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W rocznicę
nad

zwycięstwa

Wisłą

(s.) Czternaście lat temu armja czer
Nad
stanęła u bram W arszawy.
Polską i nietylko nad Polską ale nad całą
Europą gromadziły się ciężkie chmury,
ponure zwiastu ny.
Zbliżały się chwile

rozstrzygających walk, chwile decydują
ce o bycie lub niebycie Rzeczypospolitej
a zarazem o losach
Europy. Pożar rewo
lucji bolszewickiej, p oprzedzany pocho
dem armji czerwonej, groził ruiną Pol
sce a poprzez nią całemu światu.
Ludzie
mali duchem, tchórzliwi dyplomaci,
piący w moc, dzielność, męstw o i ofiar
ność naszego narodu, godzili się już z

wąt

że

pięcioramienna gwiazda bol

szewicka
rozwinie
się nad Warszawą.
Gdzieś, zdała od frontu polskiego, kombi
nowali poza nami, wbrew naszej wiedzy
i woli, 'jakieś plany, równające się czwar
temu rozbiorowi Polski.
Tymczasem cała Polska krwawiła się
na frontach walk.
Na froncie 8 0 0 kilo
metrów wzdłuż i wgłąb. Żołnierz polski
trw ał niezmordowanie a wraz z nim czu
wał Wódz Naczelny, Marszałek Piłsud
ski. Aż po strategicznym
odwrocie w
dniu decydującym 15 sierpnia Wódz N a

czelny przeprowadza genjalny plan ope
racyjny. Daje hasło ofensywy, sam obej
muje dowództwo nad armją, która ode
grała decydującą rolę. Ro zległ się w

,,skupie
przez szyb

wygrać

tę bitwę"-

dokonano

Na

nęły

w

pogotowiu

1

i

5

armja.

Nad

Wie

zaś inne armje przeznaczono do
ostatecznej rozgrywki.
I żołnierz polski zwyciężył,
W dwa
dni po rozpoczęciu błyskawicznej ofensy
wy, kierowanej żelazną ręką przez W o
dza, armja czerwona nie wytrzymała. Jej
głównodowodzący nakazuje odwrót, od
wrót przemienia się w paniczną ucieczkę
się
wroga. T riumf oręża polskiego stał

przem

triumfem Polski.

Triumfem

na

miarę

największych zwycięstw w naszych dzie
jach, na miarę wiekopomnej odsieczy
wiedeńskiej.
Bogata jest dziś już literatura w ró
żnych językach o znaczeniu zwycięstwa
pod Warszawą. Zagraniczni fachowcy
wojskowi i mężowie stanu orzekli, że
Polska zbawiła w 1920 r. Europę; a
twę warszawską zaliczono do rzędu

ratunkowa odszukała

Elcspedfcis

Londyn, 14, 8, (PAT),

Mniejszość
polsce
Pod

Admirał

Byrd, słynny

Byrda

podróżnika podbiegunowego

am

erykański podróżnik

i

badacz

po-dbieguno

został

odnaleziony i uratowany,
20 lipca otrzymano od Byrda radiogram, w którym prosił on, aby go odnaleźć, bowiem z
wycieńczenia obawia się utraty życia. Dwa razy czyniono w ostatnich tygodniach stara
nia odnalezienia go, dopiero trzecia próba się powiodła.
Onegdaj rano grupa, która celem odnalezienia Byrda wyruszyła z bazy operacyjnej 2
sierpnia, dotarła do jego punktu obserwacyjnego, poło-żonego o 123 mile od bazy ekspedycyj
tam
nej w zatoce Wielorybiej w okolicy Bieguna Południowego. Byrda, który przebywał
wy

od

28

dla

marca

nego, ale

w

Grupa,
lodową

w

stndjów
z

traktorze

bardzo

wycieńczonego

i

wychudzo

humorze.

dobrym

złożona

meteorologicznych,znaleziono

3-ch

ludzi, która dotarła

do

Byrda, odbyła

swą

drogę

przez

pustynię

motorowym.

Polskie

nad

skrzydła

Wizyta naszych

lotników

Jugosławia

hratniem

w

.

M. S. W ojsk gen.

Rayski.

Ponura
w

'Lublin,

dnym

z

14.

8.

(PAT).

miejsco-wych

tragedia

pokofu hoteiowyni
Wczoraj
rozegrała się

rano

hoteli

w

je

ponura

tragedia. K ilka dni temu Przy'był do Lu'blina
Starej Rafałówki Antoni Hofman, zamożny
rolnik z dwojgiem dzieci, chłopcem i dziewczyn
ką oraz kobietą, które nazwiska dotąd nie usta
ze

lono.

Hofman

realności.

pertraktował
usłyszano

w

Rano

w

Lublinie

pokoju

o

kupno

H ofm ana

w

Lublinie

do

(tel. wł.)

W ostatnich

cza

zawarcia

porozumienia między
niemiecką
społeczno-polityczną
organizacją
Juogdeutschepartei”, dc.:. .łającą na terenie
Wielkopolski a czynnikaiai nicmieckiem-i, kierowanemi przez starych działaczy, grupujących
się w tak zwany-ch ,,Deutscher Vereinsband".
Dwa te obozy dotychczas zwalczały się zacię
cie, dopiero obecn-ie pod silną presją Berlina,
doszło d o zgody,
Z tej racji iest w stadium tworzenia central
ny wydział pracy. Jako e-gzekutywa ruchu nie
mieckiego na tutejszym terenie. Do wydziału
tego wejdzie po czterech przedstawicieli każ
dego z dwóch zwalczających się d-otąd obozów,
oraz
delegat partji narodo-wo -socjalistycznej w
Warunki umowy przewidu-ją odsunięcie od
wpływów dotychczasowych przywódców ,,Jung
deutsćhepartei", którzy prowadzili ostrą kam
panię przeciwko starym działaczom niemiec
kim, równocześnie jednak młodzi wywalczył!
sob-ie

szereg

reform

80

Berezy

i

krwawego

Łódź, 14. 8. (tel. wł.).

(o)

Polska

POLSKIE 2JEDN0CCEME

czynu

narazie nie została

ekscesami.

wyświetlo

nego

francuskiego Czerwo
Strzyża w Warszawie

Warszawa,

do

mocy markiz Edmund de Liłlers.

mrożone

Spółdzielnia Rybacka

RYBAKÓW MORSKICH. Gdynia

14.

sierpnia

r.

i oceniali

wielki dzień
Niesławnie skończyły

15

owe

się

mizerne

czy

dziennem, wtedy, kiedy po wielkich
nach czynimy pracę szarą i codzienną.
Dzień dzisiejszy jest świętem

—

ale i

w

życiu

co-

obronie

Dofcoja euzopejskiegD.

do

wraca

Marokfca

(PAT).

Marokka-

5142

—

szczerości i zaufania

8.

Obiegają tu pogłoski,
jakoby były przywódca powstańców marokań
skich Abd el Krim otrzymać
miał niebawem
pozwolenie powrotu do francuskiej części Marokka. Abd el Krim, który spędził 8 lat na wygna
niu na Madagaskarze, oswoił się jakoby z fran
cuską cywilizacją i czynniki miarodajne spodzie,
wają się, że obecność jego wywrzeć może korzy
częściach
stny wpływ w świeżo opanowanych
aryż,

Bomby
1920

Japonfa

Sensacyjny lekkoatletyczn y mecz
kobiecy w Poznaniu
Warszawa, 14. 8. (PAT). W najbliższą nie
dzielę to jest dnia 19 sierpnia rozegrany zosta
nie w Poznaniu sensacyjny mecz lekkoatletyczny
między kobiecemi reprezentacjami Polski i Ja
ponji. Mecz ten ma charakter rewanżowy, gdyż
pierwszy mecz rozegrany przed czterema laty w
Warszawie zakończył się zwycięstwem Polski w
3tosunku 54:36 pkt.

w

ch cieli

-

W

telefon 1383.

oceniać

sobotę wieczo

W

wysłano do o-bozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej Feliksa Cieślewskiego, kierow
nika Koła Młodych Stronnictwa Narodowego
na
przedmieściu Bałuty. Koło to wsławiło się
ostatnio napadami na przechodniów i różnem;

na.

hurtownie po cenie SU fgl* za 1 kg.
głów 1 wnętrzności loco Hala Rybna

Jedyna

Kar%ssskief

14. 8. (PAT).
Onegdaj przybył
Warszawy prezes francuskiego Czerwonego
Krzyża i wiceprezes Międzynarodowej TTnji Po

i

Ciężko

Zcialtomlftsdorsze
Pierwfza

personal

dziewczynka Ponieśli śmierć na miejscu.
ranną kobietę i chłopca odwieziono do
zmarli.
szpitala, gdzie niebawem
Przyczyna

man

Popierajcie polskie rybołówstwo morskie!
bez

stanowisk

rem

p

sprzedaje

oraz

nych w niemieckich instytucjach
gospodar
czych które krytykowali jako ośrodki prywaty
i zaprzeczenie dobra ogólnego,

Prezes

—

swarliwości

doszło

okazało się, ze Hoiman
strzały rewolwerowe,
strzelił do swojej towarzyszki
oraz do
swoich
dzieci, poczem sam popełnił samobójstwo. H of

polskie
pogwarki, owe dąsy i dora
czą się w jedną nierozerwalną całość, w bianie nieopatrznych w lekkomyślności i go żołnierza, świętem jego bohaterstwa,
Nie ostało się po nich jego pogotowia a jednocześnie świętem
jeden wielki czvn zbiorowy, w czvn zwy swawoli uwag.
nic
chciał
mniemać
prócz
jednego
przeświadczenia, je Narodu. Jest to dzień zespolenia się ca
cięstwa.
Ktokolwiekby
błądzi, błądzi tak samo iak i ci dnej prawdy, że w naszem życiu zbioro- łego społeczeństwa z naszą dzielną Ar
inaczej
którzy pośród nas, miarą swoich kiep wem nietylko w chwilach ciężkich po trze mją, rozwijającą się na pożytek Ojczy
skich i małostkowych przywidzeń, śmie bna jest czysta atmosfera obywatelskiej zny, dla jej dobra,
bezpieczeństwa i w
politycznej

w Wielkoobozie

Berlina zawarto

14. 8.

