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k 31 stsrcirnia 1933

tem

rządów

lei.

Mr. 25

eksploato

Franci! f

we

iE(fl*iV

Hlo bęcizfc
wał magistralę
ola-Sfask

(worzn gabine( irancnski

Gdy-

(o) Warszawa, 30. t (Teł. wł.), Dowia
dujemy się, że w najbliższym czasie Z'a
Paryż( 30. 1. (Pat). O godz. 16 prezy
deputowanych panuje jednomyślność zdań coura oraz m inistra finansów Cherooa co paść ma ostateczna decyzja co do eksplo
*
d en t republiki francuskiej powierzył misię
przynajmniej co do ;ednegc punktu. Miano do skupienia przy głosowaniu nad ich pro atacji mag'strali węglowej Górny Śląsk
tworzenia nowego rządu Daladierowi, któ wicie,
W pertraktacjach ze stroną fran
że m ad ek gabinetu Paui-Boncoura
Gdynia.
le
pozycjami rozmaitych grup większości
rego nazw'sko wymienione zostało podczas
nie rozwiązał żadnych trudności, w obliczu
wicowej
zakończyły się niepowodzeniem. cuską zarysowała się możliwość prowizo
konsultacji prezydenta przez 18 najwybit których pozostaje parlam ent.
Najtrudniej Nowy premjer będzie musiał pokonać te sa rycznego podjęcia eksploatacji przez Pol
to
niejszych polityków. W szyscy oni zazna szą kwestią chwili jest w dalszym ciągu me przeszkody, z jakiem! walczył Paul- skie Koleje Państwowe, Prowizorium
czyli, że w obecnych warunkach Daladier sytuacja finansowa kraju.
Boncour przynajmniej w parlamencie, gdzie
trwałoby do końca 1933 r, W tym czas'.*
a
torn ko
Jak wiadomo, wszelkie próby, poczy na
kwestję budżetu zapatruje się inaczej, załatwiona będzie spraw nabycia
nione przez byłego
lejowego przez Towarzystwo Francusko
premjera Paul-Boc- aniżeli w senacie.
.

-

Polskie.

Przesilenie

Hitler

gabinetowe

30. t, (Pat),
Wczoraj po połu
prezydent Hindenburg przyjął Papso
d>
na, który złożył mu sprawozdanie
tychczasowych
wynikach swoich pertraktacyj z Hitlerem i niemiecko-narodowymi.

Berl'n,

jest jedynym posiadającym największe da

pracę i tolerowanie
wnolegle centrum i

gabinetu. Daladier propo
zycje prezydenta zaakceptował.
Ogólnee
że Daladier napotka
pamue przekonanie,

strony

ze

bawarska

Siesig?

na
własną rękę czynią starania, aby
dojść do porozumienia z p artją narodowo,
socjalistyczną.

Hżler, jak słychać, otrzymał od Papena
zupełnie konkretną propozycję, na którą

narodowi
uprzednio niemiecko
wyrazili
swoią zgodę. Propozycja ma polegać na u
tworzeniu gabinetu Hitlera, w którym Papen objąłby stanowisko wicekanclerza, po
łączone z urzędem komisarza Rzeszy d'a
centrum, Ró Prus. Odpowiedzi Hitler * m iał udzielić je
partja ludo szcze w dniu wczorajszym.
-

pod tytułem ,,Bałtycka orjentacja Polski".
Odczyt był urządzony staraniem Ligii Mor-'
skiei i Kolonialnej. Na odczyt przybyła li
czna
publiczność m. in, obecni byli mini-'
ster Zarzycki, minister Scbąetzel,
rektor
u niwersytetu
warszawskiego prof. Ujejski
oraz
wiele osób ze świata politycznego 1
naukowego,

Komunlfcł

do stworzenia

ne

Pracowmfcn

wielkie trudności przy tworzeniu rządu
że nieprędko zdoła je pokonać.
Pierw 

na

iego krokiem będzie zaproponowanie
socjalistom ndziału w rządzie podobne,
lak to uczynił Paul
Bonccur. Przewidują,
że przed udzieleniem odpowiedzi przywód
ca
socjalistów Blum zwoła nadzwyczajny
kongres p artji dla zasięgnięcia opinjć. Pra
sa informuje, że Daladier zamierza oprócz
stanowiska premjera zachować o ile moż
ności tekę ministra wojny. Gdyby się to je
dnak okazało niemożliwe, zachowałby dia
siebie
strem
cour,

spraw wewo. Mini
spraw zagr. zostałby nadal Paul-Bona
stanowisko ministra finansów ob

ministra

tekę

jąłby Bonnet.
Paryż, 30.
zebrała

na

1

się

socjalistycz
przy

(Pat), G rupa
po rozmowie swc-iego
prezydentem Lebrun na ob-a
.

wódcy Bluma z
dy. W ogłoszonym kom unikacie socjaliści
stwierdzają, że są przeciwni obaleniu obe
cnej większości w parlam encie. W edług imformacyj, zebrany ch wśród uczestników
posiedzenia, cała grupa uważa, źe nowy
rząd powinien się opierać n a większości,
wyłom onej z ostatnich wyborów do parla

w
Genewa, 30.

I.

4fNHNlzlmiiC2io

Zwołana przez

(PAT).

Mię*

30.

i

(Pat).

.

W

kuluarach

czasu

pracu

pracowników umysłowych
p. śTościński (Polska) wysunął zasadę oddziel*
nej konwencji. Pismo w tej sprawie zostanie
wręczone delegatowi rządu polskiego na naj*
bliższej sesji rady administracyjnej, zaś w dniu
wczorajszym unja związków zawodowych pra*
cowmków umysłowych wysłała do dyrektora
Butlera w tej sprawie depeszę. Już poprzedn'o
Akadem ickie
delegacje unji oraz międzynarodowej konfede*
we Lwowie
racji pracowników umysłowych i międzynaro'
t. (Pat). W sobotę późny* wie
30.
Lwów,
dowej federacji pracowników prywatnych o*
nieznani sprawcy wybili kilka szyb w
c(zorem
że
całkowi*
świadczyły,
pracownicy umysłowi
administracji ,,Słowa Polskiego*'. Poza ten* wy
cie solidaryzują się ze stanowiskiem robotni*
bito ezyby w prywatnem mieszkania prot uniczein w tej sprawie.
wersyteta dr. Czernego, który
przed kilku

dzynarodowe Biuro Pracy konferencja w spra
godzinnego tygodnia pracy nie powzię
ła decyzji, czy pracownicy biurowi i handlowi
mają być objęci wspólnie konwencją z pra*
cownikamj umysłowymi, czy też oddzieln'e
Stało się to z powodu braku quorum. Wskutek
tego decyzję w tej sprawie będzie musiała po,
wziąć rada administracyjna międzynarodowe*
go biura pracy ua posiedzeniu w dn. 1 lutego
W związku z tem dyrektor międzynarodowego
biura pracy Butler po zamknięciu konferencji
przyjął delegatów pracowników biurowych i
handlowych różnych państw, którzy przedsta,
wili mu swoje postulaty.
Imieniem unji związ*
.

zawodowych

wybryiif

dniami eostał
teckim

Zmlang

slanowta !sacli
(o) Warszaw a, 30. 1 (Pat). Dowiaduje
się, że na początku bieżącego tygodn a
.

izby

angloaiDerybdfislfic
.

-

pabsśwownch

Spraw W ewnętrznych, Haukona
stanowisko
Kandydata
dyrektora departamentu politycznego wynren'ają obecnego dyrektora departamen
tu
personalnego i b. naczelnika wydziału
w
Ministerstwie
bezpieczeństwa
Spraw
Wewnętrznych Kaweckiego. W reszcie za
pewniają, że b. wojewoda Św dzińskł obej
mie

Jako

stanowisko

Ministerstwie

inspektora
głównego
Spraw W ewnętrznych.

w

Wacław Bsreai
laureatem nagrody państwowej

Mac

Donalda i Baldwina,

tw:erdząc,

że

wszystkie decyzje co do rokowań z Ame
ryką w sprawie długów wojennych podej
mowane są nie przez gabinet, lecz tylko w
oczy

przez

Mac

Donalda

którzy informują kanclerza
tach już dokonanych.

1

Baldwina,

skarbu

o

fak

siedzeniu

nagrodę
aa

przyznało
za

utwór

szczona

Wyznań

6

1932

głosami

pod tytułem

Nagroda wynosi

podlega
Religijnych

przeciwko

Wacławowi

powieściowy

muza".

cyzja jury
tuweo.

rok

i

,,Wywła

10.000 zł.

zatwierdzeniu

Oświecenia

1,

Berentowi

De

Ministra
Publicz-

Ko'ntrkandydatami

Zieliński, Boy

do
-

nagrody
żeleński i

byii

prof.

Dą

Marja

Nagrodzony utwór drukowany był
w

,,Pamiętniku

godniku Ilustrowanym". Dotychczas
książkowej
Nagrody

nie

okazał

literackie

latach

w

Warszawskim"
w

i

,t

y

uniwersy

cw.ązku

z

w Trieście i okolicy panuję
niezwykle silny wiatr zwany ,,bora" którego
szybkość dochodzi do 130 km- na godzinę- Na
skutek .,bory,' okręty nie mogą zawinąć do por
w
tu, Na bardziej odsłoniętych rogach ulic
Trieście przeciągnięto sznury dia ułatwienia
ruchu pieszego. Wiele osób zostało rzuconych
przez wiatr na ziemię lub mury budynków i od
niosło poważniejsze obrażenia. Temperatura wy
nosi od 4 do 7 stopni poniżej zera.

Znakomity pisarz John Galsworthy iaureał
zeszłorocznej nagrody Nobla ciężko zapadł na
zdrowiu- Autor ,,Sagi rodu Forsytow" chory
jest na złośliwą anemję, będącą następstwem
przeziębienia. Chory przebywa w swojej rezy
dencji w Hampstead pod Londynem.



formie

się.
Ministerstwa

w

CharoDa G alsH oriltg'eg*

browska.

1930-31

gmachu

Od kilku dni

-

Tadeusz

przez

w

kilku osobników

łtBoraMw Trieście

nisterstwie

Nowak.

napadnięty

przemówieniem na sejmowej komisji oświato
wej, jako rzeczoznawcy w sprawie autonomii
uniwersyteckiej,

wisfszsfcli

na

zapadnie ostateczna decyzja co do nomi
nacji i pewnych przesunięć na wyższych
stanowiskach w administracji ogólnej.
Halsowania
Wojewodą wileńskim mianowany z o stił
dotychczasowy wojewoda łódzk.- Jaszczołt.
Na stanowisko wojewody łódzkiego naj
Londyn, 30. 1 (Pat). Według informatok
roko
poważniejszym
kandydatem jest obecny
eyj ,,Sunday Ekspres"
wydarzeń
am erykańskich postępuje
w ań
dyrektor departamentu politycznego w Mi
angielsko
bardzo szybko. Dzienmk donosi, że deiegacia rzeczoznawców brytyjskich wyjedzie
do Waszyngtonu dn. 19 lutego, zaś oficjal
na komisja rządowa dn. 21 lutego,
Rokowa
n 'a
waszyngtońskie rozpoczęłyby się *fiWarszawa 30. 1. (PAT). Jury nagrody li
ejalnie pierwszego m arca roku b-eż.
Dziennik wzywa społeczeństwo angie.- terackiej Ministerstwa Wyznań Religijnych i
skie do
zwrócenia baczniejszej uwagi ua Oświecenia Publicznego n a dzisiejszem po
Paryż,

ków

wie 40

my

mentu.

sprawie

Berlin, 30, 1 (Pat). Ubiegłej irocy po
jawiły się na mieście proklam acje p art*
komunistycznej, wzywające ogół robotni
ków bez różnicy przynależności partyjnej
do ogłoszenia strajku generalnego w razie
utworzenia gabinetu Schleichera i Papena.
Proklamacja nawołuje robotników do wyj
ścia na ulicę i urządzenia masowych de
monstracyjnych pochodów. Prezydium po
licji wydało ostry zakaz urządzania zgro
madzeń oraz pochodów przez komunistów.
.

robotnikami

z

niemieccy

w**iwa|i| sio
sftratlca

tiinpsfowl

solidargzufą się

szym

4

W dniu wczo
Warszawa, 30. 1 (Pat).
rajszym w auli uniwersytetu warszawskie
go odbył się odczyt p. inż. Kwiatkowskie
go,
byłego ministra przemysłu i hand!n;
.

wa

potwierdzają, że w roko
wstępnych chodzi o wyjaśnień e,
czy możliwe jest utworzenie gabinetu koncyljacyjnego z Hitlerem
jako kanclerzem
na
czele, który mógłby Uczyć na współ
Półof'cialnie

waniach

orfenfacfa
Polski*

,,Ba8fycł*a

WSeanczech

kanclerzem

-

dniu

Daladier.

w

Kornel
w

Wyznań

otrzy

Religijnych i Oświecenia Publicznego
m ali począwszy, od f,
1626 Stefan Żeromski,

1927

1928 r.,

niawski

Makuszyński w 1926 r., Leopold S ta ff
rn
Bandrowski w*
Juljusz Kaden
Ferdynand Goetel w 1929 iJerzy S-s,
-

w

1930

skiw1931a

r.

i Karol Hubert

Rostworow

DNIA

WTOREK,

31

STYCZNIA

R.

1933

2

na większości parlamentarnej. W(
oznacza
to, iż
praktycznem znaczeniu
Papen ma stwierdzić, czy będzie możliwem
utworzenie gabinetu
przy udziale

partego

Dwa

1 Berlin

Paryż
W

tym

ryżu i

Berlinie

w

niemal

samym

przcsi

czasie

w

Pa

nastąpiły przesilenia

t.

gabinetowe, Rząd Paul Boncoura po
dał się do dymisji w wyniku obrad i uchwał Izby deputowanych. Równocześ
nie w uib. sobotę kanclerz Rzeszy Schleicher wręczył prezydentowi Hindenburgowi podanie o dymisję. Dymisja została
przyjęta.
W ostatnich czasach
upadki gabine
tów we Francji, a zwłaszcza w Niemczech
stały się zbyt częstem zjawiskiem, żeby
miały wywoływać jakieś szczególniejsze
poruszenie w międzynarodowej opinji pu
blicznej, Niepodobna jednak nie zauwa
żyć znamiennego podobieństwa a raczej
jednoczesności tych powikłań w łonie rzą
dów obu tych państw i trudno się oprzeć
wrażeniu, że zazębiają się ze sobą, że są
jakby współzależne.
zw.

W

ociekufą

na

prezydenta Hindenburga urzędowo
komunikują:
,,Kanclerz Schleicher złożył prezyden.
towi Rzeszy sprawozdanie o sytuacji i oświadczył, że obecny rząd Rzeszy zgod
nie ze swym charakterem, jako gabinet
prezydjaky, tylko wówcza's mógłby prze
ra

u

-

Prezydent Rzeszy wyraził przytem kan
clerzowi oraz członkom rządu Rzeszy po
dziękowanie

wierną

za

ciężkim
kraju
pośrednio potem
w

B

dla

służbę

.

dobra

stap'-y już

Bez
niego
prezydent Hindenburg

dla

okresie.

KANCLERZA

PRZYJĄŁ
PENA, poruczając

mu

VON

Wedle

Herriot.

dnoczesności"

rekord

Obecnie

misję rozpoczęcia

Reichswehra
lub

finanse

Wiadomość

lenia

sytuacji politycznej
niejących możliwości dla

obu

—

t

nie uchwalił

rządu i udzielił

planu sanacji

mu

votu.m

o

zamierzonem przez

rząd

prze

dawczych, mających przynieść dalszą pomoc
i ulgi rolnictwu, a zwłaszcza drobnemu, wzbu
dziła zainteresowanie wśród sfery rolniczej.
Jak wiadomo, projekty nowych ustaw będą
zawier dy przedewszystkiem
ulgi z zakresu
ziemi,
spłaty zobowiązań z tytułu nabycia
wreszcie z bardzo skomplikowanej dziedziny
t. zw. serwitutów, stanowiących niejednokro
tnie przykry ciężar dla obu stron, zarówno
zobowiązanej jak i korzystającej.
rolniZnany działacz na polu społeczno
ezem,
poseł Hyla wyraził następującą opiuję o projektach tych ustaw.
Ustawa, regulująca prawo własności roz
parcelowanych gruntów, jest koniecznością
gospodarczą* Rząd więc, wnosząc projekt ta
kiej ustawy do sejmu, idzie na rękę niezmier
nie licznej rzeszy drobnego rolnictwa,
ułat
wiając jednocześnie obrót ziemią, gdyż nieu
regulowane tytuły własności są bardzo poważ
ną przeszkodą do zwiększenia tego obrotu.
W obecnym stanie rzeczy zdarza się prze
cież, że grunty już sprzedane przez właścicie
li większych obszarów,
grunty, które po
winny być oddane z czystą hipoteką, pozosta
ją bez uregulowania ze względu na nieprze
zwyciężone trudności w rozkładzie długów hi
potecznych. Zdarza się wreszcie, że nawet w
tych wypadkach, gdy kupujący ziemię, weszli
w posiadanie nowonabytych
gruntów, pozosta
ją jeszcze do przezwyciężenia takie trudności
jak naprzykład niemożność zaciągania kredy
tów towarowych czy pieniężnych oraz niemoż
ność pełnego
rozporządzenia
nowonabytym
-

—

finansów

nieufności. W

olbrzymia partja Hitlera unie
uniemożliwiać będzie
wszelkie poczynania
rządu i funkcjono
wanie Reichstagu,
dopóki Hitler nie o-

gruntem.

projekt ustawy o zmianie prze
b. czynszowników, b.
ludzi i długoletnich dzierżawców, ma
niemałe znaczenie dla tej kategorji
gospo
darstw
które, ze względu na ogólnie ciężkie
warunki, nie są w stanie regulować swych zo
Również i

pisów o
wolnych

uwłaszczeniu

,

być uzdrowiony

kosztem

Ten

inny rząd

stwa.

czy

zaś

bu

Francji
deficycie musi
ofiar społeczeń
—

z

pęóżnegc

rządowe

naleje! Przebieg przesilenia
obu państwach był następujący:

w

fM Srtilerchcra

d o fSiMleira
O

orzebiegu

au

djencji

rządu.

gen, Sohleiche

ustaw
ulgi

określonych obecnie obowiązującą
dającą im możność wykupu gruntów.
Bardzo poważną wreszcie ulgą dla rolnic
twa będzie ustawa, zmieniająca dotychczaso
we
przepisy o zniesienie serwitutów, czyli
służebności.
Obowiązujące w chwili obecnej
rozporządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej z r. 1927, regulujące sprawę służebności,
nie daje, jak wykazała dotychczasowa prak
tyka, możności sprawiedliwego rozwiązania
trudnych zagadnień serwitutowych, zwłaszcza
v/ tych wypadkach, gdy obie strony są człon
kami jednej gromady. Pozatem terminy wy
znaczane
tem rozporządzeniem na wyrąb la
su na działkach, przyznanych
dła serwitutów,
sa
zbyt krótkie, aby w czasach niesprzyjają
cej konjunktuiy rynkowej, strona korzystają
ca
mogła wyr ąć i wywieźć swe drzewo.
Projekt nowej ustawy przewiduje już na
wyrąb lasu okresy o wiele dłuższe, wprowa
dzając jednocześnie rygory, w tym kierunku,
że nłewyeięcie lasu w tych znacznie dłuższych
ulgowych okresach powoduje utratę służebno
ści na tym dn ewostanie.
Muszę zaznaczyć
tutaj, że sprawy serwitutowe są załatwiane od
dłuższego czasu, jednakże proces ten, w obec
nych warunkach, trwa zbyt długo. Tak więc w

bowiązań,
ustawą,

roku

1929 załatwiono

Głównym Urzędzie
367,wrokuM31323.

