger — Bydgoszcz 27:5,2 min.
Gimnastyka na zlocie (Oko* 

I6w w Katowicach
Katowice, (PAT.) Jako ostatnia konku

rencja sportowa zlotu odbyła się gimnasty
ka, w której 5-te miejsce zajął Retyna (Po- 
morze) 100.95 pkt.

1)
2)

1)
»
1)

Mecze li ’owe
CRACOYIA BIJE GARBARNIĘ 4:0.

Kraków (PAT). Małe derby piłkarskie 
Krakowa mecz między Cracovią i Garbar
nią zakończył się pięknym sukcesem Cra- 
covii w st. 4:0 (2:0).

» wencie do Li**i
Kraków, (PAT.) W Krakowie odbył się 

pierwszy mecz piłkarski o wejście do Ligi, 
który zakończył się zwycięstwem Podgórza 
nad Naprzodem 5:1 (2:0).

BRYGADA MISTRZEM OKRĘGU 
KIELECKIEGO.

Częstochowa. W decydującym meczu 
piłkarskim o mistrzostwo okręgu kieleckie
go Brygada pokonała R. K. S. Zagłębia Dą
browskiego 2:1 (1:0). Będzie walczyć o wej
ście do Ligi.

MISTRZ LUBLINA PRZEGRYWA 
Z MISTRZEM LWOWA.

Rzeszów. W meczu o wejście do lig. 
państwowej, mistrz okręgu lwowskiego Re- 
sovia spotkał się z mistrzem okręgu lubel
skiego —■ Unią. Mecz ten wygrała z łatwo
ścią Resovia 8:0 (3:0).

Szlakiem wód wiślanych
Soły w kajakowy na regaty międzynarodowe

Poranek letni świtał nad ciemnym pa
smem topoł Kępy Bazarowej... W ośrodku 
sportów wodnych w ub. niedzielę od świtu 
panował wielki ruch. To toruńscy kaja
kowcy — entuzjaści wody i wiosła — krzą
tali się nad przygotowaniem swych śmig
łych kajaków na wielką wyprawę — spływ
— szlakiem wód wiśląnyeh ną międzynaro
dowe regaty wioślarskie do Brdyujścia.

Imprezę tę zorganizowała przy współ
pracy sekcji kajakowej KPW. Pomorzanin
— Rozgłośnia Pomorska w Toruniu.

Około godz. 6 rano z pomostów w ośrod
ku sportow wodnych w dół Wisły w kie
runku Solca Kujawskiego ruszyła wielka 
flotylla kajaków i żaglówek, by po całoty
godniowej pracy, zaczerpnąć pełną piersią 
powietrza z pól, łąk i lasów. Uszeregowani 
w serpentynę ..scyzoryków“ (tak nazywają 
pogardliwie kajaki — żeglarze) mijamy 
most, M. Piłsudskiego oraz posrebrzone w 
blaskach porannego słońca sylwetki prasta
rych gotyków toruńskich.

Wchłaniamy w nasze płuca orzeźwiające 
powietrze, przesycone aromatem z pól i łąk. 
Wyprawa zaczyna tracić charakter zbioro
wego spływu. Tu i ówdzie jakaś „regato
wa" załoga ucieka... Starzy ..wyjadacze“ 
szlaków wodnych nie spieszą się — na re
gaty rozpoczynające się o 1-szej w poł. i 
tak zdążymy. Niektórzy wyciągają już z 
walizek wiktuały, by zdobyć większą ener
gię do wiosłowania.

Na widnokręgu w głębi po lewej stronie 
Wisły — roztacza się czarny pas lasów Cier- 
pickich, które niedawno dotknięte były 
wielkim pożarem.

Słońce grzeje coraz mocniej — to też 
„ wszystkich ogarnia „dolce far nianie". no4a-

czone z wystawieniem swych członków na 
ognisty żar słońca. Humor jak zawsze wod
niakom dopisuje.

Zaimprowizowany przez kilka załóg 
..chór kajakowców" swym donośnym glo-

Kajakowcy z ośredka spsrtaw wodnych za chwile wypłyaą na Wfslę. Na 1-szym pla
nie z lewej kier, sportowy spływu p. Fr. LewlckL

sem... wypędza z wiklin przeróżne ptac
two, a nawet jak miałem możność stwier
dzić, żaby jako protest za nasze „wyczyny" 
wokalne... poczęły wskakiwać do wody. 
Tymczasem lekki wiatr północno-zachodni 
wzmacnia się coraz bardziej, utrudniając 
jazdę. Coraz większe fale utrudniają jazdę 
— to też serpentyny wriUnAa/sie. 

Motorowiec „Nur" wiozący na pokładzie 
kierownictwo spływu przygarnia „spuch
nięte" załogi, które jadąc na holu, oddają 
się teraz słodkiej bezczynności. Jeden z 
nich nawet wpadł w objęcia Morfeusza. Sen 
wodniaka-turysty — wydaje się może nie
dorzecznością — ale usprawiedliwiony jest 
nadmiarem widoków, zmieniających się jak 
w kalejdoskopie.

Mijamy już wyniosłe kominy tartaków 
Sulca Kujawskiego, których większa część 

nie dymi już od kilku lat. Może i ta gałąź 
przemysłu doczeka się lepszej koniunktury.

W Solcu Kujawskim nastąpił godzinny 
postój w celach organizacyjnych, by załat
wić różne formalności, związane z wjazdem 
przez śluzę i załadowaniem kajaków na wa
gony. Niestety nie wszyscy naszym organi- 

. zatorom, .sfcli na >ęk^

Zbliżamy się coraz bardziej do celu na
szej wyprawy — do Brdyujścia, gdzie na 
przestrzeni wodnej zamkniętej śluzami od
będą się po poł. regaty wioślarskie. Wisła 
zaczyna zmieniać kierunek swego biegu z 
zachodu ku północy. Jest to znany zakręt 
pod kątem prostym — koło Brdyujścia i 
Fordonu, skąd woda z Karpackich gór po
leci już w północnym kierunku do morza. 
W tym miejscu Wisła przed tysiącami lat 
przedarła się ku północy, porzucając swe 
pierwotne koryto, które nazwane zostało 
doliną Prawisly.

Teren regatowy i okalające niziny Łęg- 
nowskie leżą właśnie w obrębie owej doliny.

Zostawiamy w dole Wisły okazały, naj
dłuższy iv Polsce most Fordoński (1352 m) i 
skręcamy do „Brdyujścia" na teren rega
towy. To jest kres naszej wyprawy, która 
zakończona została załadowaniem naszych 
kajaków na wagony kolejowe do Torunia. 
W spływie wzięło udział przeszło 60 kaja
ków i 3 żaglówki z następujących organizą- 
cyj sportowych z Torunia: KPW. Pomorza
nin, Klub Wioślarski, PPW., GKS„ KKT., 
harcerze i kajakowcy PW. z Grudziądza. 
Kierowali spływem z ramienia Rozgłośni 
Pomorskiej P. R. pp. Mlłobędzkl i Krassow
ski. Stronę sportową zaś p. Lewicki Fr. 
Strona techniczna spoczywała w rękach pp. 
Walo i Lewickiego Ant. z KPW. Pomorza
nin. Organizatorzy regat Bydg. Tow. Wioś
larskiego poszli kierownikom spływu jak 
najdalej na rękę.

Spływ ten, za który Rozgłośni Pomor
skiej i jego kierownikom należy się gorące 
podziękowanie, nie będzie zapewne ostat
nim w tym roku. Może właśnie takie im
prezy zainteresują polskie społeczeństwo 
tym miłym i najzdrowszym sportem, wska
zując również narodowi drogę, o której się 
coraz więcej mówi i pisze — drogę do pol
skiego morza — tam, gdzie trzeba szukać 
przyszłości i potęgi Odrodzonej Polski.

(MttJ J
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(Ciąg dalszy ze strony 3-ciej).
Następuje uroczystość dekoracji sztan

daru pułku przez króla Karola II. Poczet 
Sztandarowy, występuje przed środek pułku 
frontem do króla przy biciu “werb1!. Dowód 
fta pułku staje na prawym skrzydle pocztu.

Moment, w którym J. K. M. król Karol z zainteresowaniem ogląda przedstawione Mu 
przez min. Becka tablice genealogiczne, wywodzące pokrewieństwo J. K. Mości 

z dawnymi polskimi rodami królewskimi.

Adiutant króla, płk. Filtti czyta orędzie kró | dział ponad 20.000 żołnierzy różnych rodza-
lewskie w języku rumuńskim, po czym ten 
że dokument po polsku odczytał gen Knńl- 
Kownacki.

Orędzie królewskie
„My Karol II z bożej łaski i woli naroidiu, 

król Rumunii wszystkim obecnym i przy
szłym pozdrowienia.

Nadajemy 57 pułkowi piechoty polskiej 
order Michała Walecznego 3 klasy za wa
leczność okazaną w bitwach pod Warkanu, 
Janowem, Berezyną, Świsłoczą i Pasiakowi 
czarni i za brawurę tego pułku w krwa
wych bojach pod Warszawą i wreszcie w po 
ścigu za nieprzyjacielem w czasie do 18 paź 
dziernika 1920 r.. to jest do dnia zawiesze
nia broni, na dowód czego doręczamy mu 
ten dyplom, podpisany przez nas i opatrzo
ny naszą królewską pieczęcią. Dan w Bu
kareszcie dnia

Dekoracja 
rumuńskim

Pułk prezentuje broń. Orkiestra 
hymn rumuński. Król dekoruje sztandar

22 czerwca 1937 roku.
(—) Karol.

sztandaru orderem 
Michała Walecznego

gra

J. Ł M. król Karol oraz J. K. W. ks. Michał 
w towarzystwie Pana Prezydenta Rzeczy
pospolitej, Pana Marszałka Edwarda Śmig 
łego-Rydza, oraz ministra Spraw Wojsko
wych gen. Kasprzyckiego, na trybunie ho 
nosowej, podczas odbierania defilady wojsk, 
oddziałów PW., organizacyj b. wojskowych 

i grup regionalnych.

wojennym orderem rumuńskim Michała 
Walecznego. Po dekoracji pułk manifestu
je na cześć swojego szefa, wznosząc grom
kie okrzyki. Również znajdujący się na 
trybunach wznoszą gromkie okrzyki „niech 
żyje“.

Samochód królewski dzieci obrzucają 
kwiatami, król serdecznie uśmiecha się.

Następnie król w towarzystwie Marszałka 
Śmigłego Rydza odjeżdża do zameczku, a 
pułk przygotowuje się do defilady.

Defilada
Defilada w Biedrusku, w której brało u-

jów broni, należała do jednej z najświetniej
szych, jakie odbyły się dotąd w Wielko- 
polsce.

Król Karol w towarzystwie ks. Michała, 
Marszałka Śmigłego-Rydza, inspektora ar
mii Fabrycego, wiceministra Gołuchowskie- 
go i in. z żywym zajęciem przyglądał się 
defiladzie, dzieląc się z otoczeniem odnie
sionymi wrażeniami. Punktem kulminacyj
nym uroczystości była niezwykle brawuro

POCAŁUNEK SŁOŃCA!
Przy rozkosznym odpoczynku na plaży 
■i« zapominajmy o KREMIE i OLEJKU 

HAWAYCAZIMI 
Lekkie natarcie twarzy i ciała kremem 
lub olejkiem HAWAY, sprzyja równemu 
opalani* się na piękny bronzowy kolor 

i aapobiara porażani*.

wa jazda artylerii polowej w pełnym kłu
sie, największy zaś entuzjazm wywołała 
defilada brygady konnej, prowadzonej 
przez płk. Abrahama.

Król podczas defilady salutował po pol
sku, podnosząc dwa palce do hełmu.

Po defiladzie goście odjechali do kasyna 
oficerskiego, gdzie podczas śniadania do
wódca O. K. gen. Knoll-Kownacki wygłosił 
następujące przemówienie:

Przemówienie 
gen. Knoll-Kownackiego

„Wasza Królewska Mość! Życie żołnier
skie jest wszędzie i zawsze to samo: żoł- 
nierz walczy — to jego cel i obowiązek, ma
szeruje on — żeby przybyć na czas, żyje ra
zem, aby rozwijać uczucie koleżeństwa, nie
zbędne, aby kochać i dobrze spełniać swój 
obowiązek.