(o) Poznań,
sach

Abd el Krim

dziejach świata, plan zaś

i

jednym

pieczą

Polska

państwie

'

nautyki

poświęce
wy

sznych urojeń

niemiecka
w

porozumienie

innemi

(o) Warszawa, 14. 8. (tel. wł.). W końcubm. odleci z Warszawy do Jugosławii eska
polskich samolotów myśliwskich ,,P. T
Lotnicy polscy złożą oficjalną wizytą
aeroswym kolegom jugosłowiańskim. Na czele eskadry poleci szef depa(rtamentu
dra 28

bi
de

i
własnemi siłami, męstwem
niem i pod J'ego przewodem, bronił
To za
trwale kraiu, aż nie zwyciężył.
równo triumf oręża polskiego, jak i triumf
zbiorowej mocy i woli Narodu, które w
chwili zagrażającej naszemu istnieniu łą:

:-

-

Kowta caeiiawe P. K. O. 208.103

syna Alfonsa XIII

Odnalezienie

cydujących
jej i opracowanie uznano za świetne.
Dla nas zwycięstwo
pod Warszawą
jest i będzie nazawsze źródłem radosnych
wspomnień; dowodem bohaterskiego du
cha żołnierza polskiego, który wraz z ca
łym Narodem, wierząc w swego Wodza,
w

Telefoni 23-18.

gbamsna

:-:

-

Gdańsku.

Od

armij.

Brodnicy poprzez Toruń, wzdłuż Wisły
do Dęblina
z
wysunięciem przyczółka
przed Warszawą a dalej nad Wkrą sta

-

Londyn, 14. 8. (PAT).
Korespondent Reutera donosi z Fontaine'bleau, iż sekretarz b.
hiszpańskiego Alfonsa XIII. zawiadomił wczoraj przedstawicieli prasy, że czwarty syn
b.
króla Alfonsa, don Gonzaio, liczący lat 19 zmarł w dniu wczorajszym w Austrji, gdzie prze
śmierć nastąpiła wskutek
bywał wraz ze swym ojcem, oraz siostrą, księżniczką Beatrycze.
wypadku samochodowego. Według n adeszłych następnie d0 Londynu inf0rmacyj z Austrji wy
padek miał przebieg następujący: Książę Gonzaio wraz ze swą siostrą Beatryczą wyruszyli
na
wycieczkę samochodową do K ary ntji. Samochód prowadziła księżniczka, która w pewnem
miejscu chcąc wyminąć pijanego cyklistę gwałtownie przyspieszyła bieg maszyny.
Maszyna
skręciła i uderzyła o mur. Wypadek ten miał miejsce onegdaj późnym wieczorem w pobliżu
K sięcia Gonzaio, który odniósł rany odwieziono do kliniki miej
miejscowości Krumpendorfscowej, gdzie poddano go operacji. Operacji jednak tej nie wytrzymał n a skutek słabego ser
ca i zmarł
wczoraj wczesnym rankiem.
Klagenfurt, 14. 8. (PAT). Lekarz, który obecny był przy śmierci syna byłego króla hi
szpańskiego don GonzaJo oświadczył, że książę nie zmarł wskutek r an odniesionych w wypadku
samochodowym, lecz n a skutek utraty krwi spowodowanej przez hemofilję panującą w rodzinie
dynastji hiszpańskiej.

trzy dni przedtem

przegrupowania

Nr. 183

-

OZIE* ORODZIJigZBCS-gazeta
6AZETA MOOiflJEMSKA
:
:

króla

tym dniu rozkaz Wodza, rozkaz

nia całej woli i energji, by
kie działanie
zaskoczyć nieprzyjaciela,
nogami i męstwem piechura polskiego

1934

sierpnia

wypadku samochodowym pod Nrumpeeidorf

w

wona

faktem,

Tragiczna śmierć

15

na

nłkach

Hayanny

pierwszą rocznicę rewolucji

H avana,

14.

8.

(PAT).

Pierwsza roczniea

obchodzona

re

była w niedzielę. Ruch. na
ulicach zamarł, gdyż zastrajkowaii pracownicy
tramwajów i autobusów. Dokonano szeregu za
machów bombowych. Jedn a z bomb wybuchła w
dwie
gmachu klubu nacjonalistów
przyczem
obecne w gmachu kobiety odniosły ciężkie rany.
Celem zamanifestowania
dia
swej sympatji
strajkując.yeh pracowników tramwajów i a**ebasów, zorganizowano wiełki pochód roboOwesy.
wolucji

,

ŚRODA,

DNIA 15 SIERPNIA

1934 R.

z całego świata w grodzie Kopernika
Polacy
Torcsfó gościł 259 delegatów
Zjazdu Polaków
Zagranicy
II

W

poniedziałek, 13 hm. około godz. 8
przybył z Gdyni na dworzec ToruńMiasto specjalny pociąg, w iozący 266 dele
W
gatów II Zjazdu Po'aków z zagranicy.
chwili wjazdu pociągu na udekorowany zie
lenią i chorągwiami o barwach państwo
rano

orkiestra Kolejowego Przyspo
MC'ojsikowego zagrała marsza, zaś
licznie zebrana publiczność
wznosiła
na
cześć
przybywających rodaków spontani
czne
okrzyk:.

wych

peron,

sobienia

Ohciaine

placu

przed

gości

powitanie
dworcem.

Tu

nastąpiło

oczekiwali

(Zjednoczonych
dr.

naez.

Boltcm

delegacje i poczty
wszystkich organizacyj i sto
warzyszeń toruńs'kich. Gości w serdecznych
słowach powitał p. prezydenr Boit. Odpo
wiedział mu. p
dr,
Wol-f,
poseł
delegat
Polaków z Czechosłowacji.
na

czele

oraz

.

mili

udali

kilku

się
Następnie
goście
grupach tramwajami specjalnie na ten ce!
wyznaczonemi, do szeregu hoteli. Po śnia
daniu kilkunastu przewodników Gimnazjal
nego Koła Krajoznawczego oprowadziło go
ści po udekorowa nym chorągwiom, i ziele
nią mieście, pokazując im najciekawsze za
bytki Torunia.
w

Rodacy nasi oglądali miasto z zacieka
Szczególnie podobały się większo
ko-ścioły, zwłaszcza bazylika św. Jana,

Zjazd

Ratusz.

Z

się
podziwem przyglądali
dziełom polskich rąk
nowemu mostowi
i
Kolei
W szystko
Dyrekcji
Państwowych.
—

niemal

Widać

nich

wywoływało
zachwyt.
było to charakterystyczne wzruszenie Pola
ka, który wydalony przed laty z kraju przez
zaborcę, obecnie w pełni korzysta z prawa
po'bytu

u

w

statecznie

Przed

Ojczyźnie, nie mogąc przytem do
się Nią nacieszyć.

pomnikiem Kopernika

Około

godziny 11,30 wszyscy
przybyli
uczestnicy II Zjazdu Polaków z zagranicy
zebrali się przed pomnikiem Kopernika. W
chwili( gdy nadszedł p. Wojewoda Pomor
ski Stefan Kirtiklis w otoczeniu wszystkich
i
urzędników państwowych
samorządo
wych, kierownicy delegacji Zjazd-u w oso
bach

pp.

cenzora

dr.

Świetlika

ze

Polaków

S'kładania

Stanów

z

wieńca

zagranicy".

W

momencie

orkiestra

odegraia hymn
państwowy. W uroczysto-ści tej wzięły udział tysięczne rzesze toruńczyków.