—

469 takich spraw,

Ziemskim

w

roku

1930

Sad

Naiwisźsz(g

-

stracyjriospra-wnego

Sokołowskiego odbyła
sprawie projektu u*
stawy kartelowej, z udziałem przedstawicieli:
biura ekonomicznegoo, biura prawnego Rady
Ministrów, przedstawicieli Rady Ministrów, mi
m steistwą
przemysłu i handlu, ministerstwa
s p ra w
wewnętrznych, ministerstwa rolnictwa,
ministerstwa opieki społeczną' oraz minister*
stwa sprawiedliwości.
p.

się całodzienna narada

w

—

Schacht,
—

Seldte,

i handel

—

Hugenberg.

Boncoura

Pau-l

Rząd

.

Boncoura

został

obalo

jak wiadomo, w sobotę po dwudnio
wej dyskusji nad projektem budżetowym
komisji finansowej. Izba przystąpiła do
dyskusji nad arty'kułem 6, przewidującym
500 miljonów wpływów
dla skarbu. Ko
misja finansowa wyłączyła ten artykuł z
projektu rządowego. Premjer Paul Boncour zażądał od parlamentu
wypowiedze
'nia się nietylko do art. 6, lecz co do sa
mej zasady projektu rządowego, zmierza
jącego do zachowania
równowagi mię
dzy oszczędnościami, ofiarami wymaganemi od funkcjonarjuszów państwowych
oraz
nowemi podatkami. W
miarę prze
dłużania się dyskusji walka stawała się
coraz
Wreszcie więk
bardziej zażarta.
szość rozpadła się, tworząc następnie ko
alicję prawicowo
socjalistyczną prze
ciwko rządowi, którego popierali prawie
wyłącznie radykałowie społeczni. Premjer
Boncour przed głosowa'niem
zaapelował
do większości lewicowej, lecz frakcje po
i apel premjera nie
wzięły już decyzje

,

-

zdołał
kilku

.

zmienić

słowach

stanu

rzeczy,

Blum

w

socjalistów, iż
nie mogą udzielić rządowi S'wego popar
cia
Wówccas premjer postawił kwestję
zaufania.
O godz. 6 -ej rano przystąpio
no
do głosowania.
Przeciwko
rządowi,
wypowiedziało się 390 posłów, za rządem
wyraził

żal

w

441,awroku1932-

Obecnie

pozostaje jeszcze do załatwienia
blisko 2.500 tego rodzaju spraw, które nowa
ustawa pozwoli załatwić sprawiedliwie dla obu stron.
zakończeniu pos.

W

Hyla stwierdził, że w
Berrioł
obecnej rozpatrywana jest sprawa wnie
sienia do sejmu
projektu noweli do ustawy 193. Deputowani wszystkich ugrupowań
scaleniowej z roku 1923. Projekt tej noweli politycznych
urządzili
opuszczającym
członkom gabinetu manifestację, wyraża
zmierza w kierun'ku przedłużenia dla rolników
scalających swe g-runty dotychczasowego dwu jąc sympatję i uznanie za okazaną odwa
letniego ulgoweg-o okresu w płaceniu podat gę i energję, z jaką rząd bronił swego

chwili

projektu.

ków.

władza sadowa *ata Harteli

ministerstwie przemysłu i handlu pod
przewodnictwem naczelnika wydziału adrrtiir*
W

Prus

—

Ustawa kartelowa

możliwia i nadal

e

nowego

berlińskich kołach

W

komisarz

ny,

rządowe projelfilg

Niemczech

trzyma teki kanclerza. W
dżet o io.miljardowym

i

usta
zbadania ist
celem

miarodajnych oczekują że misja Papena już w poniedzia
łek doprowadzi do konkretnych wyników
Podkreśla się przytem, że Papen nie otrzymał misji formowania gabinetu, lecz
ma
za
zadanie wysondować tylko,
czy
istnieją możliwości formowania rządu o-

sejmowi nowych projektów ustawo

dłożeniu

są
gabinetów
zewnętrznie przynajmniej
najzu
pełniej różne. W Niemczech Hindenburg
aie zgodził się na żądanie Schleichera roz
wiązania Reichstagu, we Francji parla
m en

stronnictwami,

przynoszą rolnictwu dalsze

Schleicher.

—

ze

i

Szczegóły upadDu

Paul-Boncour

je

Nowe

wewnętrzne

gospodarka
wyżywienie

rokowań

Hassę

Stuelpnagel,
sprawy

m

generałowie

—

Frick,

—

—

Powody upadku

Hitler,

prasy

Weimaru

Neurath,

-

Gen.

do

wyjechać

—

został

osiągnięty: zaledwie
sześć
dzieliło upadek
bowiem
godzin
Boncour'a. |
Schleichera od upadku Paul
I znowu tak jak i dotąd dzieje się to w
okresie wzmożonej działalności Ligi Na
rodów w Genewie. Znowu tak jak i po- j
cze
przednio obrady Genewskie będą
kać na u(konstytuowanie się nowych rzą
dów w Paryżu i Berlinie.
Czy te podobieństwa sytuacyjne są
tylko prostym przypadkiem, ^zbiegiem okoliczności? Czy też działają tu jakieś
tajemnicze, ukryte sprężyny, których na
leżałoby szukać może w projektowanym
nad * rządzie czterech mocarstw, a mo
że w Moskwie, a może jeszcze gdzieiidziej? Faktem narazie niezaprzeczonym
jest, że zarówno w Niemczech jak i we
Francji wybuchło przesilenie gabinetowe,
które dla Polski zwłaszcza jest przedmio
tem
najwyższego zainteresowania.

daleko,

który
pozostanie
przez niedzielę w Berlinie, aby osobiście
kierować rokowaniami i w każdej chwili
być do dyspozycji prezydenta Rzeszy.
miał

PA

ta

kiem

bardzo

doniesień

Papen, jak informują dzienniki, zapro
ponuje Hindenturgowi nominację Hitlera
na
kanclerza gabinetu większości parla
mentarnej. .,Boersen Kurier" donosi, że
Hitler przedłoży Hindenburgowi następu
jącą listę ministrów:
Sprawy zagraniczne
Papen, lub

ubiegłego roku Jednoczeprzejawiła się w kilkudniowym
zaledwie odstępie czasu
dzielącym
po
wstanie gabinetów Papena i Herriota. (D
ba te młode, świeżo upieczone rządy spot
von
Pap en
kały się w kil'ka niemal dni po swem po
na
i dłożyć w Reichstagu swój program i owstaniu
konferencji Lozańskiej
wspólnemi siłami uroczyście pogrzebały kreślić swoje stanowisko, gdyby prezy
reparacje niemieckie. Minęło kilka mie-! dent Rzeszy udzielił mu pełnomocnictwa
do rozwiązania
parlamentu. Prezydent
sęcy i oto w grudniu ub. roku powstały J
znowu mniejwięcej wjednym okresie cza. I Hindenburg oświadczył na to, że w obec
su gabinety Schleichera iBoncour'a a ,,po
nej sytuacji nie może przyjąć tej propo
wstanie" to zbiegło się ze sławetną de zycji, wobec czego kanclerz Schleicher
klaracją pięciu mocarstw i powrotem Nie złożył dymisję całego gabinetu Rzeszy,
rniec na Konferencję Rozbrojeniową, któ którą prezydent przyjął, powierzając rzą
re
prowadzenie
agend.
celebrował przed samym swoim upad dowi tymczasowe

go

rządu

nowe

czerwcu

sność"

nie

na
narodowych socjalistów, niemiecko
rodowych i centrum. Sondowanie w tym
kierunku opierać się będzie na wynikach
dotychczasowych
pertraktacyj
między
stronnictwem t. zw
frontu harzburskiego,
które, zdaniem kół poinformowanych, po*

Przedmiotem

obrad był pierwotny projekt
przemysłu i handlu w sprawie u
stawy kartelowej. Projekt ten został w wyni.
ku konferencji zmodykikowany. M. in. zosta?
ministerstwa

lo

ne

że władzą sądową dla karteli ma
sąd kartelowy, jak to było przewidz'ą
pierwotnym projekcie, lecz Sąd Najwyż

ustalone,

być

nie
w

ssy. Pozatem zostały znacznie obniżone wbrew
poprzedniemu projeKtowi przewidziane ustawą

kary.

W kuluarach izby deputowanych wy
mieniają nazwiska Daladier, Herriota oraz
Steegs na stanowisko premjera. Do
świadczenie ostatnich
dni wy'kazało, że
nie chodzi tu tylko o osobę
premjera,
lecz również o znalezienie kogoś na sta
nowisko ministra
finansów.
Prezydent
Lebrun przyjął szereg wybitnych osobi
stości
politycznych,
reprezentujących
wszystkie stronnictwa. Przyjęci byli Be-

renger,
i

Barthou, Tardieu, Herriot, Blum

inni.

Ogólnie panuje przekonanie ze sytu
acja jest trudna i wymaga jaknajprędsze20 zakończenia przesilenia.

WTOREK,

Na froncie
Dodatnie

oSifawg

Gospodarstwa Krajowego oświe
(tla położenie gospodarcze Polski za mieisiąc grudzień roku ubiegłego jak
nastę
puje:
Bank

su
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R
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Seimowa komisfa
prznlęla budlcl

gospodarczym

w

polskim rynka pieniężnym
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UNIA

spadku eksportu, czynne saldo bilan
handlowego utrzymane zostało jednak

zerw

kruszcowo

sk'ego wykazuje

Bank j

PM-

miesiącu grudniu

dal

walutowych

-

w

przeszło w ban
Sezonowy wzrost liczby poszukujących kach bardzo spokojnie, gdyż praw--e wszy
Zaznaczające się od połowy ubiegłego pracy przybrał w grudniu r, ub. na sile, stkie instytucje finansowe cechnje wysoki
noku oznaki ustabilizowania się obecnej sy zaznaczając
się większym
przypływem stan pogotowia kasowego. Trwający w c.ą
tuacji gospodarczej sw ata
utrzymują się bezrobotnych, zwłaszcza w grupie robotni gu 1931 roku duży odpływ wkładów ustał
idotychcżas.
Silny jeszcze w pierwszem ków budowlanych, robotników włókienni w r. 1932 całk-owicie, a specjalnie należy pod
półroczu spadek produkcji przemysłowej i czych, wśród metalowców oraz górn ków, kreślić, że w centralnej instytucii ostczęobrotów
handlowych został naogół zaha a także w grupie
pracowników umysło dncśc'owei. Pocztowej Kasie Oszczędności.,
mowany, a w najważniejszych pod wzglą wych.
nastąpił znaczny wzrost wkładów oszczę
dem gospodarczym kraiach zaznaczył s v
Na tle omówionych
trudności
ogólno dnościowych, stanowiąc w skałi rocznej
nawet pewien ruch zwyżkowy w produkcji
stan
gospodarczych
rynku pieniężnego największy przyrost wkładów w okres,e
przemysłowej. Na międzynarodowych ryn Polski w końcu ubiegłego roku znamionuje 9-letn'ej działalności P. K. O. Na rynku pa
kach papierów wartościowych utrzymywa szereg objawów dodatnich, które świadczą
pierów wartościowych wzrósłj zi nterescła się zwyżkowa tendencja kursów, pod o postępie konsolidacji w tym dziale go wanie dla
pożyczek państwowych, nato
miast kursy prywatnych pap.erów procen
trzymana przez dużą
płynność i nisk e spodarstwa narodowego.
na
Stawki procentowe
rynku pieniądza
Sytuacja walutowa polepszyła się zna towych, Tc-d'egających konwersi', obniżyły
krótkoterminowego.
cznie,
gdyż odpływ walut z Banku Pol się slnie, zaś kursy papierów,
emitowa
Położenie rolniczych krajów w środkcskiego ustał w drugiej połowie ubiegłego nych przez hsnki państwowe, nie wy' azui
wej
południowo
wschodniej Europie reku zupełnie, co dowodzi, że słuszną była v; w dalszym ciągu żadnych waiań, przyaniżeli
jest trudniejsze,
krajów przemysło polityka Banku Polskiego nieuciekania się cztm podk- ^ślić trzeba wzrost za'interesowych. wskutek dalszego pogorszenia na do zarządzeń reglamentacyjnych. S 'an re wania temi papierami.
rynkach zbożowych i wytworów hodowli
rolniczej. W zrastające trudności w pokry
waniu coraz w.ększych niedoborów w go
na
spodarce publicznej w połączeniu z wysoOdcziif IfferriDia w
lriemi ciężarami z tytułu zadłużenia zagra
B
Herriot
premper
wygłosił w Paryżu o-d* ty stanowią teraz jedną z największych potęg
nicznego stanów ą w tych kratach powa
na
temat
stanowiska
ze
skutkami
w
walce
Francji wobec Euro* militarnych.
żną przeszkodę
Rosja powołuje rok rocznie
prze czyt
silenia gospodarczego.
1.200.000 rekrutów: 400 tys. d 'a armji czynnej,
py wschodniej.
Mówiąc o Posce, Herriot przypomniał wę* 800.000 dla armji terytorjalnej.
i
O ile się pomyśli komu Rosja na wypadek
zły intelektualne, jakie istnieją odd-awna mię*
mówił
po* konfliktu udzieli ewentualnego poparcia zbrój*
Ogólne położenie gospodarcze Polski nie dzy Francją a Polską. Polska
wołana jest w porozumieniu z Francją do ode.
doznało w końcu ubiegłego roku poprawy,
nego, to ma się prawo być niespokojnym i po*
roli
w
sprawach związanych stawić sobie pytanie, czy też nie należałoby w
gdyż położenie rolnictwa wskutek trwają grania ważnej
z Bałtykiem.
tej sprawie poczynić czegoś ze strony Francji.
cego spadku cen zbóż i pogorszenia się zby
do omówieniu sto-sunku Fran*
Pod naciskiem właśnie tej troski
zazna*
Przechodząc
tu innych artykułów
produkcji
rolniczej
do Rosji, Herriot podkreślił, że n-ie naieży
cza
Herriot
podpisał on wówczas, gdy był
było w dalszym ciągu bardzo trudue Jed cji
zajmować się nigdy wewnętrzną polity'ką i u* premjerem, sowiecko,francuski pakt o nieagre
nocześnie stan produkcji przemysłowej ob
strojem
innych państw. Francja n-ie może po* sji już po podpisaniu ana-logicznego paktu przez
niżył się częściowo pod wpływem czynni
zostać obojętną wobec Ro-sji, i musi sprawą
Polskę i w pełnem porozumieniu z Rumunją.
'ków sezonowych,
w
dużej jednak mierze
że Sowie*
się
rosyjską
tembardziej
zajmować,
trudności
wskutek
trwających
zbytu.
nadal.

Ultimo

szy wzrost.

roczne

-

-

Polsiia

d

Dailykłem
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—

—

—

cigianla

Sejmowa komisja budżetowa dokonała trze
ciego czytania preliminarza budżetowego na
rok 1933*34.
W budżecie Sejmu przyjęto po.
prawki sprawozdawcy posła Czernichowskiego,
na
zwiększające
wydatki
bibljotekę
sej*
mową o 2,040 zł. przy jednoczesmem zmniej*
szer.iu o taką samą sumę wydatków specjał*
nych. W dochodach zmniejszono wpływ z ho*
telu poselskiego o 20.000 złotych.
W budże*
cH ministerstwa spraw wewnętrznych zmie*
niono nazwę paragrafu kary admi-nistracyjne
na
grzywny.
Popra-wka ta uzasadniona jest
zmianą odpowiedniej ustawy,
W budżecie ministerstwa rolnictwa i reform

rolnych przyjęto poprawki referenta, zmniej*
szające wydatki w dziale lasów państwowych:
o 708.000 wydatki na administrację, o 125.000 zł
wydatki gospodarcze, o 1.950.000 zł wydatki
inwestycyjne, o 314,150 zł wydatld różne i o
623 000 zł różne odpisy.
W monopolu spiry*
tusowym dokonano pewnych przesunięć w gra
nicach 120.000 zł w ten sposób cały prelim-inarz
budżetowy przyjęto w trzeciem czytaniu.
Następne
posiedzenie komisji odbędzie
N a porządku dziennym
się w poniedziałek.
znajduje się projekt ustawy skarbowej oraz
referat genera-lny posła Miedzińskiego.