W ciągu kilku godzin, które Wasza Kró
lewska Mość raczyła poświęcić nam w na
szym obozie w Biedrusku, usiłowaliśmy 
pokazać Waszej Królewskiej Mości kilka 
fragmentów naszego życia żołnierskiego i

Tajemnicza łódź podwodna zatapia 
hiszpańskie statki handlowe

Walencja, 27. 6. (PAT). W sobotę za
topiony został torpedę wyrzuconą przez 
nieustalonego dotychczas pochodzenia 
łódź podwodną hiszpański statek han
dlowy „Cabo Carlos", płynący z Alican
te do Walencji z ładunkiem «jawności. 

jeżeli nie mogliśmy przyjąć Waszej Króle
wskiej Mości w sposób tak wspaniały, jak 
byśmy tego pragnęli, to zechce Wasza Kró
lewska Mość wierzyć, iż wojska korpusu 
poznańskiego włożyły swą najlepszą wolę.

Nasz Wielki Marszałek nauczył nas ko

Fragment z przyjęcia, wydanego w dniu 26 czerwca na Zamku Królewskim w War
szawie przez Pana Prezydenta Rzeczypospo litej na cześć Dostojnych Gości rumuńskich. 
Widzimy J. K M. króla Karola II w rozmowie z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej 

1 ministrem Beckiem.

chać bratnie królestwo Rumunii i prosimy | zydent R. P. zechciał nadać mi szefostwo je- 
Waszą Królewską Mość wierzyć, że te uczu
cia przyjaźni dla walecznej armii rumuń
skiej są naprawdę głębokie i szczere. Dziś 
wszystkie te uczucia kierują się ku osobie 
Waszej Królewskiej Mości. Będzie dla nas 
nie zapomnianym wspomnieniem obecność 
wśród nas króla Wielkiej Rumunii w mun
durze jednego z najlepszych naszych puł
ków piechoty.

Wasza Królewska Mość udekorował cho
rągiew tego pułku najwyższym odznacze
niem wojennym Rumunii. Nasze serca żoł
nierskie są tym głęboko wzruszone.

Niech Wasza Królewska Mość pozwoli 
mi wznieść ten kielich za zdrowie i chwałę 
króla Wielkiej Rumunii, szefa 57 pułku 
strzelców poznańskich.

Niech żyje król! Niech żyje szef 57 pułku 
strzelców 1“

Okrzyk ten powtórzyli wszyscy zebrani.

Przemówienie Króla
Król Karol II odpowiedział następująco:
„Drodzy towarzysze broni! Z wielką ra

dością przebywam dzisiaj wśród moich pol
skich towarzyszy broni. Po wspaniałym 
przyjęciu, jakie mi zgotowały zarówno czyn
niki oficjalne jak i cała ludność — to co 
odczuwam dziś w tym obozie wojskowym, 
między wami żołnierze — jMtzcze bardziej 
bezpośrednio chwyta mato aa serce.

Nie należy bowiem zapominać, te w 
mych żyłach płynie krew tysiącletniej tra- 

. dycji żołnierskiej. 1 to mi każę odczuwać 
| głęboko wszystko, co tkwi w waszych du-

5 osób załogi z ogólnej liczby 49 zgi
nęło. Statek zatonął w ciągu 5 minut 
Ocalonych członków załogi zabrał po 
6-ciu godzinach podróży w łodziach 
ratunkowych statek rybacki. 

szach żołnierskich, a co się objawiło na 
pięknej rewii w Warszawie, przede wszyst
kim zaś na ćwiczeniach i na rewii w Bied
rusku, gdzie mogłem zapoznać się z dosko
nałym wyszkoleniem armii polskiej. Dlate
go też szczególnie odczułem fakt, że p. Pre-

właśnie zada
na straży po- 
się nasze bra- 
naszych kra

dnego z najpiękniejszych pułków polskich. 
Serce moje pełne jest tych uczuć i jestem 
pewny, że uczucia te odwzajemnione jesz
cze bardziej pogłębią braterstwo naszych 
dwóch armij dla bezpieczeństwa obu na
szych narodów i dla pokoju.

Może się wydawać cudaczne, że mówię 
— żołnierz wśród żołnierzy — o pokoju. Nie 
należy jednak zapominać.' że 
niem silnych armij jest stać 
koju. W tym duchu poczęło 
terstwo broni i sojusz obu 
jów, — braterstwo broni i sojusz, których 
dwie potężne podpory marszałka i ministra 
spraw zagranicznych, szczęśliwy jestem wi
dzieć tutaj.

Wznoszę kielich na wielkość i chwalę 
armii polskiej i 57 pułku piechoty“.

Przemówienie to król Karol wygłosił bez 
przygotowania, przy czym w głosie króla 
słychać było wyraźne wzruszenie. Mowa 
króla Karola wywarła na wszystkich obec
nych wielkie wrażenie.

Po śniadaniu goście wyjechali przez Bo
lechowo do Warszawy.

Moment wręczania przez J. K. M. króla KC 
rola Panu Marszałkowi Edwardowi Śmigłe- 
mu Rydzowi odznak orderu „Krzyża Zasłfl 
gi“ I klasy, jednego z najwyższych odzna

czeń rumuńskich.

O godz. 21,52 pociąg królewski przybył 
do Warszawy. Marszałek Śmigły-Rydz od
prowadził króla Karola oraz następcę tronu 
rumuńskiego do pałacu w Łazienkach.

Odznaczenie Marszałka 
Śmigłego-Rydza

Jego Królewska Mość król Karol udeko
rował Marszałka Edwarda Śmigełgo - Rydz« 
krzyżem zasługi pierwszej klasy, jednym z 
najwyższych odznaczeń rumuńskich.
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Powieść
Ale najwięcej pociągała wzrok sadyba Erninów. 

Tu dopiero był ład. Tu dopiero widziało się prawdzi
wy dostatek, odziedziczony po przodkach i pomnożo
ny własną pracę. Stary młyn, podtrzymany pieczo
łowicie, pracował wciąż jeszcze na tym samym miej
scu, gdzie zbudował go Kurt Ernin, nad potokiem, 
który nosił nazwę Dunaju. Mała ta, ale wartka rze
czułka, wpadająca pod Groblą do Wisły, płynęła aż 
z Teresinka — pięknej rezydencji książąt Ostrog- 
skich. U stóp starego pałacu, stojącym na wyniosłym 
wzgórzu, z wód jeziorka też Dunajem zwanego, bra
ła początek, aby zatoczywszy szeroki łuk wzdłuż 
książęcego parku myśliwskiego, wraz z nadmiarem 
wód wessanych po drodze, kręcić olbrzymie koło Er- 
ninowego młyna i pracować na pożytek jemu i jego 
dzieciom.

■— Ładne to wszystko jakby jaki obrazek. Żadna 
wieś polska nie dorówna naszej kolonii — mawiał w 
duchu Wilhelm Ernin z poczuciem sytej dumy, jaką 
daje widok własnego bogactwa i świadomość, że to 
bogactwo przyczyniło się do zamożności współoby
wateli.

No, bo tak było przecież. Ten Christian Bauer, 
co miał piekarnię, kiedyś klepał biedę, a teraz po 
kilku leciech uciułał sobie niezgorszy kapitalik. Ta 
wdowa po Kleinie Rudolfie, właścicielka sklepu spo
żywczego, po śmierci męża nie wychowałaby swojej 
piętki dzieci, gdyby nie pożyczka Wilhelma Ernina, 
która pomogła jej przetrwać ciężki czas j nawet do
robić się trochę.

Wszyscy mieszkańcy Grobli zawdzięczali coś Er-

Mieli wszystko. Kiedy ich chłopcy chciell się 
zabawić to brali w lecie łódź, a w zimie sanki, i je
chali do innej kolonii, najbliższej, a czasami dalszej, 
zapędzali się niekiedy aż pod Płock i tam czy gdzie 
indziej znajdowali tęgie, pucołowate dziewczęta, a 
potem bywały huczne wesela, na których strumie
niami lało się własnego wyrobu dobre piwo nie
mieckie.

Po co mieli się uczyć języka polskiego, skoro 
nawet najwyższe władze pisały do nich po niemiec
ku? Ten przywilej królewski, co go otrzymał stary 
Kurt Ernin, pięknymi literami na pergaminie, także 
przecież rozpoczynał się od słów, dobrze wszystkim 
zrozumiałych: „Wir August der Zweite, von Gottes 
Gnaden Koenig von Pohlen, Grossfuerst von Läthua- 
nien etc., etc....“

Minął August der Zweite, ale jego pergamin 
istniał wciąż jeszcze, tak świeży, jakby wczoraj za
ledwie wyszedł z rąk pisarzy królewskich. Każdy, 
kto wszedł do dużego pokoju „gościnnego“ starej 
sadyby Wilhelma Ernina, musiał zobaczyć go od ra
zu, bo wisiał na wprost irzwi, w szerokiej ramie dę
bowej, dostojny przepychem złoconych liter gotyc
kich i czerwienię wielkich woskowych pieczęci. Wil
helm Ernin lubił się nim chlubić wobec obcych, ale 
w dawnych czasach zdarzało mu się to dość rzad
ko. Któż tam z obcych kiedy zaglądał na Groblę, 
kiedy dostęp od strony lądu utrudniały rozległe mo
czary. W ostatnich latach zmieniło się to jednak, 
bo Wilhelm Ernin, mając na względzie dobro całej 
kolonii, ale przede wszystkim dobro swego młyna, 
własnym kosztem kazał zbudować drogę do szosy.

Wydał na to huk pieniędzy. Grząskie błoto po
chłonęło całe góry gruzu, żwiru i piachu, które sze
rokie, niezgrabne łodzie przywoziły tu z drugiego 
brzegu Wisły. Aby wzmocnić nasyp, obłożono go z 
obu stron grubymi pokładami faszyny, a że pręty 
wiklinowe były świeżo cięte, więc szybko puściły ko
rzenie i na drugi rok już okryły się zielenię, a po 
upływie kilku lat droga usypana na błocie stała się 
piękną, cienistę aleję.

Teraz Wilhelm Ernin lubił wracać tędy do ko
lonii. Jadęc wygodnę bryczuszkę, w małego, ale 
dobrze wypasionego konika i pokrzykując ostro na 
powożącego parobka Ruprechta, rozglądał się doko
ła z przyjemnością. Ruprecht co prawda psuł mu 
trochę tę przyjemność, bo powoził źle 1 był mało po
jętny, wprost głupawy. Wilhelm Ernin przyjął go 
tylko z litości dla jego matki biednej Elzy Krebs, co 
mleko gospodarskie nosiła na sprzedaż do bliskiego 
miasteczka. Ruprecht pensji nie brał żadnej, ale 
miał życie i kąt do spania, no i uczył się młynarstwa. 
To chyba wystarczało, aby móc powiedzieć, że się 
spełniło dobry uczynek.

Droga była wprawdzie usypana na błocie, ale 
nic nie grząska. Przeciwnie — twarda jak szosa, 
może nawet lepsza. Moczary, które znajdowały się 

tu dawniej, pracę wielu lat udało się odwodnić i za
mienić częściowo na uprawne grunty. Tam i ówdzie 
złociło się tu teraz w lecie zboże, gdzie niegdzie wi
dniała soczysta zieleń łączki, po której, szczypiąc 
od niechcenia trawę, przechadzało się dostojnie stad 
ko białych gęsi. Dalej warownv trójkąt Grobli czer
wienił się dachami, krytymi pięknie wypaloną kar- 
piówkę, nieco na uboczu, rozsiadł się masywny bu
dynek szkoły, a ponad wszystkimi domostwami wy
strzelała w górę smukła wieżyczka kaplicy, do której 
przytuliła się mała plebanijka pastora, zatopiona w 
gęstwinie bzów 1 jaśminów. 