Zamkniecie 18

Polaków

Zjazdu
i Zagranicy

Po

tym

akcie

dla

hołdu

Polaków

udano

Ko-pernika
dekorowany dziedziniec
cy

się

na

z

zagrani

pięknie

Ratusza

na

u-

akade

budowy nowego gmachu, któryby
wszystkie
skarby nauki polskiej, dla których pomieszcze
nia o-becnie są już za ciasne, nale-życie pomie
ścił, umożliwił ich dalszy rozwój a przedewszy
stkiem ułatwił należyty dostęp do nich bada
czom
naukowym.

dewszystkiem cel, to jest utworzenie w Toru
niu wyższej uczelni, której przypadną w udziale
te pryncypalne zadania w dziedzkiie kultural
nej, iakie wyni-kają z e środow-iska, k-tóre ona
Będzie to przede
obej-mie swym zasięgiem.
wszystkiem Pomorze, pozostające w bezpośre
dniej łączności z pozostałymi poza granicami
Rzeczypospolitej rodakami na Warm'i i Mazu
rach

i in.

rzeć

na

chwili

czele.

loży p. W ojewody Pomorskiego zaję
miejsce p. wojewo-dzina Kirtiklisowa oraz
W

ła

profesor Uniwersy
tetu Wileńskiego p. Szymański.
Na scenie
zasiadło prezydjum
akademji, które tw o
rzyli cenzor dr. Świetlik
przewodniczą
cy i pp. Hełczyński, prezes
Najwyższego
W ojewoda
Po
Sądu Administracyjnego,
mors-ki Stefan Kirtiklis, konsul dr. Karol
Ripa, poseł dr. W olf, prezes Rejer, Tenenbaum z Austrji i prezydent miasta Bolt.
Za prezydjum, dookoła sceny ustawiły się
były

marszałek

senatu

i

stowarzy

poczty sztandarowe organizacyj i
toruńskich.

rozpoczęcie akademji c-hór ,,Dzwo
nu'* pod batutą p. prof. Wieczorka odśpie
w ał
specjalnie napisaną przez Zenona Szusta ,,Pieśń na powitanie Polaków z zagrani
Na

Hostia p.

cy",
muzyką prof.
Następnie zabrał głos gospodarz
Torunia p. prezydent Bolt.

miasta

l'.

Polaków

2,jaza

Gnani

ca.

ok

ab”

zobaczyć

wreszcie

dzona,

Przybywając do grodu Kopernika, stanęli
ście w mieście, które w czasach przedrozbioro
wych pod względem gospodarczym przodowało
w
bowiem
gronie miast Rzplitej,
posiadało
olbrzymią część handlu eagranicenego Polski i
stąd jako ,,Królowa Wisły'' w początkach wie
ku XVII-go osiągnęło szczyt rozwoju,
docho
dząc do, na owe czasy potężnej liczby 30.000
mieszkańców. Również pod względem kultural
nym wyróżniało się chlubnie,
choćby
tylko
wspomnieć, że rodzili się tu Bogumił Linde, au
tor słownika języka polskiego, Fryderyk Skar
ekonomista i historyk, przedebek,
słynny
wseystkiem jednak Mikołaj Kopernik, chluba
otwarto
całej Polski, Z końcem XVI wieku
gimnazjum
miejskie, które słynęło z d-oboru
rektorów i nauczycieli i ściągało mnóstwo ucz
niów

.

miasto, które już przed
tem ucierpiało od wojen szwedzkich, traci zu
się
pełnie swe dawniejsze znaczenie j staje
miasteczkiem granicznem
którego rozwój ha
mują forty okalające zwartym pierścieniem.
Po rozbiorach Polski

,

Dopiero po powrocie na łono Rzeczypospo
litej rozwój Torunia coraz wyraźniej się zary
sowuje. Tro-jakie są ku tem u przyczyny. Wyni
ka ono z naszego położenia geograficznego na
mapie Polski, z funkcyi, iakie spełniamy w p o
dziale administracyjnym Państwa, a ponadto z
świetnej tradycji naszego grodu w dziedzinie
kulturalnej.
O ile chodzi o nasze poło-żenie geograficzne,
historja zamieniła obecnie dotychczasowy
charakter miasta granicznego na miasto o dałesim zasięgi gospodarczym, które po usunięc'iu
:o

granicy

bardziej wykorzystuje sw e przyroewoju, jakie mu daje usytuowanie nad szlakiem Królowej rzek poł-kich Wisły n-a połowie etapu między Warsza
wą, stolicą Polski i ujściem Wisły, tym na-tualnym dostępem Polski do morza.
coraz

'odzo-ne możliwości

województwa po-morskiego, ziemi, która
tworzy jedyny nasz dostęp do morza, bez któ
rego nie byłoby ani niezależności gospodarczej,
ani trwałej niezawisłości politycznej. Stąd wy
nikające obowiązki dla miasta spełniamy z po
czuciem odpowiedzialności za skutki jakichkol
wiek zaniedbań lub niedociągnięć. Wybudowa
no przy współudziale miasta w kosztach budo
wy, nowy most drogowy na Wiśle, który na
podstawie osobistej decyzji Marszałka Józefa
Piłsudskiego stanął w Toruniu, a który pod
względem technicznym przewyższa wszystkie
mosty w Polsce. Współdziałamy w skupieniu
w ładz
administracyjnych wojewódzkich przez
mieszkanio
subwencjonowanie budownictwa
wego i przez dostarczanie ponreszczeń dla urzędów państwowych. Wysiłki w tej dziedzinie
spowodowały, że miasto, które w rok-u 1921
miało 39,000 mieszkańców, ma o-becnie 60.000,
do których dochodzi 10.000 mieszkańców po
drugiej stronie Wisły tworzących pod wzglę
dem administracyjnym odrębne
gmiiny,
pod
względem gospodarczym stanowiących jeden
coraz więcej z nami zwarty organizm,
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Wojewoda Pomor

spełniam

i

mówić

so

wpływów na losy tego kraju,
język polski traktowany był jako przestępstwo,
pozbawiono Pomorzan szkół polskich. Ałe mi
mo surowych zakazów i nadzoru tworzą się taj
na
Pomorzu, księża, mimo prześla
głoszą słowo Boże po polsku, matki, mi
prześladowań uczą modlić się, mówić i my
po polsku. Pomorzanie biorą udział w pow

związki

ne

dowań

śleć

staniach

narodowych.

o prawo do życia była cięż
jednak nigdy nie utracono poczucia jedno
ści narodowej. To też, gdy nadeszła chwila wy
zwolenia Ojczyzny, Pomorze stało się odrazu in
tegralną częścią Polski. I aczkolwiek dzisiaj nie

Walka Polaków

ka,

a

posiadamy Pomorza w granicach historycznych,
jednak pomni, że jedną z głównych przyczyn
morza,
upadku Polski, było niewykorzystanie

to

tworzymy

na

tym niewielkim skrawku naszego

wybrzeża potęgę morską Najjaśniejszej Rzeczy
pospolitej, a z jaką siłą, energją i zrozumieniem
cały naród do tego dąży, może służyć Gdynia,
którąście wczoraj oglądali
miasto, które na
jałowych, pustych piaskach wyrosło w ciągu kil
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skie, gdzie
niepomiernym trudzie i
znoju czepia się tej polskiej ziemicy, gdzie ża

dna przemoc nie
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i
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z odPokazałbym rozległe bory
wiecznemi cisami i bukami,
urodzajną ziemię
A więc Pomorze.
się myślą
Przenieśmy
chełmińską, pokazałbym wstęgę W isły i pracę
wstecz i weźmy tylko fragmenty i strzępki hi
ludzką na niej. Pragnąłbym,
proszę Państwa,
storji. Uświadomijmy sobje, że już od zarania
żebyście przebywając w stolicy Pomorza, uświa
dziejów bo od wieku szóstego terytorjum to za  domili
sobie, że przecież tu na przeciw 700-łemieszkują słowianie, którzy, Po ukształtowaniu
tniego Ratusza, w Dworze Artusa, Król Kazi
się Państwa Polskiego jeszcze długo zachowują mierz
dyktował Krzyżakom warunki pokoju.
swoją odrębność i podporządkowują się dopiero
Bolesławowi Krzywoustemu. A le po śmierci je
Miasto to niejednokrotnie stawało na czele
miast pomorskich w walkach z Krzyżakami, od
go, gdy Polska została podzielona na dzielnice,
Pomorze staje się samodzielnem księstwem. W
grywając zawsze ważną rolę polityczną, gospo

Was

—

Poiaków

z

dalekich

stron

i

krajów.

tucholskie

mniejwięeej czasie Konrad Książę Ma darczą i kulturalną. Dziś tak samo, jak niegdyś,
sprowadza do Polski do ziemi chełmiń stoi na czele ziemi pomorskiej mając szerokie
skiej zakon krzyżacki, który staje się niebez plany i ambicje, a jednym z nich jest myśl za
piecznym dla dzielnicy pomorskiej sąsiadem, i łożenia wyższej uczelni, któraby promieniowała
która to dzielnica w wieku czternastym zostaje
ałe i na inne dzielnice
nietylko na Pomorze,
Tnzeci niemniej ważny od poprzednich dwóch
nich pożogą i mordem zagarnięta- Rządy
I wreszcie pokazałbym Wam
przez
Rzeczypospolitej.
momentów rozwoju naszego grodu leży w dzie
zakon
się napływ wiele innych miast,
dzinie kulturalnej. Wspo-mnienia o słynnym gim krzyżackie są twarde; rozpoczyna
gdzie
krzyżacki
naofum
toruńskiem
doby
przedrozbiorowej, e.ementu niemieckiego na te ziemie, Krzyżacy wznosił zamki warowne na walkę z polskością,
chlubnie wyróżniającem się pod względem na
hudują obronne zsmki oraz świątynie, w któ tak jak zamek krzyżacki w Toruniu, dzisiaj w
ukowym oraz tradycje wynikające a faktu roz
rych
osadzają swoich kapłanów, ahy ej oddzia gruzach leżący, jak wszystko co niewolą było,
sławiania imienia Torunia w dziedzinie nauki
na ludność.
Mimo tych wysiłków
nie
a obok tego
szlaki królów polskich i rycerstwa
Skarbków, Lindów a pnzede- ływali
polskiej
przee
wseystkiem przez Mikołaja Kopernika, chluby mogą zmienić słowiańskiego charakteru kraju. polskiego, które bądź do morza dążyło, bądź stąd
całej Polski, nie pozwoliły na zapomnienie tei Stan ten trwa do roku 1466, w którym to roku w potrzebie na obronę chrześcijaństwa Pod Wie
dziedziny podczas najw-iększego ucisku w cza Pomorze na mocy pokoju toruńskiego wraca do deń spieszyło, bo chciałbym, abyście się przeko
sie zaboru.
-3 województwa:
Polski, tworząc
pomorskie, nali, jak wielką jest moc ducha polskiego, któ
Powstało i pracowało w Toruniu Towarzy
chełmińskie i malhorskie. Okazało się wtedy, że
ra przetrwała przemoc
i niewolę stuleci, a je
stwo Naukowe, które w swoich wydawnictwach
ludność
niemiecka jest rozsiana po Pomorzu niednak strząsnęła z siebie obce naleciałości w cią
ne
dla
nauki
położyło ogrom
easługi
polskiej,
Po wskrzeszeniu
Polski powstaje w Toruniu
liczneui i nic nieznaczącemi grupkami i że ucisk
gu lat kilkunastu. Może ten widok byłby Wam
o
zadaniach
Instytut Bałtycki
przeciwdziałania krzyżacki nie zdołał zniemczyć ludności polskiej, na obczyźnie oparciem w ciężkiej Pracy konso
wrogiej dla Pomorza propagandzie przeciwpolzamieszkującej Pomorze.
lidacji myśli polskiej poza granicami kraju.
sfciej w dziedzinie nauki.
Powstała