Rokowania handlom

polsko-włoskie

Paryżu

fiolnidyo

Irzeclem

Ro-kowani-a handlowe

polsko-włoskie, prowa
w Rzymie przerwane
zostały na okres świąteczny- Rokowania polsko
włoskie mają być wznowione w najbliższych
dniach. Członek delegacji polsk-iej radc a mini
sterstwa przemysłu i handlu p. Łada wyjechał
już z Warszawy do Rzymu, celem przeprowa
dzenia wstępnych p rac przygotowawczychPolsk-iej delegacji przewodniczy p. wiceminister
dzone

roku ub.

grudniu

w

—

Doleżal.

—

Zmniejszone zapotrzebowanie na rynku
krajowym, jak również trudności w eksptr
cie
spowodowały
spadek
wytwórczości
górnictwa węglowego i hutnictwa żela
Nieco korzystniej natomiast kształ
znego.
towało się położenie przemysłu naftowego
i hut cynkowych, które naogół zdołały 'u
trzymać w grudniu poprzednie
rozmiary
produkcji i zbytu.

MróJewsha na?a

w

Rumunii

końcu roku, przemysł
Jak zwykle
w
włókienni'czy ograniczył ze Względu na rkrea m ędzysezonowy zatrudnienie fabryk
dość silnie,
nie
znajdując dostatecznego
zbytu dla swoich wyrobów. Długotrwały
zastój działalności inwestycyjnej i wpływy
sezonowe
wywołały, podobnie, jak w hut
nictwie, dalszy spadek ruchu w branży me
talowo- maszynowej.

związku

ze

sezonem

nawozowym
wytwórczość nawozów

zwstała unieruchomiona

sezouu

po

zakoń

Prezydent Rzplitej przyjął w dniu 27
Najwyższej Izby Kontroli, dr- Jakóba Krzemicńskiego. Prezes Krzemieński przed
łożył Panu Prezydentowi sprawozdanie o bie
żących pracach k ontroli państwowej-

Pawilon

Izba Handlowa
szawie

dni bawi

w Rumunii jugosłowiańska para
królewskaW czasie pobytu w Rumunii
Jugosłowiańscy zwiedzili m. in- w towarzystwie króla Karola rumuńskiego i następ
króla
cy tronu ks. Michała wielką rafinerię nafty Campina- Na zdjęciu naszem widzimy
jugosłowiańskiego Aleksandra (2) króla Karola rumuńskiego (3) i księcia Michała (l), zwiedza
jących rafinerję-

Kilka

dni

Deiiłttcra

w

temu

kwietnia rb. otrzymały Ctóny ze Sta
Zjednoczonych 150 aeroplanów bojowychPozatem Chiny posiadają 200 Samolotów wojtikowych, które Ameryka postawiła do ich dy
Nie
spozycji wraz z pilotami amerykanamiOd

^

Wolno

nam

onzeoczać

tego faktu

(Tokio-Zizi)-

następujące
zbrodniarza:

dane

tyczące

s'ę tego

,,Wykryty ajent G. P U. w
sekretariacie osobistym
biskupa d'Herbi
w
gny
Rzymie, ksiądz wschodniego ob
rządku Aleksander Dejbner jest synem ró
wnież księdza Jana Dejbnera z Petersbur
.

strem

sobą

spraw
do

zmuszony
wałem

od

wewnętrznych

zabrał

—

Dejbnera, ale tu
kapłaństwo i Stołypin
siebie

nielegalne

Zjed

cenie 4 dolarów

towej wystawy
i trwać

Chicago nastąpi
listopada-

do

będzie

stopę. Otwarcie wszechświa

za
w

1

czerwca

rb

atykanie
Russia*

Petersburga

wykryło jego

W ar

w

Stanów

ze

w W
kom isji ,,Pro

w

bliższe

Polsko-Amerykańska

otrzym ała wiadomość

noczonych, że Polska Spółka A rchitektoniczna
w
Chicago pf- Lazarewicz i Tucker przystępuje
do budowy pawilonu pols-kiego na terenie wy
stawy chicagowskiej. Dla wystaw'ców z Polski
zarezerwowano
4 tys. stóp kwadratowych
W

G. P. II.

Ajenl
Mera
.

nów

polslsi
wpsfawie w Chicago

na

cyjną wprost

budowlanego.

PrczHdtnlaPzoRlfef

bm- prezesa

zamieściliśmy rewela ga. Jan Dejbner, prawnik, za czasów car
swej grozie wiadomość o skich będąc naczelnikiem ziemskim w sa
zdemaskowaniu ajenta G. P
U. w Waty ratowskiej gubernji, potajemnie przyjął ka
Krótkotrwałe ożywienie przedświątecz
kanie, działającego w komisji ,,Prc- Russia", tolicyzm i ożenił się ze Szwajcarką-kato
ne w handlu na rynku
wewnętrznym ogra
Okazało się mianowicie, że sekretarz oso iiczką. Gdy ówczesny gubernator saratow
niczyło się do nielicznych artykułów pierw
ks. arcybiskupa d'Herbigny, przewo- ski, późniejszy premjer Stcłypm, o tern s'ę
bisty
*zei potrzeby. Wskaźniki cen towarów ob
dn:czącego
tejże komisji, niejaki: ks.ądz(!) dowiedział, wycofał go z prowincji i wziął
dość
czem
silnie, przy
rząd pro
niżyły się
Aleksander Dejbner był ajentem mosk'ewdo swej
kancelarji na osobistego sekreta
wadził nadal intensywną akcję, zmierzają
skim. Uciekł on, jak krążą pcgloski z Rzy rza. Uzyskawszy urlop, Dejbner wyjechał
cen
cą do o-bniżki sztywnych
artykułów
mu
do Berlina(!), gdzie wziął ,,ślub'* z zagranicę, w ciągu 3 mies'ęcy(?) odbył stuprzemysłowych.
Obroty towarowe zagra
udał się do dja teologiczne we Lwowie i przyjął świę
nicą w ciągu grudnia r. ub. zmalały wsku- komunistką rosyjską, poczem
W róciwszy
do Sarato
Sowietów, zab-erając ze sobą ważne doku cenia kapłańskie.
m enty komisji
wa
w
,,Pr-o Russia".
dalszym ciągu pełnił funkcję sekre
Prastt gsispssMsfeiB w Chiinacli
zamieszcza
tarza Stołypina. Gdy Stołypin został min,,Gazeta Polska" z 28 bm.
kładów

cieniu

Patsa
Pan

królestwo

zbliżającym się wiosen
zwiększyła się
nięco
sztucznych, na
tomuast
działach
w
niektórych
innych
przemysłu chemicznego stan obr-otów i wy
twórczość zmalały. Zatrudnienie w przemy
śle spożywczym obniżyło się po zakończeniu
ikampanji w cukrownictwie i ograniczeniu
pracy w innych zakładach tej gałęzi. Po
dobnie w przemyśle ceramicznym, cemen
znaczna
część za
towym i wapniarskim
W

nym

Kratowego
przewodnictwem prezesa dr- Romana Gó
reckiego odbyło się posiedzenie rady nadzorczej
Banku G ospodarstwa Krajowego, na któreto r a 
da przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wy
konania planu gospodarki finansowej Banku za
czwarty kwartał roku ubieg'łego- Następnie ru
da zatwierdziła plan finansowy Banku na pierw
szy kwartał roku bieżącego, jak również zalat
wiła szereg spraw bieżących-

Prezes NIK.

Od kilku

handloiby

finansowg

Pod

u

Eksport materiałów i wyrobów drzew
nych został w ciągu grudnia r. ub. utrzy
many, ogólnie jednak położeń'e tej gałęzi
ze względu na małe zapotrzebowanie drze
wa w
kraju i niski stan zatrudnienia po
zostałe niepomyślne.

DoeBaini bila n s

Plan

BanhuOusTOfSaislWii

go

usunąć.

przejście

na

ze
s

ę

byi

,,Tolero

katolicyzm,

ale nie mogę mieć przy moim boku

kato

księdza'1
powiedział mu preuiodtąd Dejbner żył jako kapłan wach '-

lickiego
jer

i

—

obrządku(?).

dnłego

Jednym
dzo

z

który

urodzony

czeniu

do

Konstantynopolu

-

rę lat

W

w

bar

po

skoń

teologicznych

wielkiej

kapłańskie

wojnie

w

Szczegóły

Aleksander

w
—

obrządku
te

Dejbner

późn-ej przyjął prawosławie, a
ponownie wrócił do katolicyzmu

mieszkał

jakie

po

wschodnim.

kreślamy, gdyż
pnie

studjów

-

święcenia

katolicko

Dejbnera,

ojca, jest Aleksander,
katolicyzmie,

w

katolickich

przyjął

ks. Jana

synów

niepodobnym

pod
pa
nastę
w

i

Za

Rzymie.

przyszłości
poczynił

pokaże

ajent

G.

srę,
P.

de

szkód

i

U., którv, jak

dowiadujemy się obecnie, powodowa? aro
resztek rozbitków
,z ty
polskich księży,
dogorywającego

Kościoła

w

Rosji.

WTOREK,

4

la
W

związku

1) osoby,
-

które

na

prawnego

zasadzie stosunku
lub

w

umownego
działach

czasie trwania tego

pu

pełnią

stosunku;

zatrudnione

3)
lub

R.

1933

komunikowanie

za

osobie

jego

w

kichkolwiek

Wskaźnik

interesie

wiadomości

obcemu

Ja-k

dokumentów

-

ile

o

sprawca

działał

z

naruszeniem

wiązków urzędu publicznego

lub

obo

służby

pu

blicznej.

przedsiębior

w

przemysłowych publicznych i pry
a
więc kierownicy, pracownicy
watnych,
o
ile
umysłowi i fizyczni, Stróże i t. p.
popełnili te przestępstwa w związku z wy
konywaniem umowy lub zlecenia co do do
stawy przedmiotów zaopatrzenia wojska,
stwach

Pori rubach!

Pacha

w

wzrost sta

Kartelowe

arfnficuty

ministerstwo

komunikuje

—

Powyższe osoby poddane zostały (rożka
dowódcy Okręgu Korpusu Nr. 8 jako
d-cy właściwego dla Wojskowego Sądu Okręgowego nr. 8 w Grudziądzu) postępo
waniu doraźnemu w sądach wojskowych.

i

przemysłu

handlu, na podstawie danych Instytutu
rządowi
nia Konjunkiur Gospodarczych i Cen,,

działającej, ja

lub

cen za

grudzień

wyhazał

dotyczących wojskowej obrony Państwa lub
jego sił zbrojnych, albo wia-domości, doku
mentów, dotyczących stosunków politycz
nych, dyplomatycznych lub gospodarczych
Państwa Polskiego wiedząc, że mogą być użyteczne obcemu rządowi na wypadek woj
ny lub w jego nieprzyjaznych dla Państwa
Polskiego działaniach lub zamierzeniach

—

—

2) osoby,

STYCZNIA

uzyskanie lub staranie się o uzyskanie po
wyższych dokumentów, lub zapoznanie się
z
niemi, sporządzanie planów, szkiców lub
wizerunków budowli lub urządzeń wojsko'
wych, do których wstęp jest wzbroniony
w
celu
narażenia
na
niebezpieczeństwo
wojskowej obrony Państwa lub jego sił
zbrojnych, albo celem ujawnienia lub zako
munikowania ich rządowi obcego państwa
łub osobie w jego interesie działającej, je
żeli wiadomości te były sprawcy dostępne
wskutek
podjęcia się- pracy dla Państwa
lub ze względu na urząd publiczny, służbę
publiczną lub zlecenie urzędowe;

z

admini
poszczególnych
stracji wojskowej jak np. urzędnicy, urzęd
niczki, niżsi funkcjonariusze, a nawet ro
o ile popełnili te przestępstwa w
botnicy
służbę

31

przestępstwa
przeciw
państwa
Zakres działania sadów wafskowucla

wejściem w życie nowego
kodeksu karnego
wc-jskowego
podkreśl ć
należy, że obecnie wojs'k'owym sądom pod
legają za przestępstwa, przewidziane w
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospo
litej o karach za szpiegostwo i inne prze
stępstwa przeciw Państwu:
bliczno

DNIA

Bada
wska

hurtowych, obliczony n-a koniec gru
ubiegłego roku, wykazał w porównaniu
do poprzedniego miesiąca
dalszy spadek, a
mianowicie z Cl proe ( porównaniu do prze
100) do 59,8 proe.
ciętnej w roku 1928
czyli o 2 procent
Spadek cen ogniskował się przedewszystkiem wśród artykułów żywnościowych ; pół
fabrykatów prze-mysłowyeh. Z tyeh podkreślić
należy ceny nabiału, które spadły w grudniu
o
14 proc., ziemiopłodów o 7 proc., mineral
nych materjałów budowlanych o 6 proc., drze
wa
obrobionego o 5 proc., przędzy o 4 proc.,
skór wyprawionych o 7 proc.,
Należy zaznaczyć przytem, że stosunek
w-skaźnik? cen artykułów skartelizowanyeh do
nieskartelizowanych surowców i półfabryka
tów wykazał da'szy wzrost z 2,05 do 2,10. Natomias*- stosunek cen artykułów sprzedawanych
do nabywanych przez rolnictwo wykazał dal
szy spadek, a mianowicie z 0,55 do 0,51.
źnik

cen

dnia

—

.

zem

Na zasiłki dla hezroholnuel*
Pod przewodni'ctwem wiceministra
opieki
społecznej p. Kazimierza Rożnowskiego, odbyło
się posiedzenie zarządu głównego Fun-duszu Bez
robocia. Na posiedzeniu tem uchwalono
na
wniosek kom-isj-i budżetowej preliminarza F. B.
na miesiąc
luty. Przewi-duje on m. in. na zasi-ł
ki ustaw owe dla
bezrobotnych robotników
2-693 030 zł-, przyczem przypuszczalna liczba
robotników, uprawnionych do pobierania usta
wowych zasiłków z Funduszu Bezrobocia, wy

wiadomości i doku
1) za ujawnienie
mentów, które ze względu na dobro Pań
—

Polskiego należy zachować w tajemni
obce
przed rządem obcego państwa
mu rządowi lub
osobie
w
jego interesie
działającej, albo innej osobie w zamiarze
narażenia na niebezpieczeństwo wojskowej
obrony Państwa, lub jego sił zbrojnych;
2) za zbieranie powyższych wiadomości,
stwa

cy

—

niesie około

ty

Proielcfu
łonie

W
we

nowych

rządu odbywają się

ustaw

obecnie końco

czasie
M.

przez

obecnej sesji budżetowej-

in, przygotowywana jest zapowiedziana
min, Zarzyckiego ustawa kartelowa

Wśród

—

w

wielu

Warszawie

dziel wystawionych
zwraca

ogólną

w

uwagę

nad tą ustawą znajdują się obecnie
w
sta'djum ostatecznych uzgodnień między zamteprace

resowańemi

ministerstwami.