Z pawilonu polskiego na wystawie 
światowej w Paryżu

Reprodukujemy zdjęcie przedstawiające 
fragment makaty zawieszonej w sali ho

norowej Pawilonu Polskiego na Wystawie 
Światowej w Paryżu, projektu art. Szymań
skiego. której tematem jest życie 1 zwycię 
stwo króla polskiego Jana Sobieskiego.

ninowi i narzekać na niego nikt nie miał prawa. Nie 
narzekał i Ernin. Żył w dobrej zgodzie ze wszystki
mi, ale przyjaźnił się naprawdę tylko z pastorem, no 
i z tamtym dawnym nauczycielem. Szczególnie po 
śmierci nieodżałowanej „Mütterchen“ prawie co wie
czór szedł Wilhelm Ernin na plebanię. W ślad za 
nim zjawiał się nauczyciel i we czworo, z pastorem i 
pastorową, dwojgiem wesołych bezdzietnych staru
szków, gawędzili całymi godzinami przy kominku w 
zimie, albo na ganku w lecie. Często też pastorowa 
zapalała dużą naftową lampę z pięknym abażurem, 
■wyjmowała karty i towarzystwo ucinało sobie par
tyjkę Grali w „Sechs und Sechzig“ w wista, albo w 
preferansa, takie stare, poczciwe, dobre gry.

Teraz to się rozchwiało, bo tamtego dawnego na
uczyciela już nie było. No, stary już był — trzy po
kolenia uczył przecież, a to nie fraszka. Ubiegłego 
roku właśnie, tak jakoś na Boże Narodzenie, dostał 
zapalenia płuc i umarł, nieboraczek. Nie wiedzieli 
skąd wziąć nowego, więc po namyśle rozpisali kon
kurs t ogłosili to w łódzkiej gazecie niemieckiej, któ
rą abonował Ernin, no i zjawił się jeden taki, przed
stawił papiery, z których wynikało niezbicie, że na
zywa się Zygfryd Johnke, że urodził się w Pabiani
cach, 1 że ukończył gimnazjum i uniwersytet w War
szawie, a potem jeszcze studiował w Berlinie, gdzie 
uzyskał doktorat literatury.

Wszyscy aż usta rozdziawili z podziwu nad tymi 
kwalifikacjami, ale na ogół cieszyli się, że się taki 
trafił. Ba! — ogadywali nawet, że ten dawny ani 
mógł się równać z nowym. Tylko stary Wilhelm Er
nin kiwał głowę. Jemu wysokie kwalifikacje kandy
data wydały się po prostu podejrzane. Taki uczony 
mógł przecież zarabiać dobrze gdzie chciał. Po co się 
pchał na taką nędzną posadkę. Coś w tym chyba 
musiało być. Pod wpływem opinii jednak, głównie 
zaś kierując się zdaniem pastora, który nie wiedzieć 
dlaczego od razu jakoś nabrał sympatii do nikomu 
nieznanego przybysza, młynarz ustąpił i nowy na
uczyciel, po dopełnieniu wszelkich formalności urzę
dowych, przystąpił do pełnienia swoich obowiązków, 
ale przedtem jeszcze sprawił wszystkim taką niespo
dziankę, która podejrzliwemu młynarzowi dała je
szcze więcej do myślenia.

Otóż, kiedy miano mu wypłacić pierwsze pobory, 
nowy nauczyciel spojrzał na pieniądze, wzruszył ra
mionami i uśmiechnął się pogardliwie.

— Nie wezmę tego — powiedział odsuwając cię- 
I żki rulon srebra i parę banknotów. — W Berlinie 

przyznano mi niezłe stypendium na uzupełnienie mo
ich studiów, mogę więc uczyć wasze dzieci zupełnie 
bezpłatnie. Te pieniądze proszę przeznaczyć na jakiś 
inny cel związany ze szkołą. Brakuje tam bardzo 
wielu rzeczy. Trzeba je kupić.

I kiedy zapytano go, co ma na myśli, bo w prze
konaniu kółka, które opiekowało się szkołą, ucznio
wie mieli wszystko, co potrzeba do nauki, odpowie
dział:

— Źyjecie tu trochę poza światem, moi państwo, 
nie wiecie więc nic o nowych metodach pedagogicz
nych. Dzisiejsza szkoła już nie może być taka, jak 
dawniej, kiedy to nauczyciel trzymał się stricte za
kreślonych ram programu i nie odważył się pójść chot 
by o krok dalej. Metoda nowoczesna polega na, że tak 
powiem, uruchomieniu szkoły. Nie wolno więzić dzie
ci ciągle w czterech ścianach. Część lekcyj przynaj
mniej powinna odbywać się szkoły nie trzeba

(Ciąg dalszy nastąpi).

ZDROWIE — BOGACTWEM NARODU.

Niepokojące fakty
Pod względem zdrowotnym społeczeń

stwo polskie znajduje się w fatalnym poło
żeniu. Komisje poborowe odrzucają olbrzy
mi odsetek młodzieży.

Różne statystyki, enuncjacje lekarzy, 
higienistów dawno już sygnalizowały o 
tym zastraszającym stanie rzeczy:

A jednak nie widać poprawy.
Wręcz przeciwnie: widoczne jest pogor

szenie... Bo oto ostatnio czytamy:
„W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła ilość 

zachorowań na dur plamisty o 5*/», czer
wonkę 58%, dyfteryt 187°/o, Heine Medina 
294’/». W porównaniu z rokiem ubiegłym 
powiększyła się również o kilkanaście pro
cent ilość zachorowań na szkarlatynę, ma
larię. dur brzuszny, wściekliznę i trychino- 
zę“.

Z przerażeniem czyta się te słowa.... Jak- 
to? Choroby zakaźne, przeciw którym wie 
dza uzbrode na : jHż w potężny oręż zapo
biegawczy szczepionek, porywają coraz wię 
cej ofiar? Dyfteryt np., który jest obecnie 

tak łatwy do opanowania, powoduje o 187% 
więcej zachorowań niż przed 10-ciu laty? 
Szkarlatyna czy tyfus zbierają pokaźniejsze 
żniwo?

Nie wolno przejść obojętnie mimo tych 
niesamowitych faktów. Trzeba sobie po
wiedzieć: mamy wewnątrz kraju wroga, 
który rośnie w siły, a z którym widocznie 
nie umiemy walczyć. Trzeba sobie powie
dzieć: pierwszą czynnością, jaką muszą do
konać ci, którzy chcą zwalczyć wroga — w 
jakiejkolwiek by był dziedzinie: wojskowej, 
gospodarezej, społecznej, oświatowej — jest 
uzmysłowienie sobie położenia i opracowa
nie środków zaradczych, uzbrojenie się w 
odpowiedni o ż, przystąpienie do czynu.

A przecież u dobrse sobie uświadamia
my położycie. Wiemy, że mamy za mało 
sspitaM: *e -ówuież mamy mało lekarzy, a 
d W6rxy są, nie są odpowiednio porozmie- 
sr h w terenie: skupiają się w wielkich 
miastach przeważnie, a nie docierają do 
wszystkich zakątków; ta lekarstwa są zb^t 

drogie i kupno ich przekracza możliwości 
finansowe proletariatu; że walka z głów
nym sprzymierzeńcem chorób: brudem, nie 
osiągnęła tych rozmiarów, jakie są wska
zane; że higiena — zwłaszcza w zacofanych 
pod względem cywilizacyjnym i pozbawio
nych przeważnie kanalizacji czy wodocią
gów lub kąpielisk miasteczkach i osiedlach 
wiejskich „Polski B“ — znajduje się na 
prymitywnym poziomie; że kurne chaty 
wiejskie lub przeludnione gnieżdżącą się w 
ciasnych izdebkach proletariackich biedotą 
miasteczka są siedliskami zairazy i epide
mii; że niestety nasz budżet służby zdro
wia jest niewystarczający, bo wynosząc 
około 18 milionów rocznie, przeznacza na 
obywatela tylko... 58 grosze, a to jest przy
słowiową „kroplą w morzu“ i tymi sumami 
nie można osiągnąć poprawy stanu zdro
wotnego społeczeństwa.

Wszystko to są rzeczy i sprawy ogólnie 
znane. Nie je6t to żadna niespodzianka. 
Jeśli tak, to zdumiewająca jest obojętność, 
z jaką przyjmujemy klęskowy fakt, iż wlaś 
nie na odcinku zdrowotnym nie widać 
symptomatów poprawy, a wręcz przeciwnie: 
noaorwKsKAe.

Bo przecież jeżeli hasłem dnia i czoło
wym zagadnieniem jest obrona Polski, pod
ciągnięcie Jej wzwyż — to gdzież groźniej
szy hamulec i przeszkoda, niźli cherlactwo, 
sterane chorobą zakaźną organizmy ludz
kie? Jakże gromadzić siły, gdy choroby do
konują spustoszeń i ze swych szponów wy
puszczają jednostki, nacechowane bezsiłą? 
Jakże myśleć o tężyźnie młodego pokolenia, 
kiedy choroby dzieciństwa i lat młodych — 
dyfteryt, szkarlatyna, Heine Medina — sza
leją w przerażający sposób? Gdy mamy w 
porównaniu ze stanem z przed 10 lat o 18? 
procent więcej zachorzałych na dyfteryt, t 
o 294 proc, więcej ofiar strasznej choroby 
znanej pod nazwą „Heine Medina“?

Wymowa cyfr i faktów, ostatnio ujaw
nionych, jest straszna i niepokojąca. Stwier 
dzenie, że cofamy się w dziedzinie stanu 
zdrowotnego, że nie widać poprawy, a wręcz 
pogorszenie — musi przecież wreszcie spo
wodować wstrząs w społeczeństwie i wśród 
tych, których pieczy zdrowie jest powie
rzone.

Trzeba podjąć wielką kampanię i zwy
ciężyć. W imię najżywotniejszego intere
su: Państwa i Narodu.
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Współpracownik Spółki „Paged" w Gdyni
W świętej pamięci Zmarłym utraciliśmy- niestrudzonego i oddanego pracownika 

f&cść Jfe&o pamięci!
Dyrekcia Spółki „Pased**

Kupiectwo pomorskie spotkało się 
na swym starym szlaku

Konkursowy zjazd chórów — Apel młodzieży katolickiej — 
Czym i jak gaszono pożar przed 100 i 50 laty?

Ważne i ciekawe imprezy „Tygodnia Chojnic**
Zatętniło życie girodiu Ziemi Zaborskiej, 

w odbywającym się obecnie jego Tygodniu. 
Odbyiy się zjazdy kupiectwa lewego brze
gu Wisły, chórów, młodzieży katolickiej, u- 
rządzono mnóstwo imprez lokalnych.... ka
żda z nich miała swój sens i powagę.

„Spotykamy się na starym szlaku“ — 
powiedział na otwarciu zjazdu okręgowego 
towarzystw kupieckich w Chojnicach pre
zes Zw. Towarzystw poseł Marchlewski. 
Chojnice — to miejscę, przez które od wie
ków przebiegają szlaki handlowe od zacho
du do wschodu, od północy do południa. 
Czołowe miejsca na sali obrad zajęli: na
czelnik wydziału handlowego województwa 
pomorskiego p. Barciszewski, starostą p. 
Lipski, ks. radca Marchlewski, dowódca 
garnizonu, naczelnik izby skarbowej, Nie- 
dźwledzkl, burmistrz Sieraoki i inni przed
stawiciele władz oraz prasa. Doniosłą rolę 
Chojnic w rozwoju kupiectwa, które zapro 
wadziło się tu od r. 1700 omówił prezes 
miejscowy, poseł Stamm. Chojnice były 
przedtem miastem rzemieślniczym. Pierw
szym kupcem Chojnic był Henryk Musolf 
(1580).

Poseł Marchlewski mówił o unarodowie
niu handlu. Naród polski, który zawsze był 
jednym z czołowych producentów, nie do
ceniał dawniej ważności i roli kupiectwa. 
Handel był w ręku obcych elementów. A 
przecież — jak wywodził mówca — nie ma 
hurtu bez detalu, nie ma eksportu czy im
portu bez drobnego kupca rozprowadzają
cego towar. Unarodowienie handlu, który i 
dotychczas dzierżą w ręku obcy, jest jed
nym z najgłówniejszych zadań Związku.

Imieniem Wojewody Pomorskiego ży
czył zjazdowi pomyślnych obrad p. nacz. 
Barciszewski, wyrażając radość, że zebra
no się przy wspólnym stole do narad nad 
poprawą położenia kupiectwa a typa sa
mym budową mocarstwowej Polski.