ostatnim

czasie

Rada

Zrze

ru-chu
hand'lo
obecnego
szeń kulturalnych i oświatowych, której zada
porcie rzecznym nie można
niem jest koordynowanie w dziedzinie nauki i
przy-bliżeniu porównać do tych
czasów, kiedy handel zagraniczny dawnej Rze kultury wysiłków poszczególnych czynników.
Złączono za inicjatywą miasta kilka bibłjotek
czypospolitej dzielił się między Gdańsk i Tow
jednostkę, liczącą
przeszło
to
w
dziedzinie
stale
-uń,
jednak rozwój
tej
po naukowych
100.000
tomów dzieł naukowych. Uporządko
stępuje i dążenie do dorównania dawnej świet wano
pod względem naukowym muzeum miej
nej przeszłości coraz więcej jest widoczne,
skie, które nabiera stopniowo charakter regjoDrugi moment, na którym polega rozwój na nalno-pomoireki. Przebogate archiwum miejskie,
szego miasta to funkcje, jakie spełniamy w po
zawierające dokumenty z
najświetniejszych
dziale administracyjnym Państwa. Tu rola, ja
czasów Polski przedr-ozbioro-wej, datujące się
13
ką nam historja wyznaczyła godna jest świet począwszy od
wieku, udostępniliśmy banej przeszłości naszege. grodu. Stafcśmy eis sto dMuom, oa*d(KMKym. Jkzamtąpfcay uiebaw mn d o
Aczko-iwiek

wego w naszym
'eszcze nawet w

jak

ionowego wychodźtwa

'-ica

Kochani Goście!

tutaj,

fcwoje gniazda rodzinne, pozostawione przed

laty,

nie

do

łączności

poczuciem

Przybyliście

^ystego,

serdecznie

prezydenta Bella

państw. Nad bezpieczeństwem Polski czuwa
nasza
zwycięska armja, która jest nsm symbo
lem iedoości narodowej. Jesteśmy na tyle wy
ro-b-ionym i pod względem obywatelskim zwar
tym społeczeństwem, że niema między nami
rozbieżności co do celu, do którego dążymy, a
którym jest rozwój Narodu Polskiego, którego
MTy jesteście żywą cząstką, zorganizowanego

jest

Zagranicy dobiega koń

z

i

tęsknot%

ludności Pomorza

Przemówieflie p.

nad

ziemi

Drodzy Goście! Chciałbym zakończyć
ży
czeniem, aby codopiero zobrazowane wysiłki
z
terenu lokalne-go, były cegiełką do utrwałe-i
nia waszego
przekonania o niezniszczalnośct
sił twórczyc'h, jakie tkwią w Narodzie Polsk-im,
Siła rozrodcza ludności po'lskiej już w niedłu
czasie
gim
wysunie nas na czoło wielkich

Wojewody Pomorskiego

Rodacy!

morskiej,

Wieczorka.

z

charakterze

w

naszymi rodakami mieszkającymi poza
będzie
granicami Państwa, która to łączność
podwaliną nierozerwalności węzłów moralnych
i kulturalnych, łączących rodaków zagranicą z
krajem macierzystym.
z

wą

—

—

szeń

Pomorze

oraz

morskiej, tworzące; pomost do kraju macierzy
ste-go dla wychodźtwa zamorskiego, lak u-jęte
zadania wyższej uczelni w Toruniu polegać bę
dą na analizowaniu wzajemnych potrzeb kul
turalnych i gospodarczych emigracji polskiej
i kraiu macierzy tego
ceiem umożliwienia
kierowniczym czynnikom Państwa ich racjonal
nego zaspakajania. Przedewszystkiem jednak uczelnia ta, poza odpieraniem ataków z dziedzi
ny naukowej na polskość naszych ziem nadmor
skich, utrzymywać będzie żywą łączność ducho

krąp'

.

wysiłków w dzie
jednak jeden prze

Ukoronowaniem naszych
dzinie kulturalnej pozostaje

inau-guracji akademji nadcią
która
deszczem,
gnęła burza z ulewnym
nie zezwoliła na odbycie akademji wśród
murów starego ratusza toruńskiego. Z ko
nieczności przeniesiona
zos-tała
do
teatru
miejskiego.
Widownię teatru
zapełnili
uczestnicy
Zjazdu oraz zaproszeni goście z inspekto
rem
armji, gen. dyw. Norwidem-Neugcbąuerem, dowódcą O. K. VIII gen. bryg. Pas
ławskim, prezesem dyrekcji P. K. P. w To
runiu inż. Dobrzyckim, wicewojewodą dr.
Seydlitzem, starostą krajowym Łąckim, sta
rostą grodzkim i powiatowym Ro-gowskim
W

mię.

wieniom.
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Ameryki

Czechosłowacji i prezesa Rejera z Francji, złożyli pod pomnikiem. Koper
nika przepiękny
wieniec z biało-czerwo
nych kwiatów z szarfami, na których wid
niał napis: ,,Wielkiemu
Rodakowi
II
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szych
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Wolfa