Nadto

W

—

Czc(hoslowacii
Odczul

w

Pradze

skierowaną zwłaszcza przeciwko Polsce, cze
chosłowacka., op inia publiczna żywo interesuje
się wszystkiem,

co

ma

łączność

z

Pomorzem

porta-mi polskiemi: Gdańskiem i Gdy
nią. Coraz częściej w prasie czechosłowackiej
spotykamy artykuły, w których różni publi
cyści przedstawiają stanowisko Polski i po
święcają obszerne nwagi o Pomorzu, odpiera
jąc argumenty propagandy niemieckiej.
Niedawno odbył się w Pradze staraniem
polsko
czechosłowackiego Towarzystwa od
czyt na tem at spraw polskich. Odczyt zagaił
p. Konsul Matouszek, który wskazał na ko
nieczność popularyzacji spraw polskich w spo
i

Anglio

Biuro traktatowe w imieniu Rady Traktato
wej samorządów i organizacyj gospodarczych
przedstawiło czynni'kom miarodajnym postula
ty w związku ze spodziewaną rewizją traktatu
handlowego Polski z Wielką Brytanją- J ak wia
damo, sprawa zrewidowania dotychczasowej umowy handlowej z Anglją, stała się aktualna
zarówno wobec zmian w poliityce handlowej za
granicznej Wielkiej Brytanji jak również wo
bec wejścia w życie na jesieni rb. nowej pol
skiej taryfy celnej.

obu

-

łeczeństwie

ezeehosłowackiem, poezem udzielił

prelegentowi p. Rudolfowi Piłatowi dy
rektorowi Masarykowej Akademji Pracy, któ
,,0 polakiem Pomorzu".
ry wygłosił odczyt
Odczyt jego był nadzwyczaj
ciekawy:, ze
na to, że
względu
przedstawił historyczny ro
zwój Pomorza od samego początku. Cyframi
słowa

Zgon powstańca
Węgrzech zmarł w 101 roku życia
Józef
urodzony w Krakowie uczestnik
powstania polskiego w 1848 roku Hubert zbiegł
po upadku powstania na Węgry. Pogrzeb jego
stal się prawdziwą manifestacją przyjaźni wę
giersko-polskiej i odbył się przy udziale olbrzy
mich tłumów ludności Pccs i okoli-cyna

Hubert

.

o

tym samym ezasie, gdy propaganda nie
miecka rozwinęła najrozłeglejszą
działalność,
W

Umowa handlowa

W Pecs

zimowym salonie Towarzystwa Zachęly do Sztuk Pięknych
)kPort rybacki w Pucku peńdzla znanej artystki p- Krzy
żanowskiej-

opracowy

jest projekt ustawy prasowej, projekt tr
z
stawy aptekarskiej, oraz szereg projektów
dziedziny ustawodawstwa finansowo-rolnego,
m.
in. ustawa o konwersji pożyczek w listach
zastaw nych Państwowego Banku Rolnego, udzie
łonych najsłabszym finansowo pożyczkobiorcom
w
związku z parcelacją.

wany

z

Pomorzu

o

pofófrieh partach
wykazał prelegent, że Pomorze to odwieczna
ziemia polska, na której, Niemcy byli tylko
przybyszami. Cyfrowo zobrazował również sto
simki narodowościowe i szkolne w tym kraju
w
obecnych czasach, wskazując na prawa, z
jakich korzysta tamtejsza mniejszość niemiec
ka. Prelegent porównał przy tej sposobnośśei
położenie Niemców w Polsce z położeniem
mniejszości polskiej w NiemcsecB.
Drugą część wieczoru wypełnił odczyt dy
rektora przedstawicielstwa
polskich kolei i
portów Gdyni i Gdańska w Pradze p. radcy
ministerjakiego Jana Butlera na temat: ,,por
ty polskie: Gdynia i Gdańsk".
Interesujący
ten odczyt, w którym prelegent.cyfrowo zo
brazował rozwój obu portów i ruch handlowy
w
dzisiejszych czasach wysłuchany był z wiel
ką uwagą. P radca Butler jasno i rzeczowo
wykazał, jakie korzyści przynieść może Gdy
nia dla czechosłowackiego świata kupieckie
go, który coraz to bardziej poczyna się inte
resować

tym portem.

iaksów ek
Wiedniu

w
p o d h a s łe m

zssiżesBia fBoaiaslsafi

o

d

mia

Wiedeń

Sa^ranica

bndleciepolskim

o

a

r

tykuł o budżecie państwa polskiego, zaznacza
jąc, że minister Skarbu Zawadzki czyni skutecz
ne
starania, by przez zarządzenia oszczędnoś
ciowe doprowadzić budżet do równowagi.
Rząd polski odrzuca energicznie wszystkie pro
jekty zmierzające do zamaskowanej lub jawnej
inflacji i podkreśla konieczność utrzymania sta
łości w aluty i równowagi budżetu.
-

Zamdwieni^ holenderskie
w Łudzi
Bawił
sko
wania

w

Izby Handlowej Pol

Łodzi prezes

H olenderskiej,

—

rokowań

—

celem

sfinalizo

sp-rawie wykonaina za
mówień holenderskiego Domu Holdingowego. J ak
wiadomo wzamian za owoce
południowe Dom
zakupuje w Łodzi p a rtje towarów bawełnianych
drukowanych, półwełnianych oraz konfekcję i
koszule. W wyniku bowiem przeprowadzonych
bezpośrednio rozmów z zainteresowanemi firm-a
mi wszystkie oferty zostały uzgodnione i trans
akcja ta zostanie w dniach najbliższych osta
w

tecznie zakończona-

Wipwńz

w

Ohwiepol

giełdach

na

,,Wiener Wirtschafts Woche* zamieszcza

Bsessząinłj

członków komitetu kierującego demonstracją.
ubiegły piątek był widownią nie
Wreszcie zarządzony został alarm garnizonu
n ujący
dr- Stanisława Jurkie-wicza, b- ministra
zwykłej
demonstracji.
Deputacja przedsięwiedeńskiego. Poszczególne oddziały obsadzi,
biorców i szoferów automobilowych udała się
pracy i opieki społecznej, delegatem rządu pol
teren
demonstracji.
Policja postawiła des
skiego do Rady Administracyjnej Międzynaro do ministerstwa skarbu, aby domagać się zni- ły
monstrantom
że
albo zaniechają
ultimatum,
od
Dla
Biura
w
Genewie.
żenią
podatku
benzyny.
wywarcia predowego
Pracy
albo
taksówki,
znajdujące się na
Stałem miejscem pobytu delegata Polski do
sji w sprawie żądań szoferów stanęły niespodzie demonstracji
ulicach będą usunięte przymusowo.
wanie
taksówki
na
MBP
Warszawa
wszystkie
placu Świętego
będzie
Rady Administracyjnej
Deputacja szoferów, która zgłosiła się do
Szczepana i na wszystkich pobliskich ulicach.
ministra skarbu nie została przyjęta.
Oświad
W ciągu krótkiego czasu cały plac św. Szczeniem iecki
ulice
pana i okoliczne
zostały zablokowane j czono jej, że jak długo trwać będzie blokada
działa
w centrum miasta, deputacja nie zostanie przy
taksówkami.
Stanęły także autobusy, których
manifesta
centrum
stanowi
właśnie
św.
jęta.
Prowadząc dalej
antysemickie
plao
Szczepana
W godzinach wieczornych sytuacja byk je.
Cała komunikacja w centrum miasta została
cje na uniwersytecie wrocławskim przeciwko
dnak bardzo poważna, gdyż elementy rady
w
ten
uniemożliwiona.
Blokada
taksó,
sposób
profesorowie Cóhnowi, narodowi socjaliści roz
kalne przedmieść poczęły się gromadzić w een
wek zwiększała się coraz bardziej, gdyż nad*
poczęli systematyczną akcję terorystyczną,
tram miasta.
taksówki
a
zatrzymywano
pasa:
zmierzającą do przerwania wszelkich wykładów jeżdżące
żerów
zmuszano
do
Oddziały wojskowe obsadziły smachy pu
za,
wysiadania. Policja,
na tej
uczelni. W szeregu sal wykładowych rzu
bliczne
s
skoczona znienacka demonstracją, była bez:
cano
i
bomby cuchnące
spowodowano wybuch
r-adna.
W ciągu popoludnia aresztowano V
oo ttij
petardy dla wyw'ołania paniki-

Prezydent Rzplitej podpisał dekret,

3

suma

Światowe giełdy papierów wartościowych ce
chowała w tygodniu ubiegłym ogólna niechęć
do zawierania tranzakcyj i dość znaczny spa
dek kursów, który zaznaczył się szczególnie w
pierwszych dniach- Pod koniec tygodnia nastą
piła na giełdach przeważnie zwyżka notowań,
która jednakże nie pokryła strat, poniesionych
na
początku okresu sprawozdawczego.
Międzyna-rodowy wskaźnik akcyj, obliczony
na
podstawie wskaźników 10 najpoważniejszych
giełd wynosił, biorąc za podstawę rok 1927
100, n a dzień 21 stycznia rb. 38,9, wobec 39,2
na
14 stycznia, 39,3
na 7 s'tycznia rb, 39 na 31
grudn'ia ub- roku i 115,9 na początku roku 1929

.

Demonstracga

Delegat Polski w Biurze
'Pracy w Genewie
Pan

stronie

Iniżlfa

prace nad szeregiem projektów ustawodaw
które wniesione będą do Sejmu jeszcze

czych,
w

60,000 osó-b-

wpływów przewidziana jest na lu
milj. zł. z tytułu wkładek i ustawowej
dopłaty ze skarbu państwa.
Po

W

żuta

okresie

pierwszych pięciu miesięcy bieżą
cego roku rolniczego, tj. od 1 s-ierpnia 1932 ro
ku do 1 stycznia 1933 roku, sprzedane zostały
nas-tępujące i-lości żyta polskiego: ogółem wy'
wieziono, względnie zakontraktowano 155 tys.
ton, w tem dostawy do Danji wyniosły 4
ton, do Belgji 36 tys. ton, do Holandjd 20 tys.
ton, do Niemiec 25 tys-, do Finl-andji 3 tys- ton
do Francji 1,7 tys- do Norwegji 500 ton i do
Szwecji 350 ton; dostawy do portów obliczane
są

na

25

tys-

ton.

Blaia frucizna

-

.

Zurychu wykryto wielką aferę handlu
narkotykami. 45 aptekarzy zostało oskarżonych
o
wydawanie narko-tyków na nieważne lu-b sfał
szowane recept*.
W

WTOREK,

KRONIKA

200

Poniedziałek

Dgrthcfa

Martyny

Dyżur nocny aptek do dnia 2 lutego włą
pełnią: Apteka pod Niedźwiedziem, ul
Niedźwiedzia 11, tel. 50 i Apteka pod Koroną,
—

cznie

ul. Dworcowa

48, tel, 3-01.

REPERTUAR TEATRU.

STYCZNIA

R.

1933

Lastow PeAslw. uruchamia larlah Zimne

Dowiadujemy się, że Dyrekcja
sów Państwowych w Poznaniu,

Wtorek Piotra

31

bezrobofnpch znajdzie
wfrróice prace!
Wody

BYDGOSZCZ
Kalendarzyk rxym,*tat.

DNIA

La*

Personel

biurowy został już skom
wyr pletowany, robotnicy zaś których lis
dzierżawiła tartak Zimne W odv fir* czba
dosięgnie dwustu ludzi, będa
mie ,,Sosna Polska" Sp. Akc. w Bych
przyjmowani z chwila uruchamiania
goszczy, położone przy szosie toruń poszczególnych działów.
skiej. W celu uruchomienia go, wyde?
Fakt .en spotka sie niewątpliwie z
legowany został zarzadea tartaków wielkiem uznaniem sno'eczeństwa
inż. Wiura,
państwowych,
były bydgoskiego, gdyż ubedzie
dzięki
tartaku
dyrektor
Lloydu Bydgoskiego wysiłkom Rządu
200 ludzi do-tych'
z wybitnej
znany w naszem mieście
czas pozostających bez pracy.
rkWoUo*
—

Tani

poniedziałek wypełni melodyjna
W Kolia, po ce nach
,,Marjetta"

retka

ope

-

zni

—

-

źony ch.
REPERTUAR KIN

WBydgoszczą powstało
Koło

Iow. to. żołnierzu fi. i*. Słrzelitow wlhp. iOaroAtów Lwowa
Zebrani
b.

14 bm.

w

lokalu

,,Pod Lwem*

Wlkp. w liczbie
17
uchwalili większością
głosów utworzenie
koła, już istniejącego Towarzystwa w Poznaniu
Na przewodniczącego zebrania wybrano druha
Czyżaka Marjana, na sekretarza drh Kinowskie
go- Po wyczerpującem sprawozdaniu o celach
i pracach bieżących Towarzystwa delegata Za
rządu drh Treumanna z Poznania, odbyło się
g.osowanie, które większością głosów uchwaliło
założenie

I

pułku

koła-

Wawrzyniak

Apollo;
przepiękny film morski na:now.
szej polskiej produkcji p. 1 ,,Zew morza'
Marją Malicką. Norą Ney, Jerzym Marretn i in
wybitnymi artystam i scen polskich Ponadt
historyczny dodatek p. t ,,Od Komendanta do
Marszałka".
Orkiestra pod batutą E. Górne

dniu

w

żołnierze

Do

*Strzelców

zarządu

prezes,

drh

koła

weszli

drh-:
drh

Czyżak sekretarz,

—

Gierczak

Z kursów
Związku

Bałtyk?

dla

miło

emocjonująca atrakcja
i przygód niebezpiecznych p
,.Tr:umf cowboya", w której porywa swą grą
niezrównany Kan Maynard Ponadto do6k,
nały dramat p. t. ,,Place Waszyngtona nr. 13
Początek seansów o godz 17.
Kristal:
przebojowa szampańska komed
jo-operetka filmowa p. t. ,,Godzina z tobą'
najsympatyczniejszą parą artystów: J an s'tką
śników

w

rażeń

—

Mac Donald i Mauricem Chevalierem

rola c'

w

treść
mu
głównych. Humor
wystawa
zyka (Oskara Straussa). Pondto ndpt^grm
Dramat wschodni ,,Miłoś
Marysieńka:
Arabki"
oraz komedia
,,Zwycięzca".
Nowości:
wspaniały dźwiękowiec p. t,
.B aski i cienie miłości" z iascynującą Silvią
S oney i Fredrykiem Marchem w rolach głów
nych. Akcja, pełna niezwykłego napięcia po
:ywa widzów. Ponadto interesujący tygodnik
—

—

—

—

—

Paramount'a.

Rewja:
,,C!epło i

Piratów"

,,Republika
tylko

wesoło

w

i rewja
Rewja".

kinie

p.

t

f%B?

I

R.

1914-19

P,

Powstań
Narodowych
Bydgoszcz. Nadzwycza'

Weteranów

Zw.

—

—

Koło

Ze
plenarne zebranie we wtorek, 30 bm
względu na ważność spraw, jak wydanie no
wozweryfikowaaym członkom książeczek woj
członkow
skowych i nowych legitymacyj
skich, obecność wszystkich członków obowiąz
oe

kowa.

P.

1914-19

z

walne

Roczne
w

Powstań

Zw, Weteranów

—

R.

lokalu p.

—

Narodowych
Kolejarzy Bydgoszcz.
9 lutego o godz. 18 30

Koło

zebranie

Mellera,

Piastowski

PI.

17.

hotelowi.
Pracownicy gastronomiczne
Zebranie plenarne 30 bm. o godz. 1 w nocy
w lokalu p.
Deruckiego, rest. ,,Bagatela". Wa
żne 6prawy. Przybycie każdego obowiązkowe
Wioślarskie
Bydgoskie Towarzystwo
Plenarne zebranie odbędzie się w poniedziałek
30 bm. wieczorem o godzinie 8 w Hotelu Lena
Ważne sprawy. Kom
tunga przy ul. Długiej
piet konieczny.
-

—

Ł c^ąufsiów

Oddz.

go.
—

oSwlafowgch
Oddziała

Bydgoski Związku Legj. prz eja wiający
już od dawna podziwu i uznania godną akty
wność, podjąt przed niedawnym czasem nader
dla
zbożną inicjatywę zorganizowania
swych
członków, oraz innych pokrewnych organizacyj wieczornych kursów oświatowych, stawia
jąc sobie przytem za cel jaknajszersze k rze
wienie oświaty narodowej, a temsamem przy
c
zy nie nie się do upeł niow artościowienia swych
członków w kierunku intelektualnym, obywatel
skim i społecznym.
Tej koncepcji stworzenia
świadomości
niejak-o szkoły
narodowej, w głębszem
tego słowa znaczeniu, przyklasnąć należy
z
całego serca gdyż przyczyniając się z jednej
strony do zacieśnienia węzłów współżycia to
s-tanowi
warzyskiego,
jednocześnie
potężny
czynnik rozwoju intelektualnego, tak nieodzo
wnego jako przeciwwaga bądź co bądź jedno
stronnej kultury i sprawności fizycznej, wcho
dzącej w zakres przysposobienia wojskowegoJuż
dotychczasowe wyniki tej ze wszech
miar szczęśliwie podjętej inicjatywy świadczą
chlubnie nietylko o racjonalności kursów oświa
towych i o udoLnem ich kierownictwie, ale w
pierwszym rzędzie o nader silnym i żywym od
dźwięku jakie znalazły u spragnionych wiedzy
szarych rzesz legionowych, jak i innych orgaDowo
nizacyj przysposobienia wojskowego.
dem tego zainteresowania
liczna
frekwencja
kursów, skup-ienie słuchaczy oraz żywa, gorąca
dyskusja, jak i poszczególne referaty wśród
nich wywołująNa kursie czwartkowym
(dnia 26- 1- br.)
obszerny referat o technice organizowania ży
cia społecznego wygosił p. inż- Hermel- Refe
rat
ten poprzedziło krótkie przemówienie wi
ceprezesa Związku Legjonistów p- Ostrzyckiego, poświęcone pamięci bohaterskich uczestni
ków Powstania Styczniowego, Zebran-i powsta
niem z miejsc uczcili świetlaną pamięć naj
szlachetniejszych w narodzie ,,szaleńców'*, któ

—

Baczność

—

do

Koła

BBWR!

Rada

Grodzka

wszystkich członków
Bloku, iż został sprowadzony film obrazujący
życie i czyny Marszałka Piłsudskiego, który
wyświetlany będzie w Kinie ,,Apollo" ul Kra
sińskiego (dawniej ,,Paw") od dziś dn. 28 do 1
lutego włącznie. Początek seansu o godz. l)-ej
Poleca się wszystkim członkom Bloku skorzy
stać z tej okazji
i zapoznać się z tym obra
zem, doskonałym tak pod względem historycz
nym, jak i technicznym.
Akademia z okazji Imienin P, Prezyden
podaje

wiadomości

—

ta

R.

w

Rada

P,
dnia

środę,
auii

Grodzka

BBWR

urządza

we

1

lutego o godz. 19,30 (7,30 wiecz)
Gimnazjum Klasycznego przy Placu

Womości

celem

uczczenia

dnia

Imienin

Pana

Prezyde nta Rzplitej inż. Ignacego Mościckiego
z
uroczystą akademję
następującym progra
mem; 1) Występ chóru Reprezentacyjnego Ko
lejarzy ,,Hasło" pod batutą dyr. Jaworskiego.
2) Utwory orkiestry Kolejowej dyr. p. Szuiz
3) Deklamacja, 4) Odczyt p. prof. Stanisława
orkiestra.
Góral-czyka 5) Hymn. narodowy
Bliższe szczegóły uroczystości podamy w n a
-

stępnym
—

Polski

numerze.