Na wniosek przewodniczącego posła 
Marchlewskiego, uchwalono wysłać nastę
pujące depesze hołdownicze:

Jego Eminencja Ks. Kardynał Hlond. 
Legat Papieski

Poznań.
Zebrani w Chojnicach przedstawicie

le ziemi kaszubskiej, kociewskiej i kra- 
rńskiej jako uczestnicy Oręgowego Zja
zdu Związku Towarzystw Kupieckich 
na Pomorzu przesyłają na ręce Waszej 
Eminencji zapewnienie, że duszą i ser
cem udział biorą w wspaniałej manife
stacji Kongresu ku czci Chrystusa Kró
la.

> Kupiectwo pomorskie wyraża swoje 
głębokie przywiązanie do Wiary Ojców 
i swoje synowskie oddanie dla Kościoła 
Katolickiego.

Marszałek: (—) Tadeusz Marchlewski. 
Wicemarszałek: (—) R. Stamm.

Pan Min. Władysław Raczkiewicz 
Wojewoda Pomorski

Toruń.
Okręgowy Zjazd Związku Towa

rzystw Kupieckich na Pomorzu odbywa
jący się w Chojnicach przesyła Panu Mi
nistrowi jako włodarzowi ziemi pomor
skiej wyrazy głębokiej czci oraz podzię
kowanie za dotychczasowe Jego życzli
we popieranie wysiłków kupiectwa nad 
gospodarczym rozwojem Pomorza.

Z okazji przypadających dziś imie
nin Pana Ministra zjazd załącza wyrazy 
szczerej sympatii oraz najgorętsze ży
czenia zdrowia i sił do dalszej pracy dla 
dobra Pomorza i Morza.

W imieniu Zjazdu:
Marszałek (—) Tadeusz Marchlewski. 

Wicemarszałek (—) R. Stamm.
Referaty wygłosili: wiceprezes Tow. 

chojnickiego wiceburmistrz Zimny o ,/)- 
gólnym położeniu i zadaniach kupiectwa 
na Pomorzu“ 1 dyr. państw, gimnazjum ku 
pieckiego w Chojnicach Pniaczek „o gim
nazjum kupieckim jako czynniku postępu 
i rozwoju polskiego życia gospodarczego“. 
Ciekawych tych wykładów wysłuchano w 
skupieniu, dziękując mówcom oklaskami, 
poczem w dyskusji nad nimi wywiązanej. 

poruszono szereg bolączek kupiectwa.
W końcu uchwalono szereg rezolucyj, 

wysuniętych przez delegatów. Rezolucje 
domagają się m. in. ustanowienia ekspozy
tury starcfitwa morskiego i urzędu skarbo
wego w Pucku, wprowadzenia przepisów 
wykonawczych do ustawy o godzinach han 
dlu, uwzględnienie szczególnie ciężkiego po 
łożenia kupiectwa w Czersku przy wymia
rze podatków, zniesienie przesyłek poczto
wych na okaziciela, obniżenie norm śred
niej dochodowości przedsiębiorstw kolo
nialnych, ustanowienie hurtowni soli w 
Czersku, tępienie handlu domokrążnego i 
handlu żywnością na placach i ulicach, u- 
lepszenle połączeń kolej owych w północnej 
części Pomorza i udzielenie większych kre
dytów bezprocentowych na cele osiedleń
cze.

Wolnymi głosami, w których omawiano 
szereg spraw zawodowych, zakończono ob-
gS-NJL!-1-. —..........  ■»■■■I-HL-.J_________ _  „. .LUJ.1....................

Ze zwykłych robotników - 
wykwalifikowani fachowcy

Pożyteczne kursy doszkoleniowe Funduszu Pracy
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w 

Toruniu zawiadamia, że w związku ze spo
dziewanym otrzymaniem z niektórych dzia
łów przemysłu, większej liczby zapotrzebo
wań na dobrych fachowców — będą urucho
mione specjalne kursy doszkalania zawo
dowego dla robotników w wieku od 23 do 
35 lat, którzy posiadają dłuższą praktykę w 
przemyśle: metalowym, elektrotechnicz
nym, hutniczym, drzewnym i ceramicznym, 
względnie ukończyli conajniej 3 lata śred
niej szkoły przemysłowej lub niższej szkoły 
przemysłowej.

Osoby objęte akcją doszkalania otrzymy
wać będą przez cały czas nauki dzienne pre
mie uczniowskie. Czas trwania nauki, zale
żnie od rodzaju kursu i przygotowania za
wodowego kandydatów — od 6 tygodni do 
1 roku.

Dnia 25 czerwca 1937 r. zmarł w Sopotach
4. p.

Stefan Loth 
przeżywszy lat 53.

W zmarłym tracimy serdecznego Przyjaciela i oddanego Kolegę, 
fześć Jego pamięci! 453oMk

Pracownicy Spółki „Paged“

rady. Po obradach kupcy .udali się samo
chodami do Charzyków a wieczorem odbył 
się wieczorek towarzyski w hotelu Dwor
cowym.

Nielada atrakcję stanowił zjazd kół śpię 
waczych z konkursem chórów. Przybyli m. 
in. zespoły „Lutni“ (Czersk), „Lutni“ (Bru
sy), „Echa“ (KPW. Chojnice), „Cecylii“ (Pa
włowo) a poza konkursem „Lutnia“ z Choj
nic, która na nabożeństwie w farze wyko
nała po mistrzowsku „Mszę polską“ kom
pozycji i pod dyrekcją znakomitego dyry
genta Fr. Gierszewskiego.

Otwarcie Zjazdu nastąpiło o godz. 15 na 
Rynku, dokąd zespoły śpiewacze przyma- 
szerowały pochodem z orkiestrą wojskową. 
Imieniem ..Lutni“ serdecznie witał zjazd 
prezes prof. Wagner. Po odśpiewaniu przez 

| wszystkie zespoły nastrojowego hymnu ka
szubskiego przemówił burmistrz Sieracki, 

I nawiązując do odśpiewanych w hymnie

Rejestrację osób chcących kształcić się 
na kursach doszkalania zawodowego prze
prowadzać będzie miejscowe Biuro Fundu
szu Pracy i jego ekspozytury w okresie do 
dnia 15 lipca br.

Kandydaci obowiązani są przedstawić: 
dowód osobisty i zarejestrowania w Biurze 
Funduszu Pracy, świadectwo moralności, 
które zostanie zatrzymane przez Biuro, ory
ginalne świadectwo szkolne, stwierdzające 
posiadanie żądanych kwalifikacyj oraz za
świadczenie z pracy zawodowej.

Informacyj szczegółowych udziela Wo
jewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Toru
niu oraz jego ekspozytury w Gdyni, Gru
dziądzu i Tczewie, wszystkie wydziały po
wiatowe i zarząd miasta Chełmży jako in- 

1 stytucje zastępcze.

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. Wieczffiński

inż. T. Rusin Świętojańska 59
StarowiejsKa 16 Tel. 28.38

Tel, 27,72.
M. Z. E.

Mościckich 41a, tel. 29-67. 3512 

słów: „nigdy do zguby nie przyjdą Kaszu
by...“. Podchwycony przez morze śpiewa
ków okrzyk burmistrza na cześć Rzplitej. 
Prezydenta Mościckiego i Marszałka Śmi
głego - Rydza odbił się gromkim echem po 
szczelnie wypełnionym placu. Po odśpie
waniu poloneza Kurpińskiego („Witaj Kró
lu“) udano się do ogrodu Dworcowego na 
konkurs śpiewaczy, do którego chóry przy
stąpiły kolejno odśpiewując pieśń konkur
sową i wykonując utwory dowolne. Wszyst 
kie zespoły wywiązały się ze swego zada
nia bez zarzutu, zdobywając niemilknące 
oklaski.

Komisja sędziowska w osobach pp. prof. 
Wagnera, D. Dreszlera i Fr. Gierszewskie
go przyznała nagrody: L „Lutni“ — Brusy 
z 59 pkt. (dyrygent p. Kołodziej), TL „Cecy
lii“ — Pawłowo z 58 pkt. (dyr. Watkowski),
III. „Lutni“ — Czersk i TV- „Echu" — Choj- 

i nice. Zwycięskim zespołom wręczono pięk- 
j ne nagrody, ufundowane m. in. przez staro

stę i burmistrza. Zjazd ten zakończyła 
wspólna zabawa taneczna.

Zwołał też na niedzielę okręg chojnicki 
K. S. M. m. do swego nowo założonego og
niska zjazd, na który przybyli członkowie 
i delegaci oddziałów z całego powiatu. Po 
wywieszeniu przed ogniskiem chorągwi pa 
pieskiej i nabożeństwie w kościele farnym. 
odprawionym przez asystenta K. S. M., ks. 
Riebantą rozwinął się pochód, który przy 
dźwiękach własnej orkiestry przemaszero
wał przez miasto do grobu Nieznanego Żoł
nierza, gdzie złożono wieniec.

Przed pomnikiem Chrystusa Króla od
mówiono modlitwę i odśpiewano „Nie rzu- 
cim ziemi...“, składając u stóp pomnika 
wiązankę kwiatów.

Obrady odbyły się w sali ogniska. Na 
pierwszych miejscach zasiedli pp. starosta 
Lipski z małżonką, ks. kan. Gruening, ks. 
radca Marchlewski, s'ekr. gen. K’ S. M. ż. ks. 
Ryczakowicz, ks. prof. Ody ja, prezes Akcji 
Kat. Grochowski, instr, o. p. Karpus i in. 
Sala była wypełniona dziarskimi druhami, 
których było 200. Delegatów i gości witał 
ks. Riebańt, zjazd otworzył prezes A. K. 
Grochowski, sekr. Boniecki ędczytał obszer 
ne sprawozdanie. Okręg chojnicki K. S. M. 
stale się rozwija, podniósłszy liczbę oddzia 
łów już na 28 z łączną liczbą 864 członków. 
W dyskusji ks. kan. Gruening nawoływał 
do zgodnej współpracy dla dobra Ojczyzny 
w myśl haseł Naczelnego Wodza „podciąg
nąć Polskę wzwyż**. Wyjaśnień w spra
wach szkolnych udzielał insp. szk., poza 
tym poruszano sprawy organizacyjne. Na 
zakończenie uchwalono depesze hołdowni
cze do ks. Biskupa Chełmińskiego i Woje
wody Pomorskiego z wyrazami hołdu i za
pewnieniem o przywiązaniu do Kościoła 1 
wiernej służby dla Ojczyzny.

Po południu odbyły się na stadionie 
miejskim zawody sportowe.

Na zakończenie niedzieli odbyła się cie
kawa i rozśmieszająca impreza. Wieczorem 
zagrały budząc grozę stare trąbki. Był to 
alarm i ćwiczenia tut. straty pożarnej, po
dzielony na trzy etapy.

Pierwszy alarm zobrazował akcję ratow
niczą z przed 100 laty. „Płonął“ budynek 
na pl. Król. Jadwigi, zamieszkały przez 
miejscowego proboszcza. Na sygnał starych 
trąbek zbiegli się strażacy w dziś śmiesz
nych strojach. Pośpiesznie zaprzągnięto do 
nieforemnvch wozów konie, naładowano be 
czki z wodą i sprzęt, tj. sikawki ręczne, pę
cherze wole itp. Śmiech licznych widzów 
towarzyszył akcji, nie chciano wprost wie
rzyć. że takimi narzędziami umiano ongiś 
gasić pożary.

Pożar z przed 50 laty przedstawiona na 
gmachu Ratusza. Na balkonie i w oknach 
budynku umieszczono płonące pochodnie, 
mające wyobrazić pożar. Urządzenia były 
jut modniejsze, chociaż dość prymitywne, 
tak że „pożar" gaszo»o z trudem.

Najciekawsze były ćwiczenia z doby 0- 
becnej. Dzięki zmotoryzowanym sikawkom 
i drabinom „żywioł“ opanowano łatwo. 
„Mieszkańców zamkniętych w płonącym 
domu“ ratowano za pomocą drabin. lin i 
ślizgów. Te ostatnie ćwiczenia były napra
wdę ciekawe.

P. Wojewoda Pomorski 
w Chojnicach

Miłą niespodzianką sprawił Chojni
com pan wojewoda min. Raczkiewicz, 
który w niedzielę w południe w towa
rzystwie prezydenta miasta Torunia f 
dr. Raszeji i innych osób przyjechał sa 
mocliodem do Chojnic.