z

te
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tym

też

zowiecki

W

tym czasie zarysowuje się po raz pierw,
Za kilka dni opuszczacie granice Rzeczypos
państwowy polski program morski, który jeWidzieliście rzeczy, których, bądźmy
politej.
dnais niestety nie zosta-ł zrealizowany, ale od
możeście
się nie spodziewali
szczerzy,
ujrzeć.
bej pory Pomorze wraz z Gdańskiem odegrywaWarszawa,
Kraków,
Wspaniała
rewja,
Gdynia,
w
Ziemia
ważną
rolę
ją
polityce polskiej.
po
morska z małemi zmianami terytorjalnemi stg
Zawieziecie swe
tego się łatwo nie zapomina.
nowj całtść Rzeczypospolitej aż do czasów roz wrażenia do siebie, będziecie opowia(dać waszym
biorów, kiedy to po krwawej obronie szczegól
możności widzenia
rodakom, którzy nie mieli
nie Gdańska przechodzi pod panowanie pruskie.
Będziecie
Ojczyzny.
opowiadać o wielkości i poI znowuż zaczyna się usiłowanie
germanizacji
tej dzielnicy; walka z polskością prowadź na
(Dokończenie na str.
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Chcąc innym Polskę rzeczywistą
poka
ale związanych jedną wielką tę wiem ujrzeć ją w całym blasku
niekła zać, musieliśmy ujrzeć ją i sami. I to by
(b.) Zjazd rodaków naszych z zagra szeniu
nicy w stolicy Państw a Polskiego nietyl sknotą. Tęsknotę ich zamienić w moc ak manej i bynajmniej nie sztucznej dostoj ła nasza za przyjęcie,
zgotowane roda
ko im przyniósł korzyść moralną, odna tywną, z nostalgji, z resztek wspomnień
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cia i myśli do głębi. Pierwsza to rewja
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dumą i z zachwy
wszystkich końców ziemi przybyłych spoglądaliśmy nań
to mowa Mieprzewspaniała,
druga
Bo tym razem nie zaciemniało go
najściślej sami bywamy związani. Jeste braci naszych. Dziś czują oni wszyscy i tem.
dzińskiego.
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bez
śmy jak
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którą właściwie nic nie widzi, to chyba, na krańce globu, rozsławiając imię, pracę nych, a najczęściej
chwilowego zmęcze
nej. Dreszcz zachwytu ogarnął w równej
iż intendentura działa niezawsze spraw i siłę
Swej Ojczyzny. Dane im było bo nia lub niemocy wielu. W dni Zjazdu omierze cały tłum wzruszeniem upojonych
nie, że kuchnia połowa od czasu do cza
widzów. Defetystów i niedowiarków śród
su nie
dociera do jego oddziału, albo
że
z
wracających
bajecznego
przeglądu
chwilowo z-brakło
mu
sucharów.
Ten
nie było. W równym
wojsk polskich
punkt widzenia, sprawia, iż całość nasze
stopniu nie było w gruncie rzeczy ani je
go zbiorowego bytu ucieka nam poniekąd
masśe
fesien
raz
pebrana
dnego napewno niedowiarka po wysłu
zprzed oczów i nie mieści się w naszej
Ponieważ przytoczona powyżej
Przy stosowaniu w praktyce okólnika Min,
interpreta chaniu wzbijanych w mózg prawd, Pol
świadomości.
Skarbu z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie za
cja przepisów okólnika w łączności z konstruk ski tyczących, które z jakimż talentem i
Tem
się,
tylko tłomaczy
dlaczego stępstwa stron przez pełnomocników w postę cją ogólnych przepisów prawnych,
norm ują
z jakiem
o
istotności ich
przekonaniem
na codzień
zwykły przeciętny człowiek
powaniu przed władzami skarbowemi, wyłoń
cych
instytucję pełnomocnictwa, nastręczała ujął jeden z najjaśniej myślących
i naj
daleki, jest od nastrojów podniosłych, od
ły się wątpliwości, czy w myśl tego okólnika zastrzeżenia zarówno natury prawnej jak i go piękniej mówiących współtwórców tego,
twór
entuzjazmu, od istotnie radosnej
osoby, działające w imieniu zrzeszeń gospodar spodarczej, sam orząd gospodarczy*wystąpił do co dziś jest, i co zrozumieć raz należy do
czości i skłonny raczej do wyolbrzymia
czych, winny istotnie legitymować się odp
Min, Skarbu z odpowiednim wnioskiem.
głębi.
nia swoich małjmh utrapień
albo przej
Wiedniem
W związku z tem Min, Skarbu wyjaśniło po
pełnomocnictwem tak ze strony
zrozumienia
trosk.
W
Tego
wszechstronnego
ściowych
normalnym biegu ży władz zrzeszenia jako też i osób, w których dległym urzędom, że nie należy pobierać opła
Polski
cia brak mu możności
pań
ogarnięcia wzro sprawie występują. W szczególności kwestja ta ty stemplowej od delegacji wydanej przez zrze właśnie oblicza dzisiejszej
min. Miedziński propagato
kiem i myślą olbrzymiego obrazu budo
stwowej
był
o
istotne
znaczenie
dla
szenie
lub
posiadała
tyle
ogółu
korporację samorządu gospodarcze
sobie sprawę z roli, w ja
rem, zdającym
wy Państwa, który to obraz wymaga dla
płatników, ii w wypadku, gdyby płatnicy u- go, zasadniczo bowiem opłacie stemplowej pod
rozejrzenia się w nim pewnej perspekty dzieląc mieli w tej samej sprawie dwojakich peł lega pełnomocnictwo do zastępstwa strony, kiej wystąpił. Efekt osiągnął też w spa
w
obniały. Nie mówił do przedstawicieli emi
wy i zamienienia się na moment
nomocnictw mimo identyczności sprawy, sta
wydane przez płatnika, r. więc w tych wypad
lecz skorzystał z okazji,
i
widza
i
ko
jektywnego
rozważnego
nowiącej tytuł pełnomocnictwa, to zniewoleni kach należy pobierać opłatę stemplową w wy gracji wyłącznie,
do całej Polski. Wdzierał się do
mentatora.
mówiąc
dwukrotnie
uiszczać
byliby
opłatę stemplową, sokości zł. 3 30.
jej mózgu, do jej rozwagi, do dna źródeł
Ta rola przypadła nam w udziale siłą
do
jej
samowiedzy,
jej elementarnego
w
rzeczy, gdyśmy naszą Ojczyznę
całej
GŁOSY I ODGŁOSY.
i
woli trwania. I przesuwał
,,Rolę swą we współczesnem życiu pań instynktu
jej treści i chwale przedstawić zapragnę
stwa
chłop zrozumie tylko wtedy, gdy u- przed słuchaczami swymi film, składają
li braciom, przybyłym, by nacieszyć
się
świadomi sobie, czem był kiedyś, a czem
aż do śmierci../'
oświe
cy się z niezbitych argumentów,
nią, ze wszystkich części świata. To każ
jest obecnie. Potrzeba tego uświadomienia
cić mogących nawet najbardziej prostychPodczas gdy gościmy serdecznie na z konieczności prowadzi do uwzględnienia
(i)
dy z nas rozumiał, iż skarżyć się przed
elem entów historji chłopów polskich w świę Bowiem
rodaków z zagranicy, ze Ślą
proste jak wszelka prawda onimi na braki, trudy i mozoły
byłoby szych braci
cie w środowiskach wiejskich.
Ogólna hi- gromna a absolutnie szczera było owe uska Cieszyńskiego dochodzą smutne wieści.
małoduszności
i
nas
szczytem
okryłoby
storja Polski w polskich w oświacie środo
jęcie dążeń niedawno dźwigniętego a już
tylko wstydem. Pozostawało jedno: my Oto prokuratura państwowa w Morawskiej
wiskach wiejskich, winna wystąpić jako nad
znów własną drogą kroczącego Państwa
Os'trawie
słowem
i
budowa
przygotowała cały szereg nowych
ślą,
pokazem podsumować wy
historji chłopów polskich".
i niezrównana była całego planu jego ży
aktów
oskarżenia
o
niki pozytywne wysiłków, nawet wyrze
przestępstwa natury
Nie mniej ważną, oczywiście, jest spra
cia
działaczom
na
czeń niekiedy całego
politycznego synteza. Mogła się ona
polskim
społeczeństwa i z politycznej przeciw
wa doboru ludzi w
pracy między ludem. Po
zrodzić też tylko w natchnieniu dobrem
skonstruować
diora
Śląsku
Cieszyńskim.
tych wyników
niby
tej linji dziś idziemy. Dawny agitator z pod dni
odświętny-ch, dni, kiedy każdy chciał
mę odnowionej Polski.
,,Polska Zachodnia'* donosząc o tem, z a zn-aku partyjnego skończył swoją rolę na
Polski
gościom
niezwykłym
dzisiejszej
Tak się też stało... I stało się cudow
mieszcza list od Polaków z Cieszyna, w któ
wsi. Niema dla niego już miejsca. Uświado
uka-zać Jej najwierniejsze i najukochań
nie.
bez
mienie chłopa o jego dziejowej roli w ży
Wszyscy my,
borykający się
rym m. in. czytamy:
sze
oblicze. Minister Miedziński dioramę
z
trudnościami organizowania
ciu
przerwy
państwowo
społecznem
prowadzić
trzeba
dzie
,,Jeśli
będzie,
pójdziemy
i
zjazdową
uczynił dla przyjmowanych
się społeczeństwa, będącego na państwo
mogą tylko społecznicy rzetelni i sumienni.
siątkami i setkami do więzień i kryminałów
dla przyjmujący'ch mądrą, pouczającą
i
na
wym dorobku, zapomnieliśmy
pewien
czeskich, ale polskości się nie zaprzemy J Czasy ,,piastoweów", ,,wyzwoleńców" itd.
w
plastyczną myślowo
równym stop
Polsce pozostaniemy wierni aż do śmierci".
czas
prawie o naturalnych naszych dole
minęły bezpowrotnie.
niu.
gliwościach i zwróciliśmy się twarzą roz
Twardą i ciężką jest dola naszych roda
karta
Sens jej pozostanie
nazawsze
u
promienioną do wielkiej i plastycznej zja ków po stronie czeskiej. Przetrw ają jednak
tych
i
wy, stanowiącej całokształt
zdobyczy
,,Polska Zbrojna" podaje cyfrowe zesta nawet, którzy do wczoraj jeszcze ducha
falę represyj. Oby tylko władze czeskie nie
osiągnięć, mający
intencjom
naszym i
żałowały poniewczasie dzisiejszego kierun wienie o tem, jak wojsko ratowało powo Państwa Polskiego pojąć nie chcieli lub
świadec ku antypolskiego, który nietylko tolerują, dzian. Saperzy i inne oddziały wojskowe w nie mogli.
zabiegom właściwe
wystawić
two- Wiedzieliśmy, że idzie tu
o
utrwa ale otaczają opieką. Kto wiatr sieje
zbie Małopolsce uratowali około 10 tys. osób od
lenie w wierze polskiej ośmiu miljonów
śmierci.
ra
przecież burzę.
dusz i pokrzepienie tyluż serc z naszymi
,,Udtział saperów w walce ze strasznym
Wstrzymanie SkorenaniBudowa od
żywiołem stanowić będzie piękną kartę w
jednakowo bijących, choć rozproszonych
kacfi samolotowe!
broni,
swą
częstokroć
dziejach tej
pracą
śród wielkich przestworów.
,,Kurjer Poranny" w arty'kule o dziejach
nad siły, niebywałem poświęceniem, goto
na linji Krakiw-LwSw
Takie zadanie mieliśmy przed sobą w
chłopa w dziejach Polski podnosi m. in.,
wością ponoszenia wszelkich trudów i nie
Wo-bec uruchomienia normal-nej komunika
że
chodziło
o
ratu
bezpieczeństw wtedy, gdy
przekleństwem
życia chłopskiego jest
ciągu tych dni szeregu, przeznaczonych
nek i niesienie pomocy bliźnim, saperzy do
cji kolejowej mię-dzy Krakowem i Lwowem,
na
z
Polską przedstawicieli bierność. Zrozumienie zaś istoty tej bierności
zespolenie
wiedli, że są całkowicie przygotowani do
krokiem
do
du
a
nich
kurso-wać
jest
pierwszym
wyzwolenia
prze-stały
sa-moloty pasażerskie na
emigracji naszej
przez
całych
równie świetnego wykonania swych zadań |
te j li-nji.
tych mas, żyjących w fizycznem rozpro- chowego warstwy chłopskiej.
zawsze, ilekroć zajdzie tego potrzeba".
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przeszłości

nt. Uzlaldowa

590-lecśe nadania prawa

Za lat dziesięć
i

ne

cic
to

ciche

—

dnia

D ziałdowo

uzys-kania

prawa

równ-oznaczne

z

14

obchodzi-ć

przy

N

—

skrom

będzie 600-le

chełmińskiego.
założeniem

zwykli nazywać
Niem-cy.
Dz(iałdowo do najstarszych
województwa p-omorskie-go.
Położenie

sierpnia

Nie

jest

mi-asta, ja-k

ależy

osie-dli

st-arożytnym

na

to

bowiem
ziemi-ach

wojennym,

trakcie

han

że
dzieje
mazurskiego, o-bfi
niezwykłe bogactwo wydarzeń i wstrząs

tego skrom nego

tują

w

było

przyczyną,

miasteczk-a

nień.