Doroczny Bal Polskiego Białego KrzyżaBiały Krzyż, stając do pomocy władzom
terenie

wojskowym,, prowadzi
tutejszego gar
aizonu nauczania żołnierzy, zaprowadza bibljo
teki żołnierskie- Pragnąc stworzyć jaknajlepsze
warunki do rozwoju życia osobistego żołnierza,
zamierza Polski Biały Krzyż przystąpić do zor
ganizowania dalszych świetlic. Celem przyspo
rzenia funduszy na te cele odbędzie się w so
botę dnia 18 lutego 1933 roku doroczny bal w
na

salach hotelu

Pod

Orłem-

społeczeństwo, któremu
tak bliskim i, drogim jest postać żołnierza poi
akiego, poprze imprezę karnawałową tutejszego
Białego Krzyża.
Sądzimy,

że

całe

Pobitemu

Pra-sy zapowiada się świetnie. Na
dzieńdobry, na dobry wieczór, na dobranoc
czy na dowidzenia Bydgoszcz wita się i że
gna: Czwarty luty: ,,Reduta Prasy". Wszyscy
stanowiska.

Olbrzymie zainteresowanie skupia się wo
zapowie-dzianego programu kabaretowego.
Nazwiska czołowych ulubieńców działają ma
gnetycznie. Co zatań czy Ciesielski? Co zaś'pie
Korabianka? A inni?
Józio

Ciesielski mistr-z nad

mistrze

przygo

towuje aż tr-zy kawałki. Wystąpi solo z naszą
Izydorą Duncan p. Martówną, a następnie ba
let w składzie ośmiu
naszych pięknych 'ak
marzenie girlsów oczaruje dwukrotnie wi-dzów.
Pani Korabianka szykuje
coś
niezwykłego,
odmawia
Zapytywana
odpowiedzi. Jest pewna
tylko jednego, że publiczność podziękuje 'ej
huraganem oklasków.
Taka ekipa olimpijska jak panowie Cirim,
Cybulski, Granowski, Olędzki i Zayenda rekla
my nie potrzebują. Gdyby każdy z nich tylko
wyszedł i ukłonił się ich wielbiciele poszaleli
by z radości, że przecież mogli ich zo-baczyć
na Reducie Prasy.
Kupcy bydgoscy pospieszyli na wezwan e
karnie ustawili się do ogonka.
Dotychczas
w
zdołaliśmy earejestrować
pierwszym rzę
dzie siedem firm cukierniczych, a mianowicie:
Greya, Ciupka (Bristol),
Kucharskiego z ul.
Długiej, Stenzla, Stawiarza (Cukiernia Euro
pejska), Rakowskiego (ul Pomorska) i Fons
ft Miller (dostawcy surowców cukierniczych)
Każda z wyżej wymienionych firm wystąpi z
prawdziwem arcydziełem kunsztu cukiernicze
go.

Będą

to

marcepany,

niezawahali
ofierze

śmierci

w

się

h aseł
ani

torty,

sękacze

i t.

p

Rywalizacja jest olbrzymia. Dopiero na ba u
przekonamy się o jakości wyrobów 1 o niezwy
kle dow cipnych pomy-iłach.
A więc w górę
serca i w
górę żołądki!
Znana z dobroci sirych wyrobów firma obuwoicza P. Smolarka z ul. Poznańskiej nade

prezesa.

przy

prace organizacyjne dotyczące
zebrań itp. powierzono zarządowi do

łatwienia.

niepcdlegościomoment

przez

cało

życia i mienia, nie zlękli się
służbie Ojczyźnie żywej, acz skowa
z

nej.

za

miesięczne, które
wyznaczono na dzień 4 lutego 1933, ze wzglę
dów formalnych nie odbędzie się. Termin tego
zebrania będzie ogłoszony w prasie miejscowejN astępne

zebranie

Zgłoszenia członków p rzyjmuje prezes W a
wrzyniak w Bydgoszczy, ulica W arszawska 1.

Referent p, inż- Hermel podawszy na wstę
2
pie definicję techniki organizowania
życia
społecznego, wymienił,
opierając się przytem
ISowuch w meszkon'*u
na
Konstytucji 3 Maja czynniki, na których
Fala silnych mrozów, która
jak wskazu
technika ta się opeira, skreślił metody pracv
ma
się już
ją znaki na niebie i na ziemi
oparte na duszy społecznej, szeroko sformu ku
końcowi, sprawiła, że życie większości lu
łował pojęcie społeczeństwa, stosunki jego do
dzi skupiło się w czterech ścianach mieszkam,
narodu, zobrazował objawy życia społecznego,
albo dosłownie mówiąc
przy piecach Przy
oraz prawa n-iem kierujące. Prelegent skłaniając
znać trzeba,
że
tego rodzaiu ,,zimowanie"
się ku metodycznym wywodom znanego socjo iest
najprzyjemniejsze i najwygodniejsze zwła
loga prof. Feliksa Koniecznego określił cel szcza zaś dla
tych szczęśliwców, których okru
społeczeństwa pols-kiego, jako zachowanie cią
tny !os t. zw ,,obowiązek", nie zmusza do op u
głości cywilizacji łacińs-kiej. Nieodzownym wa
szczania mieszkań.
Ale i tu trzeba się wy
runkiem pomyślnego i celowego rozwoju tejże
i nie żądać od zwyczajnego
strzegać
przesady
cywilizacji oraz skutecznego odpierania napie
właści
pieca pokojowego na ten przykład
rających na nią cywilizacji sąsiednich jest mo
wości i wytrzymałości olbrzyma retortowego,
carstwowość Polski w zrozumieniu
całkowitej
zdolnego do wchłaniania i wydzielania ciepła
swobody rozwoju politycznego i gospodarczego
w
ilościach fantastycznych.
Technika organizacji życia społecznego w myśl
Widocznie zapomniała o tem właścicielka
wywodów p. Hennela
dokonywać się po mieszkania w domu nr. 22
przy ul. Marszałka
winna, jeśli dopiąć ma swego celu w czworakim
Focha p. Anna Piórkówna, u której u-b. piątku,
kierunku: kulturalnym, oświatowym, ekonomi
z
detonacją armaty wysadziły dwa piece. Eks
cznym i obrony Państwa- Ciekawy swój refe
plozja zniszczyła część mieszkania i w ewnętrz
r at
zakończył
p'relegent stwierdzeniem, że
nego urządzenia, wartości ponad 300 zł. Jedy
,,Państwo Polskie musi być społeczne *.
nie szczęśliwemu zbiegowi
okoliczności
za
Z kolei wywiązała się ożywiona
dyskusja
wdzięczać należy, że w chwili wybuchu nie by
nad referatem kpt. Kulwiecia, wygloszcnym w
ło prawie nikogo w mieszkaniu, dzięki czemu
dniu 19 bm. na inauguracyjnym kursie na te
obeszło się bez ćięikich następstw.
m at i
'sklej idei mocarstwowej w perspektywie
Jak stwierdzono
eksplozja nastąpiła
dziejów Polski.
wskutek nadmiernego nagrzania.
Poziom dyskusji był nad podziw
wysoki
Zebraniu przewodniczy! nad wyraz
sprawnie
Zatoez^ircz4tssie d o m o w n th
wiceprezes Zw- Leg. ob. Ostrzycki, który w
e;rzucfzrto wntfoc'
najbliższą środę na trzecim z rzędu kursie
osS ze mat?Zifnia
oświatowym wygłosi ciekawie
zapowiadający
W związku z obecnemi mrozami Zarząd Wo
się odczyt o monopolach i kartelach.
dociągów i Kanalizacji przypomina powtórnie
właścicielom domów i osobom zainteresowanym
że najlepszą ochroną przeciw zamarzaniu wodo
ciągów i domowych u rządzeń wodociągowych
słała najmodniejsze prunelki balowe Pan Krzy
jest zabezpieczenie stałej cyrkulacji wody w
śko przedstawiciel
na
Bydgoszcz sławnego domowych rurociągach.
Wobec powyższego nie n ależy domowych ugrudziądzkiego browaru Kuntersztyn ofiarn'e
dwie ćwiart-ki piwa.
a
rządzeń wodociągowych zamykać na noc,
A jak krawat
t-o od Hirsz
starać
ruch
Langierowe
się
przeciwnie, należy
zabezpieczyć
Tak mówią wszyscy
mają sto procent ra
wody w rurociągach, w jakim celu zaleca łię
cji Ten doskonale zaopatrzony w najbardzis
conajmniej zostawić trochę otw arte kurki wod
gustowne i najbardziej modne towary maga ne na najwyższem piętrze.
Za zwiększone w tym celu zużycie wody po
zyn galanteTji męskiej
skomponował mczem
arję operową prześliczną kolekcję krawatów
przedłożeniu odpowiedn- wniosku liczyć się bę
Coś baiecznego! Panowie szy-kujcie fraki do
dzie, stosownie do uchwały Magistratu z dnia
17 6- 1929 r-, połowę ceny wody i opłat kana
nagrody.
Jeżeli tak dalej pójdzie, to z pośród dwóch
łowychtysięcy osób jakie minimum przybędzie na
Redutę Prasy, tysiąc zostanie przez nas obdi
Poilkolami samochodu
rowanych wspaniałemi nagrodami
Czy nie wierzycie?
Przedwczoraj' około godz- 11,30 przedpołud.

piecbw faą-

EkspSozta

—

—

—

—

—

—

rekordu

—

—

kół

wa

wych
palnej

szczytnych

wszn silcie

Reduta

na

wimię

zast-

Dalsze

szłych

bijdgosklcgo

rzy

skarbnik, drh Romiński

-

'

ulicy Grunwaldzkiej, tuż przy dworcu kolej
pow-iatowej, samochód osobowy PZ nr- 10938
kierowany przez szofera Andrzeja Nogę, naje
chał na niejaką Augustę Luedtke z Bydgoszczy
Ko-ronowska 68). Wskutek wypadku, nieszczę
śliwa kobieta odniosła lżejsze obrażenia cieles
ne. Niefortunny szofer posiadał tyle odwagi cy
wilnej, że odwiózł ofiarę ruchu ulicznego do
lecznicy miejskiej, poczem po opatrzeniu jej
odstawił ją do domuprzez lekarza
Dochodzenia wykażą kto ponosi winę wy
padkuna

SolecHu
Na

ców.

zarząd

awski

walnego zebrania Kupców

Z

—

ostatniem

walnem

składzie:

Krymski

w

wiceprezes;

L.

Borkowski

ski

ki

i

Przemysłów
wybrano

zebraniu
—

prezes; Liberek

skarbnik; Cz-

Adam

zast. sekretarza,
A
sekretarz; W. Myk
Borkowski, K u rek i Heinich; Komisja rewizyj
na.

—

W

miesiącu lutym

rzystwo
—

lec

obchodzić

będzie

Towa

10 lecie swego istnienia.

Rocznica Styczniowa. W dniu 22 bm. So

—

obchodził

wraz

z

13 letnią rocznicę swej wolności
letnią rocznicą Powstania Stycznio
sali w Strzelnicy odbyła się akademja

70

wego- Na

podczas której okolicznościowe przemówienie
wygłosił burmistrz miasta dyr. Czaczka. Następ
nie odegrano nastrojową sztukę wojskową pod
tytułem: ,,Rozkaz*' i krotocbwilę: ,,Zagłobą swa
tem" wystawioną przez niestrudzony Zwiąże!
Strzelecki, Dziwne jednak, że w uroczystości
zupełnie udziału nie wzięli: Towarzystwo Pow
stańców i Wojaków, Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe, no i nauczycielstwo! Przykre to,
ale prawdziwe 1)

—

Szubin
Zebranie Koła BBWR- Dnia 24 bm.

—

się

Hotelu

w

Kola

ut-

nistrz

ostę

nych

BBWR, które

w

Szubinie

zagaił

prezes

Grus, witając przybyłego

powiatowego

p-

odbyło

zebranie
p-

bur

obrady

na

Dąbrowskiego

oraz

sta

lic:

członków-

Ośrodk
owego
Państwa

Rząd

Centralnym

na

-m

obrad

instruktora

był obszerny
Ligi Obrony

p. Bartoszka,
oolu LOjPP?,**

pt.

referat

po'

Powietrze

,,Co robi obecr

WTOREK,

posiedzenia R ada FfieisMel
w Podgórzu

Z

Pierwsze

sic

wodnictwem

w

czwartek

ubiegły

pod prze
Do-machowski-ego

ks* p rob osz c za

przy obecności

16

radnych

i 2 członków

Magi

Protokół

prowadził sekretarz Nowak*
Po zagajeniu posiedzenia radca Hildebrandt
kwestionował ważność m andatu radnego Kowai
skiego (z BBWR) podnosząc że radny Kowal
ski mieszka przejściowo w Piaskach* Wniosek
został większością głosów odrzucony.
Następnie odczytał przewodniczący wniosek
nagły złożony przez radnego W- Piątka, żąda
jący zawieszenia portretu p. Marszałka Piłsud
skiego w sali posiedzeń R ady Miejskiej- Więk-.
szośoią głosów uchwalono wniosek włączyć do
porz ądku obrad*
Sprawozdanie z rewizji Kasy miejskiej zło
żył radny Hildebrandt, poczem sprawozdanie
z
całorocznej pracy Rady złożył przewod ni
czący ks- proboszcz Domachowski. P rzystępując
do wyborów nowego prezydium Rady przeka
z ał
przewodniczący mairszałkowanie najsta rsze
mu wiekiem
radnemu M- Nodze, który powo
łał na sekretarzy pp. radnych Wierzchowskiego
i Graczyka a pp- Czempisza i Wilemskiego na
ław ników.
W wyniku głosowania weszli do prezydjum
Rady; przewodniczący ks. proboszcz Domachow
cki, I zastępca Wierzchowski, II zastępca Gra
czyk, sekretarz Piątek, protokolant Nowak*
Po odczytaniu protokółu wyborczego przy
siąpiono do wyboru komisyj, których skład
przedstawia się następująco:
Komisja budżetowo
gospodarcza: pp*
WiNąga, Wierzchowski, Wiśniewski, Piątek,
—

1emski i

Hildebrandt;

Ulandowski, RynKomisja budowlana pp*
gięrt, Tański i Baranowski;
dr- Balewski
drKomisja sanitarna pp.:
Ulandowski
i
Wierzchowski,
Białopolski, Noga,
—

,

Wilemski;

Komisja gazownicza:
ski i

Tań

Hildebrandt,

pp.

Borszewski;

Komisja podatkowa:

Noga, Rygiert

pp.

i

Wilemski.

Komisja pracy: pp* Hildebrandt, Wilemski i
Tylmaa;
Komisja regulaminowa pp.: Wierzchowski,
Hildebrandt i

Borszewski;

Współcelowy Związek reprezentują, pp*: ks*
Hildebrandt,
proboszcz Domachowski,
Noga,
Wilemski, Tylman i Tański*
Po. wyborach komisyj
Rada
rozpatry wała
wniosek ob. Rafińskiego w sprawie projektu usu
nięcaa

stawu

z

terenu miasta-

Załatwienie

Kościerzyna
Z walnego zebrania LOPP- W

-

odbyło się

roczne

walne

zebranie

koła

piątek

miej

zagaił p. prezes dr- Lemańczyk. Marszalkiem wybrano p Tkaczyka,
sekretarzem p Nadolskiego
Instruktor LOPP. p. Malejka wygłosił bar
dzo treściwy referat o niebezpieczeństwie lot
nic rem i gazowem oraz środkach obrony, po
czem
nastąpiło sprawozdanie zarządu z rocz
nej działalności- Członków płacących liczy ko
ło 92- Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej udzielono ustępującemu zarządowi jednogłośnie
absolutorium. Następnie dokonano wyboru no
wego zarządu Wybrano:
prezesem p dr.
Lemańczyka wiceprezesem p* majora Figlem
sekretarzem p. Nadolskiego, zast* sekretarza p*
Klemszmidta, skarbnikiem p* Weltrowskiego,
ła'wnikami pp Drawskiego i Drążkowskiego.
Do komisji rewizyjnej wybrano p* dr. Drzałę
isobielę i Uznańskiego.
scowego

LOPP

ub.

które

—

-

fczcw
agistrat wydal na bezrobocie? Jak
statystyki Magistratu, .w miesiącu
1932 wydało miasto na bezrobotnych
25.444,79 zł.
Bezrobotnych w Tczewie jest
3.020.
Powyżej wymieniona suma wydana zo*
stała na artykuły żywnościowe nie wliczono
jednak opału. Magistrat zaknpił i wydał bez*
robotnym w 1932 r. chlebów 12.110, smalcu
2.527 kg, mleka 25.850 litrów, cukru 1707
mąki 2366 kg., kaszy 1018 kg, nafty 1016 i?5
trów, zapałek* 511 paczek soli1690 kilogramów
i mydła 886 kawałków.
-

Ile M

wynika
grudniu

referował

radny Piątek

sprawą

mieszczenia portretu Wodza Narodu p*

31
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B* 7

1933

Pierwsza pomorski ziazd
wodomierzowa w Tczewie
Dnia

u-

27

stycznia

Marszał pierwszy zjazd

ka

Piłsudskiego w sali posiedzeń- Większością
głosów uchwalono wniosek i powierzono go Ma
gistratowi do natychmiastowego wykonaniaW końcu posiedzenia wybrana została ko
misja rozbudowy miasta w której skład weszli
pp*: Noga, Czempisz i Ulandowski.