Pan Wojewoda udał się wprost do 
Ołtarzykowa, gdzie bawił kilka godzin, 
następnie przyjechał do Chojnic i tu 
zwiedził — oprowadzony przez p. staro
stę Lipskiego — „Pokazy Chojnic“ w 
szkołach powszechnych. Po krótkim po
bycie w mieście Pan Wojewoda wrócił 
dó Torunia.
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Ks. radca Wacław WojciechowsKi
proboszcz w Radzynie Chełmińskim (Pomorskim), filomata pomorski

czerwca 1937 roku,po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony kilkakrotnie Sakramentami św., zmarł w Toruniu, dnia 28 
przeżywszy lat 51.

Eksporta z domu żałoby przy ulicy Konopnickiej 12 do kościoła Najśw. Panny Marii, odbędzie się w 
o godz. 17.30, nabożeństwo żałobne nazajutrz dnia 2 lipca o godz. 9,30, po którym nastąpi wyprowadzenie 
garnizonowy, o czym zawiadamiają przewielebne duchowieństwo, parafian, przyjaciół i znajomych pogrążeni

brat i bratowa z

czwartek dn. 1 lipca 
zwłok na cmentarz 

w głębokim smutku

dziećmi
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą.

Wije;

Dalsze głosy protestu z Pomorza
przeciw samowolnemu przeniesieniu trumny Marszałka Piłsudskiego

Na ręce wojewody pomorskiego p. min. 
Raczkiewicza napływają nieustannie depe
sze i deklaracje z wyrazami stanowiska, 
zajętego przez różne odłamy społeczeństwa 
pomorskiego wobec głośnego postępku me
tropolity krakowskiego ks. biskupa Sa
piehy.

Pan Wojewoda Pomorski — Toruń.
W imieniu rady powiatowej prosimy 

Pana Wojewodę o wyrażenie Rządowi Rze
czypospolitej naszego ubolewania z powodu 
niebywałego postępku metropolity Sapiehy. 

Wydział Powiatowy Grudziądzki

Do Pana Wojewody Pomorskiego
w Toruniu

W związku z nietaktem Ks. Metropolity 
Krakowskiego Rada Powiatowa powiatu 
wąbrzeskiego na posiedzeniu w dniu 24 
czerwca 1937 roku jednomyślną uchWałą 
postanowiła przesłać Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej wyrazy czci i hołdu.

Przewodniczący Rady Powiatowej pow. 
wąbrzeskiego

Ze Starogardu depeszuje zarząd obwodowy 
Związku Lekarzy Państwa Polskiego, 

który:
..„składając wyrazy’ uznania dla Rządu 

za zajęte stanowisko w sprawie przeniesie
nia zwłok Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego melduje, że protestuje 
przeciw samowolnemu zarządzeniu Ks. Me
tropolity Sapiehy w tej sprawie.“

..„składając wyrazy najgłębszego hołdu 
Naczelnemu Wodzowi melduje zarazem, że 
protestuje przeciw samowolnemu zarządze
niu Ks. Metropolity Sapiehy w sprawie 
przeniesienia zwłok Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego“.

składając wyrazy najgłębszego hołdu 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej meldu 
je zarazem, że protestuje przeciw zarządze
niu samowolnemu Ks. Metropolity Sapiehy 
w sprawie przeniesienia zwłok Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Starogard, dnia 24 czerwca 1937 r. 
Prezes: Dr. Gaszkowski 
Sekretarz: Dr. Schwabe.

Ostre protesty organizacyj gdyńskich, 
spowodowane znanym wystąpieniem me
tropolity krakowskiego ks. biskupa Sapie
hy, uchwaliło w ostatnich dniach szereg 
dalszych zrzeszeń gdyńskich. W ślad za 
depeszami Związku Legionistów rezolucje 
swoje do stolicy wysłały organizacje kobie
ce, „Peowiacy“ i in.

Wczoraj otrzymaliśmy odpisy poniższych 
telegramów:

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Warszawa 

Zamek.
Związek Szyprów i Maszynistów Okrę

towych w Gdyni potępia bezprzykładne po
stąpienie biskupa Sapiehy i obrazy Maje
statu Rzeczypospolitej i wyraża Ci, Panie 
Prezydencie, swój hołd, cześć i posłuszeń
stwo.
Zarząd Związku Szyprów i Maszynistów 
Polskiej Marynarki Handlowej w Gdyni.

Pan Premier Sławoj - Składkowski 
Warszawa

Związek Szyprów i Maszynistów Okrę
towych w Gdyni, solidaryzuje się ze stano
wiskiem Pana Premiera i potępia bezprzy
kładne wystąpienie biskupa Sapiehy. 
Zarząd Związku Szyprów i Maszynistów 
Polskiej Marynarki Handlowej w Gdyni.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Wobec niepojętego faktu obrażenia Ma
jestatu Rzeczypospolitej Polskiej i najświęt
szych uczuć Narodu dla Czczonego Twórcy 
Odrodzonego Państwa — pozwalamy sobie 
przesłać Panu Prezydentowi wyrazy naj-

Ostatni etap marszu do morza
Zakończenie wielkiej pomorskiej imprezy Sportowej w Gdyni

W r. 1932 z inicjatywy komendy okręgu 
Zw. Strzeleckiego w Toruniu zorganizowa
ny został wielki zespołowy marsz do morza. 
Patrole marszowe wyruszyły z Torunia, 
przebywając w ubiegłych latach następują
ce etapy: Toruń — Nowe, Nowe — Chełm
no, Chełmno — Starogard, Starogard — 
Kościerzyna.

Przedwczoraj i wczoraj przebyty został 
ostatni etap marszu pomiędzy Kościerzyną 
i Gdynią gdzie na Polance Redłowskiej 
nad brzegiem morskim znajdowała się me
ta. Do zawodów zgłoszonych zostało 40 pa
troli po 6 ludzi z dowódcą na czele. Na 
starcie w Kościerzynie stanęło 38 patroli, 
gdyż dwa odwołały swój udział. Wśród 
nich było 11 patroli wojskowych. 13 patroli 
rezerwistów (Zw. Strz., Zw. Rez., Powst. d 
Woj., P. P. W. Kolej. Klub Sport, z Gdań
ska i Wojacki KI. Sport, z Gdańska) oraz 
14 patroli, składających się z młodzieży 
przedpoborowej, zrzeszonej głównie w- 
Związku Strzeleckim.

Po nabożeństwie w miejscowym koście
le i pobłogosławieniu zawodników w po
niedziałek o godz. 12.30 nastąpił start. Gbec 
ny na starcie dowódca O. K. VIII p. gene
rał Wiktor Thommee dał osobiście sygnał 
do wyruszenia zespołów marszowych. Tra
sa biegła do Gdyni przez Żukowo i wyno
siła ogółem 78 kim.

Do Żukowa patrole przybyły w godzi
nach wieczornych. Po przenocowaniu na 
miejscu, następnego dnia rano nastąpił wy 
marsz na urządzoną specjalnie strzelnicę po

Stałe ceny gotówkowe
Przykład firmy Korzeniewski w Grudziądzu

Zdrowy objaw z życia kupieckiego 
mamy świeżo do zanotowania w Gru
dziądzu.

Istniejąca od lat 20-tu firma W. Ko
rzeniewski Spółka Akcyjna, przechodzi 
z dniem 1 lipca do cen stałych gotówko
wych.

Nareszcie jedna z najpoważniejszych 
placówek na Pomorzu wyzwoliła się z 
dotąd ogólnie przyjętego zwyczaju udzie 
lania upustu z cen wyznaczonych, ob
niżając tymsamem całkowitą kalkula
cją.

wyższego hołdu i bezwzględnego posłuszeń
stwa.
Związek Zawodowy Pracowników I. U. S. 

Oddział w Toruniu.

Pan Premier Sławoj - Składkowski 
Warszawa

Wobec bezprzykładnego postępku ks. me
tropolity Sapiehy, obrażającego Majestat 
Rzeczypospolitej i najświętsze uczucia Na
rodu dla Wiekopomnego Twórcy Odrodzo
nego Państwa — pozwalamy sobie przesłać 
Panu Premierowi wyrazy czci oraz zapew
nienia solidarności i bezwzględnego posłu
szeństwa.
Związek Zawodowy Pracowników I. U. S. 

Oddział w Toruniu.

Iową. na której odbyło się strzelanie w wa
runkach. przypominających warunki bojo
we, mianowicie z szosy do tarcz, ustawio
nych w polu. Z Żukowa do Gdyni wyruszo
no około godz. 6-ej rano, pierwsze zespoły 
zaś przybywać zaczęły na metę krótko po 
godz. 10-ej. Podkreślić należy duży wysiłek, 
wykazany przez poszczególne zespoły pod
czas marszu. Szczególnie dodatnio wyróżni
ły się patrole wojskowe inowrocławskiego 
pułku piechoty, których dowódcy z zapar
ciem się siebie pomagali zawodnikom nieść 
karabiny, biorąc po kilka na raz oraz dbali 
nieustannie o podtrzymanie wesołego na
stroju. Z patroli grupy strzeleckiej wyróż
nił się specjalnie patrol Z. S. Gdynia, wzbu 
dzając na całej trasie entuzjazm ze wzglę
du na swą wartość marszową, piękny styl 
i doskonałe wyniki. Wśród patroli starto
wał w tym roku po raz pierwszy zespół Ka
bla Polskiego z Bydgoszczy. Najcięższy etap 
marszu stanowiły ostatnie 10 kim. od skra
ju lasu w M. Kacku.

Kierownikiem marszu ■ byt komendant 
okr. Z. S. p. mjr. Korczewski, głównym 
sędzią p. kpt. Laurentowski z okr. Urzędu 
W. F. i P. W. w Toruniu.

Po przybyciu wszystkich zespołów na 
metę, w obozie strażackim na Polance Re
dłowskiej. pięknie udekorowanym sztanda 
rami narodowymi przy dźwiękach orkie
stry odbył się wspólny posiłek, którym go
ścinnie podejmowały zawodników Miejska 
Zaw. Straż Pożarna i Rodzina Strażacka z 
komendantem p. Korzewmikiancem na cze-

Mamy nadzieję, że Społeczeństwo 
przyklaśnie postępowaniu firmy W. Ko
rzeniewski Ska. Akc., która dotąd dała 
dowód kupującym, że jest istotnie naj
korzystniejszym źródłem zakupu na ca
łym Pomorzu.

Oby więcej firm poszło w ślad firmy 
tej, by nareszcie kupujący wchodząc 
do najmniejszego składu chrześcijań
skiego, był przekonany, że będzie ob
służony rzetelnie i że kupuje towar po 
cenach najniżej skalkulowanych.

Związek Legionistów Polskich w Bydgo
szczy, wystosował do prezesa Rady Mini
strów p. gen. Sławoj - Składkówskiego de
peszę treści następującej:

„Meldujemy się i wyrażamy goto
wość obrony Majestatu i godności Rze
czypospolitej w każdym wypadku bez 
zastrzeżeń.

Zarząd Legionistów Polskich 
w Bydgoszczy“.

Ponadto Zarząd Okręgu Związku Legio
nistów Polskich w Poznaniu przesłał na 
ręce p. Premiera depeszę treści następują
cej:

„Okręg Poznański na plenarnym po
siedzeniu wraz z Komendantami Kól 
Pułkowych wyraża Ci żołnierski hołd, 
widząc w Twym kroku wniesienia dy
misji akt protestu, potępiający samowo
lę jednostki, nie umiejącej uszanował 
świętej relikwii narodowej i próbującej 
przeciwstawić się autorytetowi Głowy 
Państwa“.
Zarząd Okręgu Związku Legionistów

I Polskich w Poznaniu.

le. W posiłku wzięli udział pp. gen. Thom
mee, Komisarz Rządu Sokół, dowódca obro
ny wybrzeża, kmdr. Frankowski z małżon
ką, ppułk. Smidowicz, kierownik Okr. U- 
rzędu W. F. i P. W. ppułk. Klementowski, 
ppułk. Heilman — Rawicz, prezes Z. S. w 
Gdyni inż. Michalski, prezes Zw. Legioni
stów Jabłonowski, nacz. Borkowski z Urzę
du Morskiego, dyr. Mucha, nacz. Mroczkie- 
wicz z Kom. Rządu inż. Bernaczek z Ka
bla Polskiego Budyń i inni. Nastrój pod
czas biesiady cechowała wesołość i niewy
muszona, miła atmosfera.