Ślady stopy ludzkiej
najbliższej okolicy
sięg-ają epoki kamiennej, a cmentarzyska, kur
hany i grodziszcza świadczą o gęstem stosun
kowo zaludnieniu w różny-c-h epokach.
Tuż za
mi-astem, na polu księżo-dworskiem ekspedy
cja naukowa przed 31 laty n-atrafiła na ślady
osady średni-ow
pod którą znajdowało isię
cmentarzysko z epoki lateńskiej (500 lat przed
Tam też, podobnie jak w Gródkach,
Chr.).
Wydobyto z łona ziemi monety rzymskie ces-a
w

.,

rza

po

rionio
z

chełmińskiego

Trajana i cesarzowej Faustyny (I i
Chr.), między Burkatem a Filicami
niezwykłej

wartośai

mierza

Antoniewicza

z

w.

artystyczną klamrę

prof. Wł-odzi

zda-niem

bronzu, pochodzącą

II

znale-

końca

I

wieku

z

wy

twórni

artystycznej n-ad Czarnem Morzem. W
Miejskim wyodbyto przed 12 laty sk-a-rb
z-awier-ający monety z XI wiieku.
Były tam:
krzyżówki polskie, denary angielskie, czeskie,
Na
dziedzińcu
monety saskie i mongu-cbie.
Łasku

dlowym, wiodącym do Bursztynowego wybrze
ża, który w późniejs-zych c-zasach stał się szl-a
kiem

Krzyżacy zajęli Działdowo bez krwi rozlewu:
kisążę kujawsko-łęczycki, Kazimierz, dziedzicz

oficerskiego zn-aleziono doskonale zacho
krzyżówkę z kap-liczką. Legenda wiąże
Dzi-ałdowo z najazdami Duńczyków czy Nor
ma-nów, a na łąkach kisińskich
przetrwały
resztki s-tarego tr-aktu handlowego.
Już Bole
sław
okolice
Chrobry zdobył
ćzjfeiejs-zago
Działdowa, -a książęta mazowieccy uwa-żali je
za swoje
dziedzictwo.
domu

waną

W XII wieku stanowiło Działdowo centrum

ziemi

Zawkrzyńskiej,

zwanej

przez

uczonych

niemieckich

zam ieszkałej
Sassenland,
przez
ludność słowiańską.
W początkach XIII wie

ku

szerzył tam chrześcijaństwo biskup Chrystjan, mnich z klasztoru Cystersów w Oli'wie.

ny pan ziemi, na której leży Dzi-ałdowo, za
pisał ją kościołowi Św. Trójcy w Chełmży1),
a
biskup chełmińs-ki odstąpił zakonowi w sa
Granica
mym końcu XIII wieku (po 1298 r.)
między biskupstwem a ziemi-ami Zakonu usta
lon-a zos-tała w 1303 r.2).
W
czterdzieści lat

ziem
odcięto Dzi-ałdowo od innych
wytknięciem granicy, która przetrwała
po dzień dzisiejszy: jest ta sama, która cią
g-nie się między województwem pomorskiem

później
Polski

a

warszawskiem.

.

Kuenius

chełmińskie,
dowa"

—

a

v.

Weizau

is-ołtysem ,,miast-a

,,oivit-atem

n-ostram

nująo ,,wi-emego" Mikołaja
jąc miastu 30 włók roli, w
ł)

nadał

z

mu

prawe

naszego

Soldoy"

Dział

nada

3 włóki

czem

soł-
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R

własność

z

prawem

.

tym

d'ziedzictwa
łacińskim

i

do

w
od-pisach, po-dzie
wszystki-e grzywny -z kar sądowych pły
ną-ce oraz
doc-h-ody z ław chlebowych, mięs
nych, szewskic-h i z łaźni n-a 3 części: jedna
przypadała sołtysowi, druga Z-a-konowi, a trze
cia miastu.
O bywatele zwol-nieni z-ostali n-a 12
lat od płaceni-a podatków.
Po tym
termin-ie
ob-oWiązani byli składać po sześć denarów od
Nadto
każdego gospodarstwa.
pr-zyznał w.

lono

mistrz

obywatelom

Nidzie,

wdół

wolne

od

rybołówstwo

zamku

małemi

idąc,

w

rze

lecz

tyl-ko
rybników krzyżackich

przyrządami. Z
korzystać nie było wolno.
Według

kroniki

przez pastora

miejskiej, zapoczątkowanej
Margnardta, w pierws-zej ćwierci

ubiegł-e-go wieku, w łóki wspom niane
ły się w kierunku wsi Klęczkow-a
jednak nic n-ie ws-pomina o tem.

zn-a

.

-jdowa

Przywilej

mia-

—

Karbowa,

na

W
obowiązkiem sołectw-a
kumenc-ie, który przetrw ał

ce

Niebawem po zajęciu Działdowa Krzyżacy
przystąpili d-o budowy zamku (130ó) n-a miej
scu
dawnego grodziszcza. W związku z budo
W wigilję
Wnie-bo
wą ożywiło się m-i-asto.
wstąpienia N. P Marji roku 1344 wielki mistrz
Ludolf

tysowi

pięć lat p-óźniej, 24 września 1349 r.,
Henryk Dusmer v. Arffberg podpi
suje w Dąbrównie nowy przywilej; n-a mocy
tego miasto otrzymuje 27 włók roli i trzy włó
W

w.

ki

mistrz

łąk

dowo

w

tronie

Sarnowa

i

D-ział

Komorn-i-k.

było wówczas otoczone
posiadało ,,-za m iastem"

rowem,

(Dalszy ciąg nastąpi!).

-s

łaźn-ię
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wybuchu

Jak

wojny
AUSTRJA

PIĘTĄ ACHILLESA.

niebezpieczeństwo dla pokoju eu
ropejskiego znajduje się nie nad Wisłą ani nad
Renem, pisze d'Ormesson w paryskim ,,Figa
ro". Niemcy nie zaatakują Belgji, ani Francji,
guyż poza temi krajami stoi Anglja. Nie za
atakują również bezpośrednio Polski, przedewszystkiiem dlatego, że armja polska przedsta
wia obecnie poważną siłę, a następnie dlatego
że za Polską stoi Francja.
Cale niebezpieczeństwo wojny zlokalizowa
ne jest
obecnie w Europie centralnej wokół
sprawy Austrji, .a to z dwóch powodów:
,,Najpierw dlatego, że Hitler pragnie Au
strji. Pomimo, że rozwiązuje obecnie Iegjon
austrjacki w Kawarji, nawet gdyby złagodził
propagandę przez radjo, jego istotne zami'ary
pozostaną niezmienione. Drogą przyczyną jest
to, że Austrja, jest słabym punktem Europy, w
którym krzyżuje się zbyt wiele rywalizacji i
sprzecznych dążności. Można wtfęo zawrzeć na
wschodzie jakiekolwiek zechce się pakty. Moż
na zagwarantować i więcej nawet niż gwaran
tować te granice, a wszystko to wniesie tylko
wz'ględne wartości do dzieła konsolidacji po
koju w Europie centralnej. Przy pierwszym ostrym incydencie jaki tam powstanie, pakty za
warte gdzieindziej nie wiele będą znaczyły.
Jeśli pragnie się rzeczywiście zagwaranto
wać pokój, to należy zwrócić swe wszystkie wy
sitki w stronę basenu naddunajskiego. Mewi
się wiele i wymownie o pokoju w Rzymie, w
Budapeszcie, w Pradze, W Białymgrodzie i Bu
kareszcie i jesteśmy nawet przeświadczeni, że
każdy z tych głosów jest szczery. Dopóki jed
nak istnieć będzie między temi różnemd stoli
cami współzawodnictwo natury politycznej
i
uczuciowej dotąd nie zostanie zapewniony po
kój w Europie".
Prawdziwe

NIE

AUSTRJA

LECZ...

ZRESZTĄ NIEMA O CZEM MÓWIĆ, BO...
NIEMCY NIE SĄ W STANIE ZAATAKO-

PAŃSTWA?!"