rb*

odbył się

w

kierowników Zakładów

Tczewie

Wodocią

gowych, położonych ma terytoriu m wojewódz
twa pomorskiego, celem omówienia spraw, zwią
zanych z naprawą i legalizacją wodomierzy.
Zjazd ten został zorganizowany przez zakład
wodociągowy miasta Tczewa z inicjatywy p*
d-yrektora J a n a Morawskiego* W jeździe wzięli
—

poza przedstawicielami Tczewa w oso
p* radcy inż* M. Koeniga i p- dyr. Jana
Łnż. Adam Troskolański,
kie
Morawskiego,
rownik
Sekcji Wodomierzy i współpracownik
nauk Głównego
oraz
Urzędu Miar,
przed
stawiciel szeregu zakładów wodociągowych,
położonych n a Pomo-rzuOtwarcia zjazdu dokonał p. dyr* Jan Mo
rawski, w itając zebranych i życząc owocnych
udział

bach

-

-

obrad-

ZHcra
Ja'k się

Plagisilracic bydgoskim
zatacza szersze kręgi
w

w zwiaz*
wi zarzuca się sprzeniewierzenie kwo*
dowiadujemy
wykryciem defraudacji w Wy ty ca. 1000 do 1500 zt.
dziale Administracji Nieruchomości
Aresztowany Krawczak był prze*
miejskich przy M agistracie bydgos* słuchiwany w sobotę przez sędziego
aresztowała
kim, policja
ubiegłego śledczego przy Sadzie Okręgowym w
na
zarządzenie sędziego śled* Bydgoszczy p. W olskiego.
piątku
Jak widać, ostatnia afera sprzenie*
Aleksandra Kraw*
czego niejakiego
zatacza
czaka, kontrolera miejskiego, który w wierzeniowa w Magistracie
coraz to
szersze kręgi.
Krawczako*
aferę tę jest wmieszany.

ku

-

z

Wielki

pożar pod Grudziądzem

spłonęła willa warlości 50.000
W

sobotę

dziądzką

16

godz.

o

straż

pożarną,

ksandra Peikerta

w

zaalarmowano

iż

majątku p.
w powiecie świec*

Michalu

To

gru*
Ale*

w

kim

powstał groźny pożar.
Natychmiast wyruszyła na1miejsce straż po*
żarna pod osobistem kierownictwem p, insp.
Raszewskiego. Pd przybyciu na miejsce straż
rozpoczęła akcję ratunkową. Niestety z obu*
rżeniem stwierdzić należy, iż miejscowa lud*
ność pomimo nawoływań ze strony komendan*
ta p. Raszewskiego nie pospieszyła z pomocą
straży w akcji ratunkowej. Smutnym faktem
jest. że straż na dostarczenie wody przez miej*
scowych gos-podarzy czekać musiała równe 4
godziny.
Zaznaczyć należy, iż prawie każdy z go*
spodarzy posiada.beczkę z wodą, z której obo*
wiązany jest w razie pożaru wodę straży do*
starczyć. W pobliżu pożaru nie było nigdzie
wody, gdyż wszystkie studnie i stawy były za*
marznięte.

też

zł.

trwała

akcja Straży

ogółem

10

Refera-t pt.
w
,,0 znaczeniu wodomierzy
go*spodarce wodociągowej” wygłosił p- inż. Tro
skolański. Po odczycie wywiązała się ożywiona
dyskusja, wykazująca w pełni celowość zwoła
n ia zja-zdu*
Po
zakończeniu obrad uczestnicy
zjazdu
zwiedzili wzorowo urządzoną stację wodomie
rzową oraz zakłady wodociągowe miasta Tczewa
,

Umożliwienie

powstał

na

strychu

obchodzenia

się

z

z
powodu
ogniem w

nieo*
czasie

rozgrzewania zamarzniętego urządzenia cen*
tralnego ogrzewania.
Jak zaznaczyliśmy powyżej, skutkiem bra*
ku wody straż pożarna nie była w stanie ognia
zlikwidować i ż tego powodu willa w której
powstał ogień spłonęła doszczętnie. Urządzę*
nie wewnętrzne willi udało

się

uratować.

Stra,

wynikła ż powodu pożaru wynosi około
50.000 złotych.
'Willa ubezpieczona była w
Warszawskiem Towarzystwie Ubezpieczeń ha
ta

sumę 8.000

sze

regu mniejszych
wodociągowych, po
łożonych na terytorjum województwa pomotskiego, z kierownikiem Sekcji wodomierzy p. inż.
Troskolańskim, wybitnym specjalistą w tej dzie
dżinie wiedzy fachowej, przyczyni się niewątpli
wie do polepszenia gospodarki wodomierzowej
w zakładach
wodociągowych na Pomorzu i ułat
wi spełnienie wymagań nałożonych na zakłady
wodociągowe przez Dekret o miarach-

go*

budynki.
Pożar

kierowników

zakła-dów

dżin, i ograniczyć się musiała głównie do za*
pobiegania w przeniesieniu się ognia ńa inne

strożnego

zetknięcia się

dolarów.

Stwierdzić

należy, że gdyby okoliczni mie*
szkańcy dostarczyli na czas koni i beczkowo*
zów, możnaby w dużej mierze zapobiec tak
wielkiej stracie

Zasady palacza
Szanujący się palacz tak jak każdy zawodo*
wieo musi mieć swoje z-a-sady. Niema ich wie*
le, lecz zato są zwięzłe i proste.
Streszczają
się w tem tylko ujęciu: wybór tytoniu czy tej
lub innej marki papierosa z punktu widzenia
i praktycz-nego i odpowiadającego jego smako*
wi Są to, jak widzimy bardzo skromne zasady,
których jednak każdy palacz zwłaszcza w dzi*
siejszych cza-sach przestrzega skrupulatnie.
Zasada praktycznośoi w paleniu papierosów
i tp papierosów dobrych, z dobrego tytoniu
'sprowadza się do jednego wskazania: trzeba
i należy palić tylko papierosy
bezustnikpwe.
Są tańsze n-iż z ustnikami, zdrowsze, higjenicz*
niejsze, a co niemniej jest również ważne, ja*
kością przewyższają ustnikowe. T o bowiem,
co
Monopol Tytoniowy zaoszczędza na fa-bry*
kaoji papierosa z ustnikiem, a przecież wiado*
rno, że ta fabrykacja jest więcej zawiła niż
to właśnie
przy papierosie bezustnikowym
Monopol Tyotndowy wkłada w jakość tytoniu
na
przeznaczonego
papierosy bezustnikowe.
Tem właśnie tłomaozy się, że palacz papiero*
sów bezustnikowych pali lepszy zawsze tytoń
niż pala-cz papierosów z ustnikami, oczywiście,
zależnie od tego, jakiej marki pali papie-rosy.
I dlatego w ostatnim czasie statystyka wy*
kazała, że coraz więcej palaczy pali papierosy
bezustnikowe.
A
zatem
nietylko wymowa
cyfr, lecz w pierwszym rzędzie i dobro same*
go palacza wymaga od niego zamiany papiero*
sa z ustnikiem na
T. M.
bezustnikowego.
—

Harce uliczne

obłąkanego
Bydgoszczą

w

sp ra

prze kaz ano

Magistratowi.
Następnie zajmowała się Rada sprarwą pro
w
jektowanego zniesienia Sądu Apelacyjnego
Toruniu 3 uchwaliła jednomyślny protest sprze
ciwiający się zamiarom zniesienia. Od ro zp a
trywania budżetu na rok 1933-34 odstąpiono z
uwagi na nieukończenie prac przygotowawczych
przez Magistrat. W sprawie tej zostanie zwoła
ne
nadzwyczajne posiedzenie*
Jak o nowego członka do Rady Kasy wybra
ne
w
miejsce śp, Chronowskiego, p- Hendrykowskiego*

wy

Z kolei

tegoroczne posiedzenie Rady Miej

i%dej odbyło

stratu.

DNIA

Widownią niezwykłej

awantury, wywołanej
do
obłąkanego osobnika nieustalonego
tychczas nazwiska była onegdaj ulica Gdańska
w
Bydgoszczy* Ulicą tą biegł osobnik około la t
30, bijąc po drodze każdego z napotkanych
przechodniów. Policjant stojący na posterunku
u wylotu ulicy Dworcowej
i Gdańskiej, zorien
towawszy się w sytuacji usiłował nieszczęsnego
przytrzymać, jednak obłąkany z nadzwyczajną
zw'innością wymknął, mu się z rąk i wpadł do
Domu Towarowego, gdzie niebywałą spowodo
wał panikę, tak wśród personelu, jak i kupu
jących. Z chyżóścią zwinnej m ałpy przeskaki
wał z lady Ua ladę, chował się za przepierze
nia-mi, wywra-cał poukładane przedmioty i wre
szcie wybiegł na ulicę* Nadbiegły w tej chwil:
policjant, usiłując obezwadnić szaleńca uderzył
go pałką gumową po głowie. Niezbyt silny cios
przez

rozjuszył chorego jeszcze bardziej. Pomknął jak
strzała w kierunku Placu Teatralnego wpadł jak
wicher do kościoła Klarysek, przebiegł nawę,
iwybi-egł z powrotem na ulicę i pognał Placem
Teatralnym w stronę ulicy Hermana Frankego,
roztrącając i bijąc po drodze przechodniów
oraz
wzbudzając niemały przestrach- Po chwili
wrócił ulicą Jagielóńską z powrotem na
Plac
Teatralny, a Widząc kilku zbliżających się ku
niemu policjantów, wbiegł do sklepu Huebschmana, gdzie niespodziewana ta wizyta warjata
silną wywołała konsternację- Za osobliwym bie
gaczem wpadli do sklepu posterunkowi i wresz
-

-

cie zdołali go obezwładnić*
W ten sposób skończył się

przetransportow ano

do

Dziekanki*

Echa osfalnlch mrozów
Na

szczęście
już obecnie,

fala mrozów

zwolna

przecho*
dzi
tiie wiadomo wprawdzie na
j-ak długo, gdyż meteorolodzy przepowiadają
zimę conajmniej tak srogą jak w r. 1928, kiedy
przez szereg :dni panowały mrozy poniżej 30
stopni.
Kilka ostatnich dni ostrych mrozów pociąg*
nęło w Polsce za sobą cały szereg ofiar. Z Wil
na
donoszą, że podczas zwożenia drzewa z la*
sów Mikołajskich zamarzł na śmierć 7ó*letni
Sarewicz.

N

a

drodze

z

Mołodeczna do Woło*

żyna (miasteczko powiatowe
nad

rz.

W

ołoczynką)

w

W
go mieszkańca wsi Lubią,
skim zmarzł na śmierć 64*letni
dostał ataku

25

św.

z

pow. święciań*
wieśniak, który

Wita,

jeszcze

w

piątek sięgał

tym dniu opatrzyło 300
odmrożoiiemi nosami, uszami i palcami.

Pogotowie

st.

o*sób

choroby

Krakowie mróz

W

ze

nowogródzkiem
pewne*

znaleziono zwłoki

Rekordową

w

ilość osób

kami zanotowano

z

odmrożonemi

człon,

Lwowie, gdzie w jednym
pogotowie ratunkowe opa*
trzyło 500 pacjentów, a w piątek 400 osób. W
okolicach Lwowa w dniach tych temperatura
opadła do 30 stopni. W mieście samem pod*
czas dni tych
życie zupełnie zamarło. W nie*
których ounktach miasta drobni handlarze i
dniu,

w

czwarte-k

we

szoferzy samorzutnie rozpalili ogniska. Do je,
dnego z szpitali lwowskich przewieziono dwie
kobiety wiejskie, pochodzące z wiosek, poło*
żernych w pobliżu Lwowa, które odmroziły so*
bie nogi w czasie, gdy udawały się do m-iasta
na
Stan obu tych kobiet jest groźny,
targ.
zanotowano
u nich odmrożeni'e trzeciego
gdyż
stopnia. Pozątem we Lwowie zamarzło łl*mie
sięczne dziecko. W szpitalu zdołano je odra*
tować.
Natomiast w łesie Krzywczycki-rn zna*
Ieziono

zamarznięte

rodka.

Z

ciałko porzuconego nowo*

powodu zwiększonego mrozu poste*
pełnili krócej służbę na mieście.
Z powodu silnych mrozów, jakie panowały
w ostatnich dniach, większa część zatoki gdaó*
skiej pokryła się lodem.
Żegluga jest utrudniona. Mniejsze statki
ukrywają się w portach. Płynące z prądem
zwały lodu spychają słabsze statki na mieliz*
również staje się niebezpieczny.
10 kutrów
ny.
Wyjazd na rybołóstwo kutrów rybackich
gdyńskich zostało uwięzionych w lodach i no*
cowały one na morzu. Zagrażało im ńiebez*
pieczeństwo zatonięcia, wobec czego wysłano
z
Gdyni holowniki, które w ciągu dn-ia wczo*
raiszego wprowadziły kutry do portu.
runkowi

Z życia
Ub*
Powstańców i 'Wojaków.
soboty odbyło się r-oczne walne zebranie Tow*
Powstańców i Wojaków O. K
VIII przy licz
.

nym

niepowszedni taid
uliczny nieszczęśliwca, którego odwiedziono do
ares-ztów policyjnych, skąd go w dniu wczoraj
szym

Kowalewo
—

udziale

członków

Dudziaka*

p*
wych
go

Po

9 członków

m

powiatowe

i sekretarza
i

odczytaniu
arszałkiem

przyjęciu

nr

wybra
składali spra

zebrania

p. Dudziaka, poczem kolejno
wozdania pp*: prezes Skaja, sekretarz,
no

skarb

nik, komendant i referent organizacyjny. Ustę
pującemu zarządowi udzielono jednogłośnie
absolutorium

a
do nowego Zarządu powołano
Skaję jako prezesa, Jana Jagielskie
sekretarza,
go
wiceprezesa, A. Damratha
J* Piotrowskiego
zast.
sekretarza, J* SzaP* Bartoszew'icza
skarbnika,
łuckiego
komendanta 5 J
Gierszewskiego jako referenta
Do Komisji rewizyjnej powołano pp. M* Ro
gowskiego, Fr* Różańskiego i P- Wiącka.
W wolnych głosach przema-wiali pp*: G ier

St-

pp*:

-

—

—

—

—

.

szewski, Dudziak,

gowski.
owocnej

Prezes

Bartoszewicz,

Szałucki,

Skaja zachęcając zebranych
w przyszłym roku, zaznaczył,

pracy
staraniem zarząd-u

o

tw arta

zostanie

Ro
do
że

świetlica

gmachu byłej szkoły Rolniczej Męskiej.
wyczerpaniu porządku obrad wzniósł pre
zes
okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczy
pospolitej i Jej Wodz-a Marszałka J* Piłsud
sk iego.
w

Po

Swicclc
Postrzelenie złodzieja- Ubiegłej

środy
kępy pomiędzy War
lubiem a Plochociniem postrzelony został robot
nik Zieliński Bronisław
przez
Hetmańskiego
Franciszka pisarza m ajątku Ptachocioa* Zieliń
skiego w stanie groźnym odstawiono do szpitala
w
Grudziąd z ;-.as Hetmańskiego przytrzymano
—

podczas kradzieży

*

osadzono

n

drzewa

więzieniu

z

sadowem

w

Nowem*

-

DNIA

WTOREK,

Ruch

STYCZNIA

się obecnie na terytorjum Lwowa. Dh hm.
prof- Słaby w ciągu swego pobytu na terenie
Chorągwi Pomorskiej przechodził kolejno sze
reg funkcyj w różnych miastach kładąc ogrom
ne
zasługi na polu rozwoju harcerstwa na Po
morzu, za co dh hm- Słaby zo stał odznaczony
srebrnym krzyżem zasługi Dziś kiedy dh hmSlaby Wilhelm opuszcza szeregi Harcerstwa na
Pomorzu towarzyszy Mu żal ndetylko najbliż
szych współpracowników ale i szeregów 1
skich Pomorza
którym przez kilka lat był
i
przewodnikiem
wypróbowanym przyjacielem
Na nowym terenie pracy towarzyszą dh profSłabemu najlepsze życzenia owocnej
dalszej
oraz
moc
szczęścia osobi
p-racy harcerskiej

Odprawa drużyno'wych hufców brodnicki(:
i wąbrzeskiego.
Komendant
go, lubawskiego
Chorągwi Pomorskiej Harcerzy listem okólnym
z dnia 20 bmzwołuje na dzień 29 bm. do Bród
nicy odprawę drużynowych oraz harceTzy pel
niących funkcję drużynowych na terenach huf
e6 w. brodnickiego, lubawskiego i wąbrzeskiegoObrady odbędą się w gimnazjum męskim

ulicy Mazurskiej, gdzie też uczestnicy od
prawy wysłuchają mszy świ. o godz. 9 rano
Program odprawy jest następujący, godzina 10
zagajenie, wytyczne programu pracy Komendy
Chorągwi n a rok 1933; sprawy organizacyjne,
akcja wakacyjna, ,,Jamboree" 1933 roku oraz
wnioski. Do udziału w odprawie obowiązani są
Komendanci wymienionych Hufców jak rów
nież, członkowie powyższych Komend. Doizwó
lony jest udział przybocznych tychże drużyn-

—

leniu

pow stał

i komuni-kat

wraz

ze

świąt Bożego
bm. odbyły się

cyjnej
i 22

Młodych

Po

przerwie

N arodzenia

zebrania

w

brycznych.
Koszule
185

Firma

Na inne

20

Legjonu

Prosimy

naszych

Szan. Odbiorców

11.58

Macdonald

nette

uroczystej
męskiego, teatru

Francuski

(kurs

Hydr. dla żeglugi i rybaków
17.35 Pieśni w wykonaniu M. Lestuzzi
18,00
Muzyka lekka; 18,50 Rozmaitości; 19 20 Skrzyń

TYDZIEŃ

T oruń,

m.

paf.stwowych

8-klasowe nimnazlum
GaWlnogrodzkiego
prz.m

damskiej,

nje zapisy

do

nr.

aby poznać nie

Przyjmuję

od

godz.

3 -ciej do

godz.

ar

.