O godz. 16 na Skwerze Kościuszki od
było się rozdanie nagród oraz dyplomów 
uczestnikom marszu, do których przemó
wił kierownik zawodów mjr. Korczewski, 
po czym głos zabrał komisarz Rządu So
kół, podnosząc wartość wyczynu wojskowo- 
sportowego, dokonanego przez dzielne ze
społy. Następnie kolejno wywoływano pa
trole, aby wręczyć im nagrody.

W grupie zespołów wojskowych pierw
sze miejsce uzyskał I. batalion strzelców, 
IL patr°l 67 p. p., IIL patrol 59 p. p. W gru
pie rezerwistów najlepszym okazał się ze
spół Zw. Strzel, z Gdyni, na drugim miej
scu uplasował się patrol Związku Rezerwi
stów z Grudziądza, na trzecim patr°l Kole
jowego Klubu Sportowego z Gdańska. W 
grupie, przedpoborowych wreszcie najlepsze 
wyniki osiągnęły patrole Zw. Strzel, z Ko
ścierzyny i Zw. Strzel, z Borkowa Kartu
skiego.

W całym marszu od Torunia do Gdyni 
bezapelacyjnie najlepszy wynik osiągnął 
patrol 62 p. p., który na wszystkich etapach 
z wyjątkiem ostatniego stale był na czele 
zawodników. Jemu też przypadła w udzia
le nagroda przechodnia, wręczana dowódcy 
patrolu przez gen. Thommeego. Niezależ
nie od uczestniczących w marszu patroli 9 
zawodników brało w nim udział indywidua! 
nie. przyczym jeden z nich uzyskał nagro
dę komisarza Rządu w kwocie 100 zł. Poza 
tym nagrodę pieniężną 50 zł. otrzymał naj
młodszy z zawodników, mały chłopczyk 
który końcowy odcinek trasy przebył wraz 
z jednym z zespołów gdańskich. Po rozda
niu nagród krótkie żołnierskie przemówie
nie wygłosił gen. Thommee, stwierdzając że 
uczestnicy marszu zaszczytnie wywiązali 
się ze swego trudnego zadania. Po uroczy
stości rozdania nagród uczestnicy udali się 
holownikiem na zwiedzanie portu. Wiecaot- 
rem czołowe zespoły były goeaczioue przez 
Komiascsa Szkuk «fińadeoa.
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— Pryw. Szkoła Powszechna im. Marii 
Konopnickiej. Toruń, uL Warszawska 10-12 
zawiadamia że dalsze zgłoszenia uczniów, 
do wszystkich klas, przyjmować będzie w 
sierpniu codziennie w godz. przedpołudnio
wych. 2529

— Kradzież roweru. Kamiński Stanisław 
zam. w Kozimborze pow. Toruń — zgłosił o 
kradzieży roweru wart. 100 zł. podczas snu 
pod gołym niebem.

— P°strzelił złodzieja. Onegdaj połowy 
majątku Ostaszewo Januszewski Erwin, po 
strzelił z dubeltówki Maciejewskiego Fran
ciszka. lat 37, zam. we Wrzosach pow. To
ruń. którego napotkał na polu przy kradzie 
ży strąków grochu. Maciejewskiego odsta
wiono pogotowiem do szpitala miejskiego 
na Mokrem.

— Zasłabł na ulicy. Dnia 25. 6. rb. o godz. 
19.30 odstawiono karetką pogotowia d'o ezpi 
tala miejskiego Dementa Henryka lat 38. 
zam. w Rybytowie Nowym pow. lipnowskie 
go. którego znaleziono przy ul. Zygmuntów 
skiej w stanie zasłabnięcia.

■

Czarodziejski wieczór na Wiśle
Pomysłowo udekorowane lodzie — Wielotysięczne 

tłumy na wybrzeżu
Ffspaniale iluminacfe —

L BANDERA NA MASZT!
Onegdaj punktualnie o godz. 19 wieczo

rem na Staromiejskim Rynku w obecności 
Komitetu Tygodnia Morza wciągnięto ban
derę na maszt. Uroczystość została poprze
dzona hejnałem z wieży ratuszowej i ode
graniem hymnu narodowego. Bezpośred- I 
nio po tym zaciągnięto wartę honorową. 
Występ chórów i capstrzyk orkiestr po uli
cach miasta zakończył pierwszą oficjalną 
część otwarcia „Tygodnia“. Płomienne prze 
mówienie z balkonu Ratusza wygłosił p. 
prof. Moroz.

Chwila wciągania bandery na maszt. Na 
planie stoją: p. starosta Brunlewski, p.

n. NA WYBRZEŻU.
Około godz. 20-tej liczne tłumy poczęły 

się gromadzić na wybrzeżu w oczekiwaniu 
na obchód wianków.

Punktualnie o godz. 21-sz»j nad brzeg 
Wisły przybył pan wojewoda pomorski Wła 
dysław Raczkiewicz w towarzystwie mał
żonki i wyższych urzędników wojewódz
twa.

Tymczasem nad brzeg napływały coraz 
to nowe tysiące ludzi, tak, że o zmroku do
liczono się już około 20.000 osób.

FTzybycie pana Wojewody stało się ha
słem do rozpoczęcia uroczystości, po krót
kiej też chwili p. Wojewoda zajął miejsce 
na statku „Toruń" — skąd obserwował ca
ły przebieg niecodziennego widowiska.

UL WIANKL
Wianków było bardzo niewiele. Prawie 

wszystkie płynęły zgaszone, natomiast u- 
dekorowane łodzie i pomysły grupowe na 
pontonach, przeszły wszelkie oczekiwania.

Na specjalne wyróżnienie zasługują: pi
raci, grupa kolonialna pt. „nasza chcieć do 
Polski“, kowale, krakowskie wesele i paro
wóz KPW. umieszczony nie na pontonach, 
lecz na dwóch kajakach. Gdyby mię ktoś

Utonął w stanie podchmie
lonym w pływalni Okręg. 

OSrodka
W ub. sobotę do pływalni Okręg. Ośr. 

przybyło kilku podchmielonych gości, któ
rzy zapragnęli kąpieli.

W pewnej chwili wszyscy znaleźli się w 
basenie i poczęli pływać. Nikt z kąpiących 
się nie zauważył, że jeden z towarzyszy 
znikł pod wodą. Podochoceni goście ubrali 
się i wyszli nia dalszy obchód restauracyj, 
ale bez towarzysza. Dopiero około godz. 1 
zauważyli brak jego i z przerażeniem stwier 
dizili, że nikt go nie widział od czasu byt
ności w pływalni.

O wypadku zawiadomiono pogotowie ra
tunkowe, lecz wyciągnięto już zimne zwło
ki.

Tragicznie zmarłym jest 37-letni Lud
wik Reszczyński, drukarz, zam. ostatnio 
przy ul. Mickiewicza 66 w Toruniu.

ŚHODa, UNIA 31 CTERWtA T937 R.

Pan Prezydent Msśrirki królem kurkowym Tow. 
Bractwa Kurkowego

W dniach od 27 do 29 bm. odbyło się 
strzelanie o godność króla kurkowego i ry
cerzy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 
Toruniu, założonego w roku 1352.

Wczoraj odbyło się strzelanie do trady
cyjnego kurka, w którym najlepsze wyniki 
uzyskali: P. Prezydent Rzplitej, za którego 
strzał honorowy oddał p. Zdzisław Sulecki.

Pierwszym rycerzem został p. Teodor 
Gliński, drugim rycerzem p. Feliks Bob
kowski.

O godz. 19 prezes Januszkiewicz dokonał 
ogłoszenia wyników a p. starosta powiato
wy Braniewski wręczył odznaki pierwsze

zapytał komu przyznać pierwszą nagrodę, | 
byłbym w nielada kłopocie. Krakowiacy 
brali za serce folklorem i naszą piosenką, | 
pysznie wyglądały półnagie tańczące do
koła ogniska dzikusy, prosta i skromna 
barka piratów znalazłaby także swoich gło
sujących (do których przyłączyłbym się 
bezapelacyjnie). Właśnie ta prostota „we
sołych galerników“ ujmowała najwięcej i 
działała może najżywiej na wyobraźnię.

Wszystkiemu przyglądał się z góry zdzi
wiony księżyc odbijający się złotawym

prawo Komitet Tygodnia. Na pierwszym 
płk. Matzenauer i p. wiceprezydent Bała, 
światłem w wodzie. Na drugim brzegu tuż 
przy przystani Toruńskiego Klubu Wioślar 
skiego — rozpoczęło się szaleństwo światła, 
rakiety, ognie, wodospady, młynki, oczaro

wały widzów którzy gromkimi okrzykami 
wyrażali swój zachwyt.

Ze środka Wisły, imponująco wyglądał 
Ośrodek Sportów Wodnych, udekorowany 
lampionami i chorągiewkami. Czego tej no
cy nie było?

Puszczanie wianków, korowód łodzi ilu
minowanych, palenie ognisk, ognie sztucz
ne, defilada w powietrzu, pięknie oświetlo
nych samolotów, różne imprezy na wodzie, 
przejażdżki statkiem, występy chórów, 
specjalne podłogi do tańców dla wszyst
kich na Nabrzeżu i na statkach na Wiśle i 
inne niespodzianki, i wreszcie koncert or
kiestr wojskowych i kolejowej.

Długo jeszcze w noc nad Wisłą rozlega
ły się śpiewy i muzyka. Najkiękniejsza noc 
w roku, połączona z pięknym celem pozo
stanie na długo w pamięci Toruinian.

Za niezwykle udany wieczór należy się 
Komitetowi Tygodnia Morza prawdziwe u- 
znanie, a już na specjalne podziękowanie 
z« strony wszystkich zasłużył sobie pan 
płk. Matzenauer, organizator i niezmordo
wany. wszędzie obecny główny reżvse- ob
chodu wianków na Wiś La.

mu rycerzowi, a p wiceprezydent Bała dru
giemu rycerzowi.

Uzyskanie godności króla kurkowego 
przez P. Prezydenta Rzplitej zgromadzeni 
przyjęli z entuzjazmem.

W dniu jutrzejszym w godzinach przed
południowych delegacja Kurkowego Brac
twa Strzeleckiego uda się do p. wojewody 
pomorskiego Wł. Raczkiewicza, aby mu za
komunikować. że P. Prezydent Rzplitej zo
stał królem kurkowym Toruńskiego Brac
twa Kurkowego na rok 1937/38.

P. Prezydent Rzplitej Mościcki już w r. 
1931 był królem kurkowym Bractwa Toruń
skiego.

IV. POCHÓD.
Wczoraj w dalszym ciągu uroczystości, 

związanych z obchodem Tygodnia Morza, 
na placu za Dyrekcją Kolejową odprawiona 
została msza św. połowa, celebrowana przez 
ks. dr. Janka. Na nabożeństwie obecny był 
p. wojewoda pomorski Władysław Raczkie
wicz, przedstawiciele władz i urzędów, po* 
czty sztandarowe wszystkich organizacyj o- 
raz tłumy publiczności. Po nabożeństwie 
ks. proboszcz Ziemski wygłosił podniosłe 
kazanie okolicznościowe.

Następnie uformował się imponujący po
chód, który przeszedł ulicami miasta na Ry
nek Staromiejski, gdzie rozwiązał się.

V. REGATY NA WIŚLE.
Po południu odbyły się na Wiśle propa

gandowe regaty wioślarskie, żeglarskie i 
kajakowe.

Wyniki techniczne w poszczególnych 
biegach przedstawiają się następująco:

Kajaki żaglowe typu P7. 1) Wejszewski- 
Prassówna KS. KPW. Pomorzanin; o pow. 
10 m 1) Pachul—Witt KKT.; o pow. 15 m 
1) Klub Żeglarski Toruń sternik Prass; o 
pow. 20 m 1) Klub Żeglarski Toruń sternik 
Siemieszko; o pow. 25 m. 1) Klub Żeglarski 
Toruń sternik kpt. Brózda; o pow. ponad 
25 m 1) L. M. K. sternik Mitke.