TWIERDZI ADWOKAT

RZESZY LLOYD

Londyński ,,Sunday Express"
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W skazówki

MnssolfEiiegci

wicekanclerza

Śpię,

-

Pan

Błażej
krzykuje:
-

-

czyta ga zetę

i

wadze, miarze i cenie towarów'. Po

1009

wicekanclerza

Starhem-

Przyjazd
berga wywołał w Rzymie różne komentarze i
do-mysły. W kolach prasowych austrjackich za
przeczają, by tematem rozmów rzymskich wice
kanclerza Starhemberga miała być restauracja
Habsburgów w Austrji. Krąży natomiast po
głoska, że ks. Starliemberg omawiał w Rzymie
program zastosowania środków, zmierzających
do skutecznego zwalczania ruchów rewolucyj
nych w Austrji.
Książę Sfarhemberg pozostanie jeszcze dwa
dni w obozie w'akacyjnym młodzieży austria

ckiej,

Wobec tego,

Ostatnie
CIĘŻKIE

reformy

,,KAZ IONNY" TOWAR NA

Mussolini

W odeskam odd zielę

armji brytyjskiej

I LEKKIE KARABINY MASZYNOWE.

ARTYLERJI KONNEJ.

-

MOTORYZACJA
MECHANICZNE ŁOPATY DLA SAPERÓW
-

Reformy przeprowadzone ostatnio w armji szynowe z jednoosobową obsługą, mniejszego
brytyjskiej są najpoważniejszemi, jakim uległa niż dotychczas kalibru.
obia od czasów bitwy pod Waterloo
pisze
Artylerja konna zostanie całkowicie zmoto
londyński ,j*eóple"
udzielając o nich nas'tę ryzowana i uzbrojona w haubice 3,7 calowe.
pujących ińformacyj:
Saperzy będą zaopatrzeni w łopaty mecha
Odtąd każda brygada piechoty składać się niczne, poruszane motorami benzynowemi lub
będzie z jednego bataljonu ,,ciężkiego1', uzbro naftowemi, pozwolą one na zbudowanie w cią
jonego w ciężkie karabiny maszynowe i moź gu godziny okopów i schronów dla artylerji,
dzierze oraz z trzech bataljonów ,,lekkich", w których wykonanie dotychczas używanemi na
których strzelcy uzbrojeni zostaną w karabiny rzędziami wymagało całego tygodnia.
automatyczne nowego systemu i karabiny ma
—

-

zfadt ,,corpus delicti**

Sąd

chwaląc lego

doborowy gatnraefc

Jedyne w sw'oim rodz.aju posiedzenie sądowe
odbyło się w tych dniaoh w Floridsdorfie (Wie
dsń) W trakcie obrad wnieśli woźni sądowi na
salę półmiski z tortami orzechow'emi, z piero
gami, knedlami etc., a sędzia, prokurator, se
kretarz, eksperci i obrońcy zajadali z apetytem
smaczne

kąski. Jeden

z

rzeczoznawców

powo

do oceny corpus dclicti, objadł sic tak
dalece tortem, że dostał kurczów i trzeba bylo

łanych

wezwać

doń

Riecz

się miała tak.

kolonjalncj

w

Wiedniu

W

.

pewnej

hurtowni

zasekwęstrowano jako

zepsuty 1200 kilo orzechów laskowych,

towar
a

pogotow'ie

lekarskie

kierownikowi

skarżenia

o

firmy w'ytoczono sprawę z oprzekroczenie przepisów o handlu

j artykułami spożywczemu
p owołał

do

sprawy

Obrońca
kilku

oskarżone-

rzeczoznaw'ców,

którzy stwierdzili, że zakwestjonowane orze
chy są w zupełnie dobrym stanie i że konsumcja ich nie zagraża bynajmniej zdrowiu. Nie

zadowalniająe się tcm, prosił obrońca,' sąd o po
zwolenie przyniesienia na salę sądową rozmai
tych ciast przygotowanych z przyprawą z orze
chów, aby w ten sposób przekonać naocznie i
nam,realnie obecnych o słuszności tezy eksper
i
tów. Sędzia zgodził się na żądanie obrońcy
oto na salę wkroczyli dw'aj woźni sądowi, nio
tortami, ciastkami, knedlami
sąc półmiski z
itp. w'ytworami wiedeńskiej sztuki cukierniczej
Teraz zastawiono pięknie stół sędziowski
i
ławy prasowe. Wszyscy zabrali, się gorliwie i
surn'etinie do kosztowania ciast.

Uczta trwała

długo, gdyż smakołyki przypadły wszyst
kim do gustu. Po uczcie obrońcy nie było trud
no przekonać sędziego, że inkryminowane orze
chy są dobre i firma nie ponosi winy. Sędzia
zgodził sic łatwo z obrońcą i wydal W'yrok unie
w'hmiający.
dość

Tym

razem

co

liczne

ogólne zaintereso
interpelacja jaką wniósł pod adresem
rządu jeden z deputowanych. Interpelant żą
dał od premjera wyjaśnienia, czy wiadomo rzą
dow:, że książę Walji bierze udział w Wyści
gach z przeszkodami, w biegach na przełaj,
które nic są pozbawione ryzyka W'ypadków' nie
szczęśliwych. W konkluzji interpelant prosi pre
mjera o poinformowanie Izby, co rząd zamie
rza uczynić w tym kierunku, aby uchylić groź
bę niebezpiecznego wypadku, który może spot
.

mi pan

mary

orzech

był łatw'y

do

zgryzienia.

kać następcę tronu.

weterynaria
chwila

wy

Faktycznie wolność osobista księcia W alji
jest tak wielka, jakby się komu wydawało.
Księciu nie wolno ze względu n a b ezpieczeń
stw-c osobiste brać udziału w szeregu różnych
g.er sportow'ych, np. w crickeoie. Podczas par
tji cricketa został swego czasu uderzony kulą

nie

-

o

ślubach.

zakasf

giowę książę następca Fryderyk tak silnie, iż
zginął na miejscu. Od tego czasu gra ta jest
tabu dla księcia Walji. Nie w'olno również księ
obi brać udziału w rugby.
Odmiana tej piłki
nożnej nastręcza dużo okazji okaleczenia ucze
stnika, a w każdym razie wymaga dużego wy
siłku mięśni i nerwów. Niewolno dalej brać
księciu udziału W wycieczkach wysokogórskich,
w jeździe na nartach w górach.
w

Liczb*

zakazów

ograniczających swobodę
Walji jest dość spora i nic przy
czy nią się zap ewne d o umilenia życia c złowieho
wi. który ma przed sobą w perspektywie cięż
kie obowiązki monarchy wielkiego iaiperjum
światowego. Narazie korzysta jeszcze książę ze
względnej swobo-dy, która jest udziałem na
ruchów księcia

stępcy

tronu.

,,OssoawiaeJumu"

wy

kryto organizację spekulantów, która otrzymy
wała w nieograniczonej ilości, rzekomo dla ce
lów przysposobienia wojsfkowego, szereg arty
kułów chemicznych, które następnie sprzedawa
ła z lichwii/arskim zyskiem. W Odesie rozwiąza
no
wszystkie organizacje ,,Ossoawjachimu" i
zarządzono ,,czystkę". Dwóch prezesów orga
nizacyj regionalnych wydalono z partji i pocią
gnięto do odpowiedzialności Sądowej.

W

do

wyjechał
onegdajsza rozmowa premjera wło
skiego z księciem Starhembergiefil będzie jedy
ną rozmową między tymi mężami stanu w cza
sie obecnej wizyty Starhemberga. Książę Sta
rhemberg omawiał podobno z MussoMnim jedy
nie w'ewnętrzne zagadnienia austrjackie, spe
cjalnie zaś sposoby zorganizowania w Austrji
milicji zbliżonej do milicji faszystowskiej.
Termin powrotu Starhemberga do Austrji
nie je st znany.
że

PRYWATNY

RACHUNEK

ROBOTNICY OFIARAMI

Romanii,

w

sowieckich

spraw' szczególnej wagi. W poszczególnych
przedsiębiorstwach kraju gotkijowskiego pod
wyższano ceny w sklepach robotniczych niemal
dwukrotnie. Nabywcy przepłacali po kitkadzie
siąt tysięcy rubli rocznie.
W mieście Tambowie (Centralna Prowincja
Czarnoziemr a) ukarano 150 sprzedawców za
,.nieprawidłowo używanie wagi". Analogiczne
wr'ądomości nadchodzą ze wszystkich prawmcyj ZSRR.

Rzymu

,,austriackiej miiicj i faszystowskiej

dla

W Izbie Gmin W'zbudziła

Straszne! Okropne! Biedni ludzie!
Aż tyle nieszczęść jest dziś w gazecie?

pyta pani Błażejowa.
Tak, oół strony ogłoszeń

-

A ustrji

wanie

Jak z apetytem?
Jem jak wilk.
A ze snem?

jak niedźwiedź.
No to ftieeh się pan uda do

-

na

grzywną 272

cipnclrćity

lcrępiifą

—

-

szustwa

Swobodę rucbów księcia WaSJi

n ie

-

tą

Austrii śm

źle!

Czytał pan moje poezję, co
ofiaruje?
Wydawca (znany sportsman, ściąga
Dziesięć punktów jako fory,
narkę):

-

-

z

siei

z twoją byłą żoną.
Kiedy to było?
Pięć tygodni temu.
Człowieku, gratuluję!
A to a jakiej znów racji?
W ytrwałoś ci!