134.
S ąd

Grodzki,

7 E 24/33

ZAPOWIEDŹ. P odaje się do ogólnej wiadomości,
że; 1) nieżonaty Jan Paweł Franciszek Dodot, cze'adnik ślusarski, zamieszkały w Gdyni, syn Józefa Dodota, urzędnika kolejowego i jego żony Anny z do
mu
Brzyckiej,
zamieszkałych w Opaleniu powiat
tczewski; 2) niezamężna Monika Leokadja Komorow
ska, gospodyni, zamieszkała w Gdańsku
Wrzeszczu,
Am Johaaisberg 6, córka Jana Komorowskiego, ro
botnika zmarłego, ostatnio zamieszkałego w Barłożn.e
i jego żony Antoniny z domu Domagalskiej, teraz za
mężnej z Wiktorem Wiklandem, zamieszkałej w Gąeiorkach powiat tczewski, chcą zawrzeć związek mał
żeński. Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić winno w
Gdyni i Gazecie Gdańskiej.
Gdynia, dnia 27 stycznia 1933 r.
Urzędnik Stanu Cywilnego:
(—) Reinhardt.
-

Nr.

rozpoczynam

Przyjmuje

również członków

19.

kupisz

Kasy

dnia

30

nowe,

łóżka

wane

obejrzyj uży.
stoły, szały

.

inne

wszystkie

towary znacznie

zniżone

br.,

wszelkie

okna

Lekcai
nlfmfc-

udzielam sumiennie i do
kładnie za wynagrodzeniem

używane

rzeczy

za

szcz,

G dańska

Grudziądz.
25.

wystawowe,

o

Plac
nia 28

23

Stycz

czem

340

Toruń,
244

Dole

10.

,,OKaziopol"

głgneó

3.5J poleca Nielke,
Klonowicza 37/8.

,,Stała oKazja"

ceny.

JlZagazyin Ś3łarvatóiv
ftoio

wyucza

Ostatnia
szybko tańczyć.
nowość sezonu. Nowy kurs
31 stycznia. T oruń. Prosta 22

femina

Bydg

Z.tZrzyógłoiDicz. 5S||dóosxcx
UWAGA:
Dowodem niskich cen są moje
proszę się przek onać!

Janiny Warny

u stra,

oe-zcea.

Ma

19.

osła

ś
Szkoła
tańców

.

stycznia

P

dostępnem;
rowery, maszyoy do
h'iri
e
yc?e
szycia, patetony. tutra, ofi.
dla uczni gimn
i szkoły
cerski m arynarski
hełm
mundur wałowy,
wydz aiowej. W. Drążkowsilimy, płaszcz, ubrania sxi, ioruń Król. Jadwigi
10,powórze. I.p., m.8.
jbuwie powózka parokon
aa
sortownice do kaszy
e odolit
uniwersalny, opa
ograf, motocykl, maszyna najnowsza uniwersalna pre
do kra-ama
papieru oraz z e rw atyw a damska. Cena

222

Tygodnie

poniedziałek,

w

Toruń,

225

Zanm

Chorych.

jasne ubikacje biurowe(centralne ogrzewanie) do wy
najęcia od 1. 4. br. w To
ru-iu, przy ul Król. Jad*
w ig i 20.
informa cj e Toruń,
Ma.e Garbary 5. 1L p.

Tcair Doasfifin
Toruniu

w

GRUDZIĄDZ

Or. med.
lekarz

LICKI *CJA.

Zielniewicz,

komornik

Nr. 670

Sądu Grodzkiego
Rew.

PRZETARG

w

—

sp e cj. chorób
i ust

przeprowadził się
Placu

teatralnego
ul. Gdar.ską 22

z

na

telefon 4k9
w

Grudziądzu

BYDGOSZCZ
PRZETARG

PRZYMUSOWY.

Zlec.

ar-

o

Kałamajsk ego
Gdynia
10 -go

róg

narz ędzia
do fabrykacji
pal ników ,,K osm os" oraz

maszyny blachar kie z po.
wodu
choroby sprzedam.

Komedja

muzyczna
aktach Fr. Fiszet'a.
zniżk.

gabinet kosmetyczny

for.

niemieckiego
tepianie. A damska, Sukien,
mcza

4.

Ioruń.

8014

v,NHmoia”

91 '8

Węgiel

drzewo ze składnicy
24, 1
przy ul. Żeglarskiej
loco dom dostarcza .,Rol*
han** Toruń, Szeroka 37.
L telefon 92.
9999

koks,

.

248/8

br.

3

w

Leg.

33%

dnia 1 lutego
godz. żO-tej

o

erzs

II. p.

na

bm.

żo*tej

kawaler”

Abrahama

do egza.

lekcyj
francuskiego, angielskiego,

bm.

Jfeonasąj

Lutego

dypl, Universite de beaute
Dostawy państwowe na całą Cedib w P aryżu) odmładza,
usuwa wszelkie wady
cery
Polskę. Ofeity do ,,Dnia
Bydgoskiego" pod ,,Maszy i włosów, przyciemnia brwi
i rzęsy. Toruń, Szeroka 37
34.9
ny".

Przysposabiam

g odz.

P,ERCTMfOliVW środę,

i

minów, udzielam

poniedziałek 30
teatr nieczynny

We wtorek dnia 31

BARW/T*
ul.

naszyng

i grv

We

..

cukierni
19i
Grey'a

o

W

czyści chemicznie
najszybciej i naj.
lepiej

Bydgoszczy

PRZYMUSOWY.

We środę, 1 lutego sprzedam przy uL Rybackiej 49
godz, 9,30s stół; godz. 10 przy Tusz. Grobli 1: 25
kop szprych; godz. 10,15 przy Tusz. Grobli 54: 18
wag; godz. 10,30 przy uL Gen. Hallera 16: 2 regały,
2 stoły, 3 krzesła; godz. 11 przy ul Cegielnianej 12a:
450 szt. cynerarji w doniczkach i 100 szt. mat trzci
n owy ch; godz.
11,30 p rz y Chełmińskiej 42 44: maszynę
do pisania i kasę żelazną; godz. 11,45 przy Św. Woj
ciecha 24: lustro z podstawą, 2 p, firan, biu'ko, kwiet
nik, 2 nocne stoliki i bieliźniarkę;
godz. 12,15 przy
Chełmińskiej 71: zegar, 2 p. firan i pateion,
Kowalski, komornik Sądn Grodzkiego Rewiru UL

wieczorowa

nap rzec iwko

V.

Repertuar

balową

Giżycki

zębów

wtorek, dnia 31 1 1933
sprzedawać będę w
drodze l icytacji w Grudziądzu, Gr oblo wa 13 o godz.
9,30: 1 płaszcz, następnie przy Placu 23 Stycznia 30
o godz.
10: 1 kredens i bufet, przy ul. Toruńskiej 37
o godz.
12: 1 biurko dębowe. Przedmioty wystawione
na przetarg obejrzeć można
10 minut przed licytacją.
We

12
w
wtorek, dnia 31. i 1933 o godz.
poi.
244) uwzględnić podanie i udzielić odroczenia wypłst sprzedam przy ul. Podwale 20 st. nr. najwięcej dają
n a
przeciąg 3 miesięcy, tj. włącznie do dnia 24 kwiet cemu za natychmiastową zapiatą: 1 palarnię kawy,
nia 1933 r. Jako nadzorcę
sądowego mianuje Sąd urządzenie składowe, 1 wage decymalną, 400 puszek
adwokata Kopecia z Czerska.
233
blaszanych, 2 platformy, większą ilość towarów kolo
njałnych
Czersk, dnia 24 stycznia 1933 r
C
Malak, komornik sądowy w SYdgoaaozy.
Sąd Grodzki

%L8/32

,Słiiep OKazyjny"

(9982

CZąkę

niebywała okazja taniego zakupu.

-

dotyczące

UCHWAŁA. W sprawie postępowania
go udzielenia odroczenia wypłat firmie Browar Poimorski właśc. Jan Czarnowski w Czersku postanowił
Sąd Groazki w Czersku
po
myśli art. 1. 12 rozo
Prez Rz. z dnia 6 marca 1928r.
(De Ust. nr. 27pot

,

beczki

,,tliin^aTiau

ul. Groblowa Nr. 3. obok
.4 y bnegoRvnku, Grudziądz.

,iHiiietZagórze".
Godziny przyjęć: 9—U i 15-16

Białe

9703

domu

Nr. 671

14

elektryczny, radio 3
lampowe, lornetę Zeisa, ba.
ryton, lustra, obrazy, zega.
ry, maszyny do szycia, ro*
wery, płaszcze i dętki ro.
werowe, urządzenie sklepo.
we,
sypialkę malowaną na
-urz

.

Prosta

Ihochockie'JO,

isalłofor"
z

ma.

przedmiotów.

Zagórza

w
w

Sprzedam korzystnie:
salon
stvlowv,
fortepian,
cykl krajobrazów, oryginały

^raklyczny

lakiero

ęioiaósltie

w

oddzielne szaty, łóżka,
stoły, krzesła, futra: piżmo,
wce
szopy i inne, earde.
robę, obuwie i wiele innych

się

..W

..

dąb,

9984

6 -tej wieczór.

Co do ma
POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.
jątku Aleksego Regenta, kupca w Gdyni ul. Portowa
wdraża się z dniem dzisiejszym, t. j. e dniem 18 sty
cznia 1933 o godz. 1i postępowanie upadłościowe. Za
rządcą masy upadłościowej mianu-e się Konrada Ruszczyca w Gdyni, Kamienna Góra, willa Rusałka. Wie
rzytelnoś-ci należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do
dnia 7. 2. 1933 Do powzięcia uchwały, czy mianowa
ewentualnie celem
ny zarządca masy ma pozostać,
wyboru nowego zarządcy,
dalej celem ustanowienia
Wydziału wierzycieli a także celem powzięcia uchwał
co do
kwestyj, wymienionych w g 132 ustawy o upa
dłościach oraz celem zbadania zgłoszonych wierzytel
ności wyznacza się termin na dzień 27 lutego 1933 o
godz. 10 w niżej wymienionym Sądzie pokój 33. Wszy
stkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące
do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokol
wiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłu
żnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu a
nawet poleca się im aby najpóźniej do dnia 7. 2. 1933
donieśli zarządcy masy o posiadaniu takic-h rzeczy i o
tem, czy przysługują ,m akie wierzytelności, z powodu
których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia
z
owych rzeczy.
Zlec.

TOrUŃ,

typu.

nowego

^
Dr. tned.
Stanisław Bogacki

.,HUNGA2IAM

Józef Lewandowski

koedukacyjne,

'

z3dań1zła

218

Dcniysia

odKlass

Kaden-Bandrowski:

-

Oftcaiia!

malarza

2.50,

OBIADY

18/20, Toruń

żeńskie

wszystKicbKlas, aoczyoaiac

—

8056

Wejherowie

w

2-sie.j.
Przy gimnazjum wstępne klasy
do
przygotowujące
gimnazjum

Szeroka 22-

zwiedzić naszą wystawą i skład
niskie ceny.

szkó

inż- W- Tarkowski.

—

J

—

klatce"

Ma
(fragment z powieści pt-:
teusz B:gda") 22 15 Transmisja z Pragi Czeskiej
Czeski jazz na 2 fortepiany. Wyk- E- Schulhoff
i O Letfus- 23 .00 Urzędowy komun-ikat PIM
i komunikat policyjny 23.05 Muzyka taneczna-

wanej

ni-kat Centr- Biura

ka pocztowa rolnicza

p- J

literacki

17.30 Komu

Rosenblumówna;

19.20

cze"

wygłosi p- Fr- Brzeziński. 2Ś 00 Koncert po
pularny- Wyk- Ork- Polskiego R adja pod dyr.
Józefa Ozimióskiego. 21,00 Wia-domości spo rto
we; 21,00 Dalszy ciąg koncertu; 22,00 Kwadrans

Odczyt (z cyklu

powodu s-łużbowego przeniesienia dotych
referenta prasowego leg- Brzozow
Zajączkow a na jego miejsce wybran-o
leg- Synaka. Następne zebrania uchwalono od
bywać w świetlicy PW i WF-

czasowego
skiego do

Rozmaitości;

ki"

—

Z- Dawidson i E-

Z

Przeprowadziłem się
Prostą

16 25

wy i bilans

lakolekarz

ul.

Cbevalier

16.40

elem)

os:ed!ił

na

Maurice

,,Bieżące wiadomości rolni
19.30 Felieton muzy
Płatek;
wygłosi
czny pt- ,,Stanowisko Chopina w historji muzy

,,Zagadnienia gospodarcze") pt ,,Bilans handlo
płatniczy" wygłosi p, W Jastrzę
bowski; 17.00 Utwory na 2 fortepiany w wyk

bywale

i

—

i

—

12.10
.

inauguracji, uzupełnienia chóru
objazdowego Legjonu. poczem referat pt.: ,,Historja i cechy faszyzmu" wygłosił leg. Stasiszyn

.

Kawecki,

Sygnał czasu
Hejnał z
1510
Płyty;
Urzędowy komuni
kat Państw
Inst- Eksportowego; 15.15 Komuni
kat gospodarczy. 15,25 Chwilka lotnicza i prze
ciwgazowa; 15,30 Komunikat Państw- Urzęd.
Wych. Fizycznego i Państw. Zw- Sport- 15.35
^Wśrćd książek" omów'i profesor H- Mościcki:
15 50 Wesoła mieszanina (płyty); 16.25 Odczyt
dla nauczycieli pt- ,,Wychowanie młodzieży poi
skiej na obczyźnie" wygłosi p- S. Maciszewski;
16,40 Margrabia Wielopolski" wygłosi p. AŚliwiński; 1700 Pooołudniowy koncert symfwyk- Ork- Filhm Warsz- pod dyrekcją G- Fitel
berga i I. Jacobi- 18.00 Muzyka lekka; 19 00
Krakowa

zł

9600

sumę

20,00 Skrzynka pocztFrenkiel; 20.15 Opera

1158

Warszawa

Sygnał czasu
Hejnał z
Krakowa; 12.10 Płyty gramofonowe; 15,10 Urz
komunikat Państw. Inst Eksportowego; 1515
Komunikat gospodarczy; 15 25 Przegląd komu
nikacyińy- 15,35 Skrzynka pocztowa, dr- MStępowski; 15.50 Piosenki w wykonaniu J ea-

W czasie obrad omów-iono sprawę

dńmskie od zł. 0.80,
koszule damskie nocne od zł.
koronki klockowe metr już od 5 gr.

Jan

przybu

Protframa radiowe

waka

dn:ach

oddziału

ręczników,
Towary zimowe wysprzedajemy niżej cen fas
artykuły do 20% rabatu. Jedyna okazja tanieeo zakupu:
p

szkodę

na

W.

Wtorek, dnia 31 stycznia-

i

maszyny

drewniane

dochodzenia.

Czersku-

w

rozpoczynamy z dniem I lutego r. b.
Olbrzymi wybór po cenach fabrycznych: Bielizny
męskiej i dziecięcej, koronek klockowych, haftów, chusteczek,
t.

niektóre
3

oraz

Spalone mienie było ubepieczone w Pom. Stow
Ubezp. w Toruniu na kwotę 15855 zł- Ponieważ
istnieje podejrzenie zbrodniczego
podpalenia
ze
strony osób trzecich policja prowadzi dalsze

Z prawem

fartuchów, robótek i

i paszą,

omówi p.

płyt gramof. 22.55 Urzędowy komunikat PIM
policyjny; 23,00 Muzyka taneczna-

z

który zniszczył stodołę

pożar,

zbożem

narzędzia rolnicze
dówki, w yrządzając

Czcrsif
życia Legjonu Młodych-

,,Na widnokręgu"

techniczna

Poniedziałek, dnia 30 stycznia

Z

Pomorskie żegna dha prof-' hmSłabego. Na posiedzeniu Komendy Chorą
gwi Pomorskiej Harcerzy w dniu 24 bm. Komen
danł Chorągwi Pomorskiej
Harcerzy dh hmWładysław Wacław Sieradzki żegnał w obec
ności 3 harcmistrzów oraz 6 podharcmistrzów
jednego z wybitniejszych pracown'ków har:tr
skich na Pomorzu, a mianowicie dha hm- prof
Słabego Wilhelma inspektora harcerskiego Che
rągwi Pomorskiej Harcerzy przy Kuraitorjum
Okręgu Szkolnego Poznańskiego b. Komendan
ta Chorągwi Pomorskiej Harcerzy przenoszące

19,30

Tciew

Warszawa

Harcerstwo

y

Wielki pożar w Jeleniu- Dnia 15 bm. w
zabudowaniu osadnika Piłata Bernarda w Je

stego.

W.

R,

—

—

przy

BIAŁY

1933

go

Harcerstwie

w

31

kaiW-owcg

fiatlaiiasKam

"

Krotochw.ła w 3 aktach
St. Dobrzańskiego.
Leg. zniźk. 33.'

W czwartek, dnia 2 lu
teg o br. o godz, 16-tej

popołu

Przedstawienie
dniowe po cenach zniż.

,ttvlasa pasania
Plama”

w 3 aktach
L. Verneuiii'a.

Komedja

W czwartek, dnia 1 lu
tego bm. o godz. aO-te,

PRZETARG PRZYMUSOWY.

wtorek, dnia 31. 1. 1933 o godz. U przedpol.
sprzedam przy Zbożowym Rynko 10 najwięcej dają
We

como

d

a

za

natychmiastową zapłatą:
Mal ak, komornik sądowy

Siadsfc

1 maszynę do azyw

Bydgoszczy,
Sm. 247/8

uaawater'*

Komedja
a ktach

Leg.

muzyczna w 3
Fr. Fiszel'a

zniż. 33V

Mislraostfwa larówiareicie

w hokeju
Klęska Torunia
f.M S.Z.
LK.S.

na
torze miejskim
Rozegrane wczoraj
Toruniu
spotkanie hokejowe pomiędzy
T.K,S.Z.iŁ.K.S.oprawowyjazduna
mistrzostwa Polski do Krynicy zakończyło
się zwycięstwem Ł. K. S. w stosunku 2:1
(0:0,2:0,0:1).
Trzeba przyznać, że Ł, K. S. okazał się

Obie

drużyny

strzela.