Łodzie wioślarskie dystans 2000 m. Je
dynki panów 1) Leśniewski KPW. Pomorza
nin przed Iwańskim TKW.

Czwórki pólwyścigowe panów 1) KS. I<.

P. W. Pomorzanin przed TKW.
Czwórki wyścigowe 1) i 2) miejsce zajęły 

osady toruńskiego Klubu Wiośl.
Kajaki sztywne. Jedynki wyścigowe pań 

1) Prassówna Pomorzanin przed koleżanka
mi klubowymi Suplicką i Wenglerówną.

Jedynki wyścigowe panów 1) Wejszew- 
ski przed Lisińskim i Lamparskim, wszyscy 
z KPW. Pomorzanin.

Dwójki wyścigowe panów 1) Jaworski— 
Lisiński Pomorz., 2) Witt—Małecki KKT.

Dwójki turystyczne panów 1) Witt—Szy
mański KKT. przed Feisnerem, Płoszyńskim 
KPW.

Dwójki turystyczne mieszane 1) Lampar- 
ski—Jaegerówna przed Cywińskim, Weng
lerówną. obie załogi KS. KPW. Pomorzanin.

Składaki podwójne panów 1) Witt—Szy
mański KKT. przed Feisnerem, Płoszyń
skim Pomorzanin.

Regaty posiadały jedynie charakter pro
pagandowy. Strona sportowa regat słaba ze 
względu na start w każdej konkurencji 2—4 
załóg. Prosimy na następne regaty wszyst
kiej sportowców wodnych ua start.

KALENDARZYK
środa. 30. 6. Lucyny
Czwartek. 1. 7. Teodoryka
Piątek, 2. 7. Nawiedz. NMP.

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

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

szfllo jo**«
ŚWIT — „Noc w operze“ 1 „Bohaterska bry 

gada".

TEATRU
W POMORSKIEJ
REPERTUAR TEATRU 
ZIEMI POMORSKIEJ.

Środa — 30. 6. — teatr nieczynny.
Czwartek 1. 7. — Toruń — „Chór Dana“ — 

godz. 20.30.
Piątek 2. 7. — Toruń — „Mała Kitty. i wiel

ka polityka".

Kurs mechaników samolotowych
Towarzystwo Wojskowo-Techniczne uru

chamia w roku szkolnym 1937/38 w dziale 
lotniczym, w ramach jednorocznych ślusar- 
sko-monterskich kursów lotniczo-samocho- 
dowych w Warszawie, kurs mechaników sa
molotowych dla absolwentów szkół rze
mieślniczych i dokształcających, pragną
cych poświęcić się służbie zawodowej jako 
podoficerowie lotnictwa w charakterze maj
strów wojskowych. Kurs ten ma za zadanie 
teoretyczne i praktyczne specjalizowanie w 
kierunku naprawy i obsługi samolotów dla 
potrzeb lotnictwa wojskowego.

Przyjęci kandydaci na powyższy kurs o- 
trzymują bezpłatnie naukę, bezpłatne wyży 
wienie, zakwaterowanie i umundurowanie, 
a wynagrodzenie według stawek dziennych 
Junackich Hufców Pracy.

Warunki przyjęcia: urodzeni w roku 
1917, 1918, 1919 i 1920 ubiegający się o przy
jęcie na kurs mechaników samolotowych 
powinni wnieść bezpośrednio osobiście 
względnie przesłać listem poleconym do 
dnia 3 llpca 1937 r. podanie na piśmie, adre
sowane do Towarzystwa Wojskowo-Techni- 
cznego w Warszawie, Aleje Róż 8 m. L

Do podania należy dołączyć następujące 
dokumenty: 1) metryka urodzenia, 2) świa
dectwo ukończenia Wydziału Ślusarskiego 
względnie Ślusarsko-Mechanicznego Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysłowej, 3) świadectwo 
zdania egzaminu czeladniczego, 4) poświad
czenie obywatelstwa polskiego, 5) świadec
two moralności, 6) świadectwo zdrowia, 7) 
zezwolenie ojca względnie opiekuna, które
go podpis musi być zalegalizowany przez 
gminę, 8) krótki życiorys oraz 8) 2 foto
grafie.

Przegląd lotniczo-lekarski odbędzie się w 
lipcu br. Wykłady na kursach rozpocznł 
się dnia 3 września 1937 r. Bliższych infor- 
macyj udziela Obwód Miejski LOPP w To
runiu — Dom Społeczny pokój 67.

I
 ̂ Wszelkie artykuły Kąpielowej

Największy wybór ! Najniższe ceny t

K AŁAMAJSKI 
^4151 Kredyt na asygnaty J

Nowa cffiara Wisły
Wczoraj w niedzielę Wisła pochłonęła 

nową ofiarę. Około godz. 16 podczas kąpieli 
w Wiśle w odległości ok. 300 m. powyżej 
mostu kolejowego utonęła córka kierowni
ka II. Komisariatu P. P. p. Krysy.Wyłowienie zwłok nieznanego 

mężczyzny
Wczoraj u wylotu Starej Wisły wyda 

byto zwłoki nieznanego mężczyzny, płynące 
dół rzeki. Zwłok dotychczas nie rozpoz 

nano.

Informator I 
dla prany fesklnijcfi |

w Toruniu
Najlepsza okazja kupna

Najstarsza 1 pierwsza Polska Centrala Optycz
na Franciszek Seldler, Rynek Staromiejski 16 
(obok poczty) tel. 15-74. Dostawa dla kaa cho
rych, klinik ocznych i dla wojska.

Pierwszorzędne obiady. Gdy przyjedziesz do 
Torunia, a nie wiesz gdzie zjeść tanio i 
dbrze idź do „Ula“ Szeroka 25. Pierwszo
rzędna kudmto, Mkaaki zimna i soc&co.



ŚRODA, DNIA 31 CZERWCA 1937 R.

Programy radiowe
Środa, 30 czerwca

PBOGBAM 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 Audycja 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 II, do Krakowa“. Tr. z Dworca Głównego 
w W-wie. 12.25 Koncert popularny w wyk. Orkie- 
sty Ułanów Jazłowieckich pod dyr. J. Dłutka (ze 
Lwowa). 13.00—15.45 Przerwa. 15.45 Wiadomości go
spodarcze. 16.00 Z naszego warsztatu — szkic lite
racki — wygi. Anna Kowalska (ze Lwowa). 16.15 
Orkiestra mandolinistów im. Moniuszki z Welnow- 
ca pod dyr. K. Korczaka (z Katowic). 16.45 „Lo
dzie podwodne wczoraj a dziś“ — odczyt, wygł. Ol
gierd żukowski. 17.00—17.50 Koncert w wyk. Kwar
tetu Salonowego Rozgłośni Krakowskiej. W przer
wie ok. godz. 17.20 „Uroczyste powitanie Króla Ru
muńskiego, Karola II, w Krakowie“. Tr. z Dworca 
Krakowskiego. 17.50 „Nowe pomysły w lotnictwie“
— pogadanka — dr. Feliksa Burdeckiego. 18.00 
Chwila Biura Studiów. 18.10 Program na jutro.
18.15 Gwiazdy „Casino de Paris“ śpiewają, (płyty).
18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 Słynni dyrygenci
— XI audycja: Pierre Monteux (płyty). 19.50 Nasz 
bilans — zbiorowa audycja sportowa. 20.15 Pieśni 
w wykonaniu Sabiny Szyfmanówny. Przy fortep. 
prof. 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 
Kossak p. t. „Strażnicy morza“. Recytuje Włady
sław Surzyński (z Torunia). 21.55—22.00 Reportaż 
z przebiegu V etapu biegu kolarskiego dookoło Pol

ski (z Poznania). 21.00 Reportaż w języku rumuń
skim. 22.10 Muzyka lekka i taneczna w wyk. Ork. 
Wileńskiej pod dyr. Władysława Szczepańskiego. 
22.50—23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczor
nego, przegląd prasy i komunikat meteorologiczny.

BOZGŁO4KLL POMORSKA
12.15—12.25 „Słoma jako materiał budowlany“ — 

pog. rolnicza Stanisław Szydłowski. 13.00—14.05 
Godzina włoskich oper (płyty). 15.00—15.40 Pogodna 
muzyczka (płyty). 15.40—15.45 Wiadomości z Pomo
rza. 18.10—18.15 Pogadanka społeczna. 18.15—18.40 
Z operetek P. Abrahama i R. Frimla (płyty). 18.40 
— 18.45 Program na jutro. 18.45—18.50 Wiadomości 
sportowe z Pomorza. 19.00—19.50 „Bydgoszcz na 
naszej fali“. 19,50—20.15 „Kaprowie Zygmunta 
Augusta“ — fragment noweli Zofii Kossak p. t. 
„Strasznicy Morza“. Recytuje Władysław Surzyń
ski. 23.00—23.30 Tańce i piosenki (płyty).

ZAGRANICA
20.10 Hamburg. „Symfonia z Nowego świata“ — 

Dworzaka. 20.30 Radio Paris. „Borys Godunow“ — 
opera Mussorgskiego. Akt. III i IV. 20.30 Strasburg. 
Koncert Wiedeńskiej Ork. Filharm. Dyr. Bruno 
Walter. 21.15 Sztutgart. Koncert na fort, i ork. 
b-moll Czajkowskiego w wyk. Alfreda Hoehna. 
21.30 Rzym. „Addio giovinezza“ — operetka Pie- 
triego. 21.30 Mediolan. Koncert symfoniczny z Ba
zyliki di Massenzio. 22.00 Droitwich. „Tristan i Izol
da“ — opera Wagnera. Akt. III. Transm. z Covent 
Garden.

Czwartek, 1 lipca
PBOGBAM OGÓLNOPOLSKI

6.15 Pieśń „Kiedy ranne wtają zorze“. 6.18 Gi
mnastyka. 6.38 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennik po
ranny. 7.10 Muzyka (płyty). 8.00—11.30 Przerwa. 
11.30—11.57 „Król Karol II w drodze powrotnej do 
Rumunii“. Transm. z uroczystego pożegnania na 
dworcu w Krakowie. 11.57 Sygnał czasu i hejnał 
z Krakowa. 12.03 Dziennik południowy. 12.15 „Go
spodarka — kłopotarka“ — pogadanka — wygłosi

Józef Rosiński, gospodarz z Białostockiego. 12.25 
Orkiestra rozrywkowa pod dyr. Bronisława Nagu- 
jewskiego (z Łodzi). 13.00—15.45 Przerwa. 15.45 Wia
domości gospodarcze. 16.00 Bajki Kiplinga — recy
tuje dla dzieci Mariusz Maszyński. 16.15 Chór pra
cowników Kolejowych „Syrena“ we Lwowie pod 
dyr. Rylinga. 16.45 „Dzień witaminowy“ — gawę
da — wygł. dr. Zofia Wojciechowska (z Poznania). 
17.00—17.30 Odpust i kiermasz w Budsławiu — 
reg. transmisja (przez Wilno). 17.30 Popularny 
koncert w wykonaniu Orkiestr P. R. pod dyr. R. 
Rybickiego. 17.50 Poradnik sportowy. 18.05 Poga
danka społeczna. 18.10 Program na jutro. 18.15 D. 
c. popularnego koncertu w wyk. Orkiestry P. R.
18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 Powszechny Teatr 
Wyobraźni: słuchowisko oryginalne Jerzego
Ostrowskiego 1 Adama Ruczki p. t.: „Dzieło jedno
ści i zgody“. (W rocznicę Unii Lubelskiej). 19.40 
Pogadanka aktualna. 19.50 Wiadomości sportowe. 
20.00 Koncert muzyki lekkiej — w wykonaniu Or
kiestry Rozgłośni Poznańskiej pod dyr. F. Kowa
lika i Hanny Horskiej (piosenki). (z Poznania). 
20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Wiadomości rolni
cze. 21.05 Muzyka taneczna w wykonaniu Orkiestry 
Rozgłośni Poznańskiej pod dyr. F. Kowalika. 21.45 
„Ostatnie zwycięstwo“ — fragment z powieści An
toniego Ferdynanda Ossendowskiego — recytuje 
Antoni Piekarski (z Torunia). 22.00 Koncert soli
stów. Wykonawcy Janina Hupertowa — m. sopran, 
Tadeusz Lifan — wiolonczela. Przy fortep. prof. 
Ludwik Urstein. 22.50—23.00 Ostatnie wiadomości 
dziennika wieczornego, przegląd prasy i komunikat 
meteorologiczny.