Ł.

S,

K,

atakuje tylko dwójką.
Ostatnia
tercja,

murrwać

zaczyna
T.

S.

K.

dąży

Z,

tra

składach.

.

S.

Pigłowskt

30.

1

(PAT).

.

Sędziował

Odbyły się zawo

Leszna i
W

na

50

metrów

w

czasie 6,6

Jakubowski

(Sokół

z

,

40

min, 15 sek

rami

Rudnicka, por. Theuer.

i'rence%

Ru-

Król;

Ta

Załęsb
T,

hokejowe

Warszawa
Warszawa, 30. I
nala Wilno

w

—

Warszawa

(T. wł.)

.

meczu

Wielbić

Wilno 3:1.
3:1

hokejowym

pokos

S

K.

.

Stc-

Z .:

Gumow
Suchoc

osób.

zawodach
Poznaniu

PoisSes

Warszawa, 30. I

(T. wł.) Na zawodach pły.
pływaków Warszawy i Kra
kowa 100 metrów st. dow. wygrał Bocheński
1:02,1 przed Szreibmanem I. i Ruppertem; 200
m.
st. klas. wygrał Kępiński 1:25 przed Choj*
Poza konkursem Szreibman II. pobił dwa
ną.
rekordy polskie w basenach krytych. Na 200 m.
st. klas
osiągnął on czas 2:56,4, bijąc po dro*

wackich

Katowice, 30.

I

Mistrzostwo hoke*

(T. wł.)

.

zwycięstwo waszych
n a Węgrzech
2

sek., 4)

Górski

—

n

arciarzy
m.

54,2 sek.

-

—

ŁKS—
Łódź

wych

o

30.

1

.

mistrzostwo

ŁKS

botę

Makabi

(PAT).

Warszawa

hokejo

okręgu łódzkiego

Makabi

Heros

2:0.

pokonał
byłby niewątpliwie wyższy, gdyby
Makabi nie zdezerterowała przed końcem gry.
Drużyna ta bowiem w trzeciej tercji opuści
ła boisko pod pozorem, że mecz sędziuje nie
sędzia wyznaczony. ŁKS. ukończyła już wszyst
Me swoje rozgrywki, zdobywając na 5 spot
kań wszystkie możliwe 10 punktów ze sto
Wynik

30.

przeciwko

1.

Mecz

(PAT).

lenisisiA
Meez
wa

Scnsacgino

sunków bramek 44:2.

mecz

Kraków 30.1

—

Cracovia

(PAT).

2:1

W

dalszych rozgryw
klasy A. okrę
Sokół odniósł drugie
gu
zwy
cięstwo nad Gracovią, bijąc 2:1 (2 :0, 0 :0, 0 :1).
Na pierwsze miejsce w rozgrywkach wysunął
się Sokół, mając 8 punktów, drugie miejsce
zajmuje Craeovia 6 pkt.
,

ksoh

hokejowych
krakowskiego

o

mistrzostwo

Mistrzostwa

Europy
lodowym.

hokeju

w

turnieju hokejowego o mistrzostwo Eu
26
mającego się odbyć w dniach 18
w Pradze,
zgłosiły się dotychczas następujące
państwa: Niemcy, Francja, Italja, Litwa, Austrja, Polska, Rumunja, Szwecja, Szwajearja,
—

Czechosłowacja

i

.

-

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

.

-

-

.

w

Łrofcae

za

sfowo 5 fen.

-

w

tytułowe

4.
.

.

.

.

**
.

berlińskiej Warsza
w

drugiej połowie lutego. Pod uwagę brane aą
11
12 i 18
19. Berlin repre
terminy
zentować będą przypuszczalnie: von Cramm,
—-

Jaeeecke

—

lub

—

Hemsch i

szawy bronić m ają
ski i Popławski.

Hammer.

Hebda do Berlina nie
ski

do

przyjedzie

Barw

Jędrzejowska,

W

ar

Tłoozyń-

pojedzie, a Tłoozyńbezpośrednio ze

Berlina

wyjeżdżają na BiTłoczyński, którzy wezmą
udział najwyżej w dwóch turniejach. Jędrze
jowska na Riwjerę nie pojedzie, natomiaat
Berlin udaje
się do
po meczu Warszawa
Londynu, gdzie pozostanie aż do końca m ar
wjerę

H ebda

i

ca.

Zamiast Warsiawu z Buda*
pcsztem wałczu tfoxoafi
Wyznaczony

dojdzie

wobec

w

dzień

n a

kserski Warszawa

Natomiast

przeciwników do poddania się w drugiej
Remisy dla Niemców uzyskali Luedtke i Blauroek.
Zwycięstwo dla Polski na
punkty uzyskali śmiech, Goss, Banasiak. Berłińezyk Tschapla stracił dwa punkty z powodu
nadwagi. W meczu towarzyskim poko'nał on
na
punkty Wieczorka.

pięściarski

czasie

najbliższym

—

', 2 lutego

bo

mecz

do skutku nie

Budapeszt
słabej formy, jaką
na
niedawnym meczu
—

wykazali

Pozna

z

tym samym dniu odbędzie się

w

Poznań w Poznaniu. Za
Budapeszt
znaczyć należy, że reprezentacja Budapesztu
jfest niemal identyczna z reprezentacją Wę
gier.

Gdańska

—

meczuPolslcaSzweda
wlenibae

Niebędzie

Polski Zw. Lawa Tenisowy komunikuje asm,
oficjalnego meczu tenisowego Polska Szwecja
projektowanego na koniec bm- nie będzie J*
względu na chorobę czołowych graczy szwedz
że

kich.

Jędrzejowska telegraficznie
m

istrzostw a Niemiec

hali

w

w

aa
zaproszona
Bremie nie mogła

—

wierszmllim.nastronę7-lamow*
0,20 zi
Ogloscenlai
1.00 O
V tekście na pierwszej stronie
:
na drugiej I trzeciej
stronie 0.80 xl
w tekście
3.50 I(
Ze ogłoszenia sądowe i urządowe w drobnym składzie 55f' drożę),
Drobne za stowo 15 gr. pierwsze słowo podwóime.
Ola poszukujących pracy i nekrologi 25* zmzki. komunikaty 50 gr.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca 20* nadwyżki
W OdaAslm as wiersze m/m na stronie 7-łamowej...........................15 fen
*
*
.

hali

w

odbędzie się prawdopodobnie

—

Węgry.

.

naszucb

w

—

Do

ropy

.

miedzgOceaniąiScbnpo
wyjechać ze względu na spóźnione zawiado
drużynami fGedania
Schupo mecz nawet wygralibyśmy, gdyby nie de mienie.
odbędzie się 3 lutego ciekawy mecz bok zercja dwóch czołcwych pięściarzy z na
serski, który ze względu na w'alory spor szych szeregów. Obecny mecz będzie cięż
RomanNa(uciitrenerem
naszei aBrtouKjnifpiataarowcS
towe
obu
drużyn będzie atrakcją sezonu ki i poważny. Drużyna Gedanji, chociaż w
Polski Związek Lawn Tenisowy ukończył
pięściarskiego w Gdańsku.
Reprezentując o-becnym sezonie nie stoczyła jeszcze po
na
terenie W. M. Gdańska,
ważniejszych spotkań, gdyż warunki finan pertraktacje z Romanem Najuchem, który zo
sport polski
stał już definitywnie zamówiony na trenera nu
sowe
na
to nie pozwalały, zdaje sobie do
Gedan-a w spotkaniach pięściarskich z Ki.
kładnie sprawę z obowiązku, jaki na niej
zdała
z
ero
szej drużyny puharowej,
Sport, ,,Schupo"
egzamin
wyniik
Najuch poprowadzi trening naszych repreze*
dobrym, wykazując, że z misji, jaką na nią ciąży i wie dokładnie o jak w'ysoką stawkę
sport polski nał-ożył, wywiązała się z ho chodzi w tem spotkaniu. Spodziewać się tantów do walk o puhar Davisa w dniach 1?
2 maja w Warszawienorem.
przeto należy, że Polonia Gdańska grem kwietnia
Jest możliwe, że Najuch trenować będzie
nasi
w
Zawodnicy
dotychczasowych ialnie się stawi: na te zawody, ażeby swoim
zawodni-kom pokazać,
że
społeczeństwo również w klubach warszawskich i prowincjo
sp. tkaniach walczyli do ostatniego tchu z
nalaych, sprawa ta jednak mie jest dotąd zde
zacięc-iem i ambicją niespotykaną w innych nasze potrafi ich odpowiednio poprzeć.
walkach towarzyskich, Jeżeli
oba
mecze
Zawody między Gedania
Schupo od cydowana.
Jak się dowiadujemy, N ajuch zaangażowany
przegraliśmy w stosunku 7:9 i- 6:10, to re będą się w piątek, 3. 2, 1933 r. w Strze'l
został n a trenera tenisistów szwedzkich tylko
zultat walki sam za siebie mówi: jesteśmy
nicy wr Gdańsku.
n a zimowe miesiąceOstatni
równorzędnymi
przeciwnikami.
Między

Sokół

tenisowy

Berlin

—

mecz

rundzie.

-

ten

czasie 1:21,6

niem.

ich

bokserski

kombinowanemu

zespołowi
C.W.S.Warszawa, I.K.P.Łódź,przyniósł
w k atastrofal
nową porażkę Berlińczykom
nym stosunku 2:14. Berlińezycy nie wygrali
ani jednej walki. Wywalczyli jedynie dwa re
misy. Najlepiej z naszych bokserów wypadli
Chmielewski i Karpiński, którzy zmusili swo

so

w

stosunku

w

—

Nowa katastrofalna porażka
berlihczyków w Warszawie

2:0

zawodach

W

w

izagraniczneplanu

warszawianie

.

100 metrów

na

—

52

—

jowe Śląska zdobyło Śląskie Tow. Łyżw. po
zwycięstwie nad cieszyńskiem T. Ł. 2:0. Mi*
strzowae Śląska zrezygnowali jednak z rozgryw
ki kwalifikacyjnej na mistrzostwo Polski na
rzecz A. Z
S. poznańskiego.

.

udziałem

Pleti lenisowg
Worsiawa-Berlin

Balcerowi

Ib kim.

Śląskie Towarzystwo. Łyżwiarskie
mistrzem Śląska,

z

dze rekord

Dopiero na piątem miejscu uplasował się
na-jlepszy zawodnik węgierski, a mianowicie
Pottera z wynikiem 55 min. 31 sek.
W biegu tym Polacy zdobyli olbrzymi suk
Nasi zawodnicy byli o klasę lepsi od swych
ces, zajmuj%e wszystkie cztery pierwsze miej
sca w następującej
przeciwników. Zawody odbyły się w doskona
kolejności:
Jan
Marusarz
minut
2
49
łych waramkaeh
atmosferycznych i tereno
sek., 2)
1)
50 min., 3) Legierskie
51 min.
wych.
Skupień

1:1).

r(bordg

Sztokholmu.

piątek, w pierwszym dniu narciarskich
mistrzostw 'Węgier rozegrany został bieg na
W

1:0

(1:0,

War*

,,Lena".

Owapłnwatkie

W

Mecze

Mistrzem

jeździe szybkiej został Kalwarczyk
230,33 pkt, przed kolegą klubowym Dobrzań*
skim.
Mistrzostwo w konkurencji pań zdobyła
w

szawy

valcóverem

—

Bieg na 50 metrów przez płotki wygrał Żabo*
rzyński (AZS). Został on zdyskwalifikowany
za przewrócenie dwóch płotków, tak żc pierw*

.

nosiępującycb

w

mująe pierwsze miejsce. W skoku wzwyż z
rozbiegu pierwszy był Zabórzyński 171 om.
W skoku wzwyż z miejsca pierwszy Grochal*
ski (AZS) i27 cm.
Skok wdal z ro'zbiegu
Szmit (AZS) 6,35 m.
W trójskoku pierwszym
był Hofman 12,49 m. W skoku o tyczce pierw,
sze
miejsce zajął Adamczyk 3,30 m. W ogól*
nej punktacji zajęła pierwsze miejsce Warta
51 pkt., drugie AZS. 49 pkt, dalsze So-kól poz,
nański 27, Sokół z Leszna 12 pkt.

zwyciężył Hająs

Poznania)

sę

zdobycia

e

8,1 sek. W
miejsce przyznano
kuli pierwszym był Heljasz (Warta) 14,55 m.
W kuli oburącz Heljasz osiągnął 26,41 m., zajs

bijąc rekord Polski. H a
łas zajął również pierwsze miejsce w biegu
na 80 metrów, mając czas 9,4 sek. Na 800 me
trów pierwszym był Kędzia 2 min. 17,6 sek.
W biegu na 3.000 metrów pierwszym był
(Sokół)

w

1000

sze

Poznania.

biegu

na

któ

siłam.

Goncerzewicz.

p.

Publiczności

w

nów

iedna-:

legalr.

gowski, Szczerbowski, Dolewski,
ski, Zembik, Suchocki; Osmański,
ki II, Ramsey,

dy lekkoatletyczne o mistrzostwo Poznania.
wzięli zawodniey W arty, AZS., Sokół
z

i

Jskóbieu:

deusiewicz

Udział

za

K

.

Gumowskiemu pod nogi,
Ten
sto
błyskawicznie strzela Bramkarz na
wet nie drgnął. 2 :1.
Krynica ucieka. Trzeba goi-ć, T. 'l. s
Z
atakuje dalej. Tempo znów fantastycz
ne.
Na dwie minuty przed
końcem
wyi

Poznań

:

Ł

Wisław;:*.,

bramką

tłok,

wspóinemi

bramk-

wystąp,ły

Drużyny

Rekord Polski padł
lekkoaileiBcznwch

-

io

sirkewicz;

za

Ł.K. S.

Suchocki

dzia tego me zauważył
tej bramki nie uznał.

.

wzajemnie. Tempo bardzo ostre, Gra szyb
ko przenosi się z końca boiska w koniec,
Sytuacje zmieniają się jak w kalejdoskopie.
Obie drużyny grają cstro, stosując wszyst
kie niedozwolone środki. Pierwszy węlniie
za
bandę Frencel na 3 minuty. Obydwaj
bramkarze maią sporo roboty,
W drugiej tercji ataki suną jak lawina
na
obydwie bramki. W 6 min. Król prze
bija się, oddaje krążek Wisławskiemu, fen
wyciąga Stogowskiego z bramki i oddaie
Królowi, który ładuje krążek do siatki. L.
K. S. prowadzi 1:0. Niezrażeni tem tor.ń
czycy atakują dalej i za chwile... Ł, K. S.
prowadzi 2:0. Król przebija się, myli Sto
gowskiego, podaje Freudow-i,
który pew
nie

n;e

i

krążek

wepchnęli

trafia

się

badają

ale

się pod bramką

Zembik

i

puje

Począ

bezibramkowa.

tercja

nerwowy.

twarza

rym

bramkę. Suchocki strzela
fia, Krążek cbiia się o bandę

sławski.
Pierwsza

wszelką

rjackie.

nosi

zespołem wyrównanym i Szybkim, Ma on
w
swych szeregach graczy o dużej wartości, jak wszędobylski Król i doskonały Wi

tek

.

w
jeździe figurowej w konkurencji pa*
zdobył Staniszewski z W. T Ł., w konku*
rencji pań Śniadecka (W. T Ł .), w jeździe pa,

szawy

2:1

-

do wyrównania. Tempo tucenę
Gospodarze* atakują całą druży
ną. Obrona wyjeżdża raz po raz. Aie ;ak
nic, tak nic. Dalekie strzały, albo ob.jaią
sie o graczy, albo stają się łuoern Jakóbca.
Wreszcie jeden z ataków T. K. S. Z przy

w

Worszawp
Warszawa, 30. I. (T. wł.) Mistrzostwo War*

.

50

.

*

-

,
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Za terminowy
Przy sądowem ściąganiu należności rabat upada.
1przepisane mJejaee ogłoszenia administracja nie odpowinda.

len.
fen.
druk

Redaktor odpowiedzialny Wacław Górnicki w Toruniu, Mickiewicza 3.
Rea. odpowiedzialny na Bydąoszo i Józef Dobrostańskt Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska Wilhelm Grimsiaann,
Gdańsk, Kassubiscbzr Markt 21, f. p.
Redaktor odopwieaz. na Gdynię Wiktor Mielników Gdynia, Swięto/ańoKo
Redaktor odpowiedzialny na Inowrocław, Władysław Kawałkzwski
Inowrocław, Rynek 25.
Redaktor odpowiedz, na Grudziądz. Józer Stanaob. Grudziądz, Rynek 10/11
Za ogłoszenia odpowiada administracja
'

Dzień Bydgoski,V
Gazeta
Wydawnictwo* ^Dzień Pomorsfci'
JJzietl Grudziądzki** ,,Dzień ku'awskl"
,

.

MaBska",

Abonamentmiesięczny wynosi
w

ekspedycji miejscowych agencjach

zodnoszeniemdodomu
przez

pocztę

pod opaską
w
z

Gdańsku

Pomorskiej Drukarni Rolniczej S.
w

Toruniu

A.

W razie
kładzie

odnoszeniem

.

.

.

.

.

.ł'.

.

'*3

,,.

łł

3.40 sł

.

3.36 st
.j'.T .M .*.
......jj..4.50e
2.50 gd przez chłopca
2J0 *t
pocztę
7
zł
administracji wprost gd 2. zagranice 4 w4
.

.

,

.

'.*V

.

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

przez

odbieraniem

,

Nakładem l czcionkami

z

.

"

wToruniu

w

.

.

.....

-

.

.

.

za
wypadków, spowodowanych
wyJsrą jtip. przeszkody
strajki). Administracja nie odpowiada ze niedostarczenie pisma
sił*

w
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