ROZGŁOŚNIA POMORSKA
12.15—12.25 „Plantacja truskawek w powiecie 

kartuskim“ — pogadanka rolnicza — wygł. Fran
ciszek Treder. 15.00—15.35 Z oper Stanisława Mo
niuszki (płyty). 15.35—15.40 Poradnik sportowy. 
15.40—15.45 Wiadomości z Pomorza. 18.00—18.40 W 
moim ogródeczku. — I-sza audycja p. t. „Kwia
ty“. Wyk. Felicja Krysiewiczowa — sopran, Ed

mund Rósler — fortepian (ze studia w Bydgoszczy) 
oraz recytacje. 18.40—18.45 Program na jutra
18.45— 18.50 Wiadomości sportowe z Pomorza.
21.45— 22.00 „Ostatnie zwycięstwo“ — fragment i 
powieści Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego — 
recytuje Antoni Piekarski. 23.00—23.30 Tańczymy 
(płyty).

ZAGRANICA
19.05 Ryga. Koncert symfoniczny. 20.05 Praga. 

Przedstawienie galowe z Teatru Narodowego. 20.10 
Królewiec. „Madame Butterfly“ — opera Pucci
niego. 20.30 Strasburg. „Pielgrzymka róży“ — le
genda muzyczna Schumanna. 20.30 Wieża Eiffla 
„Gosse de Roche“ — operetka Yvaina. 21.00 Radio 
Paris. Muzyka dwufortepianowa. Tr. z Wystawy.

NIEMCY I AMERYKA TRANSMITUJĄ 
KONCERT SZTOMPKI

W środę dnia 30. 6. o godzinie 21.00 odbędzie 
się w Polskim Radio koncert chopinowski w wyko
naniu Henryka Sztompki. Koncert ten wzbudził 
tak wielkie zainteresowanie zagranicy, że szereg 
obcych rozgłośni zgłosiło zamiar transmitowa
nia go: Deutscbfcmf^ender i Stuttgart biorą kon
cert ten na płyty, by w odpowiedniej porze nadać 
go dla swych słuchaczy, Ameryka zaś transmi
tuje bezpośrednio.

„Z NASZEGO WARSZTATU“
Znana spółka literacka dwojga lwowian, Anny 

1 Jerzego Kowalskich, wypuściła w świat kilka 
ciekawych powieści, jak „Mijają nas", „Złota ku
la", „Grucę“ i inne. O metodach pracy tej spół
ki, o trudnościach zawodu pisarskiego, o swych 
zamierzeniach opowie radiosłuchaczom Anna Ko
walska w środę dnia 30 czerwca o godz. 16.00 w 
szkicu literackim p. t. „Z naszego warsztatu“.

SZWAJCARSKIE_______ ___ GORZKIE ZIOŁA” są stoso
wane PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH i SKŁONNOŚCIACH 
DO ZAPARCIA.-„SZWA-ICARSKIE GORZKIt ZIOŁA'* SĄ NATU
RALNYM, ŁAGODNYM ŚROOKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM, 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO- 
^\NANT^RÓWNIEŻ^PZY^gMjgNŁ^TYtO^^^^

GDYNIA
Dwie parcele 

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

Wyjeżdżam 
dnia 3 lipca 

na 4 tygodnie 4576g 
Dr. Hoffmann» Grudziądz

GŁOWY

K ZNAKIEM FABRYCZNYM
WZCZOŁKA

TORUŃ
Salon de Coiffure

Tapety
najnowsze desenie rolka 

0.45 zł

Farby
pokosty, lakiery, terpentyna

Szczotki
pendzle, wycieraczki, piaty

Frotery 
wióry, froterówki, 

skórzawki

Fotograficzne
przybory dla amatora* 

znawcy

Opatrunki
wata, opaski, irygatory

Pudry
wody kwiatowe na wagę

Kupujesz najkorzystniej

w Hurtowni

Suknie
deseniowe, sportowe, kom» 
piety letnie, wykonane we 

własnej pracowni tanio 
sprzedaje Kowalska, Król. 
Jadwigi 9, II piętro. 4S75Ck

dla pań
i panów
Toruń

Bydgoska 58 

wykonuje 
trwałą 

ondulację

aparatem elektrycznym

Dla
i hoteli, szpitali 
parową maszynę pralniczą 
i wirówkę do bielizny uźy» 

wane poleca korzystnie 
K KUJAWSKI, Toruń 
Warsztaty mechaniczne 

4578Ck

Zakupuję
za gotówkę, wszelkie uży» 
wane meble w nowo otwo. 
rzonej składnicy mebli uży» 
wanych. Toruń, Małe Gar. 
bary 5, telef. 1682. 98S6C

Pokói 
umeblowany, słoneczny, 

frontowy do wynajęcia 
Warszawska 2, m, 2. Oglą» 
dać proszę od godz. 13—18.

GDANSK
2 kamienie 

młyńskie 
franc. 12$ i 115 cm. oraz 
windę kompl. 2 wagi na 250

i 400 kg. do sprzedania.
W. Rilhmann, Gr. Schaplitz,

Gdańskie Wyżyny. 4371

Poszukuje 
dzierżawy młyna wodnego. 
W, Riihmann, Gr. Schaplitz, 

Gdańskie Wyżyny 4572

TCZEW
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, 43Z3Tk

c ?

\^/zy wiesz dlaczego zagra
nicą kupcy są bogaczami ■

684/35.
PRZETARG

2 lipca godz. 10 sprzed a ję przy tri. Grudziądz
kiej 31 przymusowym przetargiem za gotówkę: 
narzędzia rolnicze, części zapasowe i inne przed 
mioty.

(—) Brunon DuplicM, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Torunia.

Km. 701/37.
PRZETARG.

2 lipca godz. 9 sprzedaję przy ul. Nowy Rynek 18 
przymusowym przetargiem za gotówkę: kredens, 
bufet.

(—) Brunon Dnpllckl,
Komornik Sądu Grodzkiego w Toruniu,

miliony!!!

Nie? Nie wiesz?

Otóż dlatego, że nie żałują gro
szy na reklamą, która przynosi im

CS

Szlachetne 
tynki 

własnej wytwórni do naby, 
cia w każdej ilości. Pole» 
catny również tynki myte, 
sztuczny granit we wszyst» 
kich kolorach znany ze swej 
dobroci naszej fabrykacji. 
Do nabycia również mar» 
murki do lastrica — biały, 
zielony, czarny, czerwony, 
żółty, serpentyna carara, sto» 
pnielastricowe. Adres „ELE» 
WACJA“ Gdynia, Morska 
49. telefon 22,73. Biuro 
sprzedaży betonu Adamas 
Poszukujemy reprezentan, 
tów. Oddział Toruń, Mo, 
stówa, tel. 31 »82. Bydgoszcz, 
T. Kukliński, nl. Cieszków, 
skiego 10. 3557

Największy 
wybór 

parcel, domów i will poleca 
Biuro Pośredniczę „Bałtyk" 
Gdynia — Orłowo Gdańska 
185 3766

Działki) 
budowlane 
nad morzem

Plan parcelacyjny 
zatwierdzony.

Cena od 3.-zł 
za metr’

Planiki można zażądać 

Bigoii i Welin 
PlimouyBO, Gdynia 4

Przywłaszczenie może na, 
tychmiast nastąpić. 4272Mk

Letnisko
w miejscowości Szwajcarii 
Kaszubskiej, położonej mię, 
dzy jeziorami i lasami — 
Utrzymanie pierwszorzędne 

I poleca — Skrzypkowski — 
1 pensjonat Chmielno, tel. 7.
stacja kol. Garcz, powiat 
Kartuzy (Pomorze) (Mk

GRUDZIĄDZ
Potrzebna 

panienka uczoiwa do bufe
tu. Kawiarnia „Bristol“ Le, 
gionów 7, Grudziądz. 4574

Słoneczna 
sypialnia i jadalnia umeblo, 
wana ewentualnie z uży, 
waniem kuchni od I. VII. 
br. do wynajęcia. Gru» 
dziądz, Szewska 22, II. ptr. 
na prawo. 4577Gk

ROŻNE
Ważne

dla chemicznych pralni 
nasz adres Pralnia „Krysz, 
tal. Kraków, Wolnica 8, 
7 gr. kołnierz. 4506

Pensjonat 
„Szwajcaria“ 

najpiękniejsza okolica Ka, 
szubskiej Szwajcarii — góry, 
lasy, jeziora. Pokoje z u, 
trzymaniem od 4—6 zl.

Ostrzyce, poczta Goręczyno, 
Rzeźnicka. 446 5 M

Sygnatura: Km. III 609/37. (4579
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu III re

wiru Wojciech Janowski, mający kancelarię w Gru
dziądzu nl. Legionów Nr. 15, na podstawie art 602
k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 
2 lipca 1937 r. o godz. 10 w Michalu powiat Świecie 
odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących 
do Gustawa Borcherta, składających się z 130 o- 
kien inspektowych, oszacowanych na łączną sumę
l. 300,— zł.

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

Grudziądz, dnia 28 czerwca 1937 r.
Komornik: (—) W. Janowski.

Surowa matka.
— Jeżeli jeszcze raz tak późno wrócisz do domu, 

zastaniesz worek zamknięty.

OGŁOSZENIA:
wiersz milimetrowy na stronie f-łamowej a ■ a • • °-20 sł
w tekście na pierwszej stronie • • . < a a a a a 1.00 ai
w tekście na drugiej 1 trzeciej stronie . a a a a a a 0-80 zi
w tekście na dalszych stronach ...■•■■■, t.M *ł
Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze słowo 1 wyrazy tłustym den

kiem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądów* i urzędowe w drobnym akladzie M proc, 

drożej.
Dla poszukującycn pracy i nekrologi M pro«, zniżki. 
Komunikaty 60 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca M puoeeat 
nadwyżki. W W. Al. Gdańsk* cennik ogłoszeniowy jeet iden
tyczny z cennikiem dla Polski, z tem jednak, że rachunki mogą 
być regulowane w guldenach gdańakieb na podstawie noto
wań Giełdy Gdańskiej z dnia poprzedaająooga dMeń wpłafty.

ABONAMENT MIESIĘCZNY WY NOSI l
W ekspedycji miejscowych agencyj ........ 2.00 zł
Z odnoszeniem do domu.............................................................2.20 zł
Przez pocztę z odnoszeniem do domu « a « s > < . 2.40 zł
Pod opaską .......................................................................  . 4.50 zł
W Gdańsku przez pocztę . 2.S2 gd; przez gońca . . 2.00 gd
W Gdańska z odbieraniem w administracji wprost . 1.75 gd
Zagranicą.......................................................................................4.00 zł
W razie wypadków spowodowanyoh siłą wyższą (np. prze
szkody w zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za 

niedostarczenie pisma.

Redaktor odpowiedzialny:
WACŁAW WYTYK, Toruń, ul. Bydgoska M.

U W A G 1 I
Ogłoszeni* drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówką. 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, ino 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.

Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska: Wlikslm GrUasiuana, Gdańsk. Kassubiacher Markt 21, L p. — Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: Leon Foriuańskl Bydgoszcz, ul. Dworoowa
25 L piętro, redaktor odpowiedz, na Gdynię: Wiktor Mielników,Gdynia, ul. Min. Kwiatkowskiego, gmach „Paged‘u". — Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz: Mieczysław Baglńs 1, Grudziądz 
Plac 23 Stycznia 10, 1. — Reduktor odpow, na Tczew: Alojzy Kazio Tuzów, Kościuszki nr. L — Redaktor odp. na Rypin: Kazimierz «WierzyńskiLipno: „Astoria", Kościuszki 7 Franciszek Majewski 
Brodnicą: Zygmuat BarMki, Przyktą» €S. Wydawea: SpObteMnia Wydawntoaa „Gryf z odpow udziałami w Toruniu. Za ogłoszenia odpowiada Administracja.