-

ea

—

-

Ożeniłe m się

-

W

inspekcji

Wszystkie
spekulacje co do możliwości
wojny oparte są, według Lloyd George'a, na
przekonaniu, że Niemcy wystąpią w roli napa
stnika. Spe'kulacje te są
zdaniem Lloyd Geor
ge'a
fałszywe. Niemcy nie są do wojny
pT/jgotowane i nie są w stanie zaatakow'ać naj
słabszego państwa w Europie. O ile Francja
nie wystąpi na drogę wojny prewencyjnej, Euroms ma
zdaniem Lloyd Geórge'a
10 lat
czasu, aby załatwić swoje spory i zagwaranto
wać pokój.

Czemu?

.

patisiwowych sklepach

punktów handlowych, ukarano
sprzedawców oraz pociągnięto do
odpowiedzialności sądowej 33 sprzedawców.
W Charkowie wykryto w' ciągu trzech mie
sięcy 892 wypadki oszukiwania k upujących.
Po inspekcji 42 sklepów av Kijowie pocią
gnięto do odpowiedzialności sądowej 25 sprze
dawców, w 29 sklepach wykryto fałszywe mia
ry i W'agi zaś w 21 sklepach samowolne pod
wyższenie cen.
W sprawie nadużyć w sklepie robotniczym
w wielkiej fabryce samochodów w mieście Gorkij prowadzi dochodzenie sędzia śledczy do

,

się powodzi?

Dziękuję,

-

-

w

możliwa.

—

; go

ci

nadużycia

związku rozpoczę
Moskwy donoszą:
kampanją przeciwko oszukiwaniu klientów
w sklepieh państwowych i spółdzielczych, wy
chodzą na jaw skandaliczne nadużycia. Około
o30 procent sklepów w Moskwie popełniało
Z

czasów

debrych

tyku! Lloyd George'a, który twierdzi że wszyst
kie obawy co do bezpośrednio grożącego wybu
ch
wojny są płonne. Wojna w takiej skali,
która odrazu wciągnęłaby wielkie mocarstwa w
zdaniem Lloyd George'a
konflikt, nie je st
ani obecnie, anj za rok, ani też za dwa lata

-

GEORGE.

-.

Skandaffcme

za

niektórych fabrykach

OSZUSTÓW

moskiewskich

uja

wniono systematyczne nadużycia, polegające na
oszukiwaniu robotników' przy potrącaniu podat
ku

dochodowego. Winnyoh
naganą".

ukarano

,,surową

i^MAOK
tepipnRirtwn

Klub francuskich żon
wofennych w USA

SZWAJCARJA

Gen. B'aratier zamieszcza w paryskiem ,,Le
Tempa" artykuł w którym zwTaca uwagę na
możliwość ofenzywy niemieckiej w Sżwajcarji
przez dolinę Aaru. Możliwością tego rodzaju
ataku zajmował się już w roku 1917 marszałek
l'och, który uważał, że armja szwajcarska nie
byłaby w stanie stawić dostatecznego oporu w
refie takiej niespodziewanej inwazji.
Ger. Baratier przypomina, że w książce pro
fcsora Banse ewentualność ta była brana pod
uwagę, a nawet atak przez Szwajcarję uważany
by! za skuteczniejszy od ataku przez Bełgję.
Tego rodzam ewentualność wysunął również
kapitan armji szwajcarskiej Prestre w swej nie
dawno wydanej książce. W szwajcarskich ko
lach rządowych zaznacza się jednak ewolucja
za możli
w kierunku uważania takiego ataku
wy i w związku z tem zwraca się uwagę na to
że dolina Aaru powinna zostać ufortyfikowana.
Istnieją tu jednak dwie przeszkody do poKimania, a mianowicie w tym wypadku powi
nien zostać zmodyfikowany statut armji szwaj
carskiej, celem zapewnienia dostatecznej zało
gi dla tych fortyfikacyj, a pozatem zachodzi
kwestja, czy przez ufortyfikowanie tych gra
nic nie zostałaby naruszona zasada neutralno
ści Sżwajcarji.
Ger.. Baratier podkreśla, że Szwajcarja zagro
clz.ila już drogę ewentualnej penetracji wojsk
włoskich i nie spotkało się to z żadnem zastrze
żeniem. Pozatem Szwajcarja może również ufor
tyfikowae granicę francuską, a w ten sposób
zasad., n e utralności nie zostałaby naruszona.

WAż NAJSŁABSZEGO

1934 R.

liczy

27.000 członkiń

Dłuższa obecność

podczas wojny wojsk aFrancji pociągnęła za sobą
skutki w' dziedzinie poddanej wpływom mety
le Marsa co Amora. Serdeczne, przyjacielskie
stosunki, które nawiąz'ały się między ludnością
a żołnierzami i oficerami amerykańskiemu, do
pro wadziły do zawarcia 27.000 ślubów. T yleż
młodych Francuzek wyjechało p o w ojnie ze
swymi mężami do nowej przybranej ojczyzny
mcrykańskich

za

we

oc ea nem.

żywionym we Francji, bar
pożyciu młodych par nie ulegała za
kłóceniu i nie zanotowano dotychczas ani jed
nego przypadku rozwodu między franko-ame
rykańskiemi małżeństwami. Francuzki zjedno
czyly się w U. S. A w wielkim klubie francus
kich żon wojennych, który co dwa. lata urządza
ogólny zjazd w jednem z większych miast Stne
rykańskioh.
Wbrew obawom

monja

w

-

.

W kilku wierszach
Policja HANOWERSKA donosi o osadzeniu
w areszcie ochronnym proboszcza kat'olickiego za
odmowę bicia w dzwony w dniu śmierci Hinden
burga. Proboszcz ów uważał, że nakaz bicia w
władze świeckie,
'dzwony, jako wydany przez
nie obowiązywał go.
Na szosie Berlin
Wrocław, koło miejsco
wości POLKWITZ wczoraj
popołudniu zderzył
się autobus pasażerski z samochodem prywat,
nym. Skutkiem zderzenia autobus wywrócił się.
Z pośród 30 pasażerów 3-ch poniosło śmierć na
miejscu a O.ciu zostało bardzo ciężko rannych,
W WIEDNI'U zmarł w 53-im roku życia ad
wokat polski dr. Emil Merwin, który przez sze
reg lat był radcą prawnym poselstwa polskiego
—

w

Wiedniu. Dr. Merwin należał do

najwybitniej

szych członków wiedeńskiej kolonji polskiej, dla
której położył wielkie zasługi. Posiadał jedną z
największych prywatnych galeryj obrazów mala
rzy polskich, przedewszystkiem Piotra Michałow
skiego.
Z LONDYNU' donoszą: Samolot ,,Trail of the
Garohou" na którym kapitanowie Reid i Ayljng
przelecieli Atlantyk, rozbił się w czasie lotu pró
bnego w Hamble. Kpt. Reid, który pilotował sa
molot, jest lekko ranny.
Na stacji kolei podziemnej PORTE DE CLIO.
NANCOURT (Francja) znaleziono na półce jed
nego wagonu porzuconą paczkę, zawiniętą w pa
pier. Po odwinięciu papieru okazało się, że w
paczce znajduje Sję granat, który mógł łatwo w
razie nieostrożnego obchodzenia się wybuchnąć.
Autobus jadący szosą
w
ROYAN
pobliżu
(Francja) za grupą cyklistów biorących udział
w
wyścigu, wjechał na cyklistów, z których oko
ło 15 odniosło lżejsze lub cięższe rany.
Rząd STANÓW ZJEDNOCZONYCH pertrak
tuje obecnie z Sowietami o układ, pozwalający
Ameryce deportować niepożądanych obywateli so
wieekich. W
obecnej chwili 80 takich agitato
rów komunistycznych czeka na deportację. TJkład, o którym mowa, niema dotyczyó politycz
nych zbiegów z Rosji.

AMERYKAŃSKIE

towarzystwo

geograficz

ogłasza, iż badacze głębin morskich Beese i
Baron opuścił; się na głębokość 765 metrów w
pobliżu wyspy NÓNESTJCH w archipelagu Berjmudów, bijąc w ten sposób ustalony w r- 1932
rekord 680 metrów. Użyte przez uczonych ska
fandry ważyły po 2.496 kg.
ne

SKODA,

DMA' 15 SIERPNIA

1934 R.

Urodai%dwornie
Każda

Oszczędność źle zrozumiana
ciiorobą,którą

festprzykrą

Wszyscy żyjemy pod znakiem kryzysu.
Osz czędzają p rz e d e 
Wszyscy oszczędzamy.
wszystkiem całe rzesze pań domu, o których
znajomi mówią z uznaniem: ,o, to oszczędna
gospodyni!"
Zdarza się jednak często, że panie domu w
pogoni za swą przysłowiową oszczędnością s ta 
ją się bardzo krótkowzroczne i oszczędzają w
bardzo wielu wypadkach
dosłownie na gro
szach, by potem zapłacić za nie złotemi.
Mamy tutaj do czynienia z t. zw, oszczęd
nością źle zrozumianą, która zahacza o bardzo
liczne dziedziny życia domowego,
Niejednokrotnie pani cieszy się, że znala
zła ,,cudownie tani sklep”, że odkryła źródło
rewelacyjnie niskich cen za produkty spożyw
cze, że zaopatrywanie się w nim zaoszczędzi
jej kilkanaście złotych miesięcznie, a w rzeczy
wistości produkty w tym sklepie bywają zwy
kle

niesumiennie

zw-ażone,

nieświeże,

pośled

zwalczać

należy

białogłowa,

sanna

czy inna...

będzie karana na zasadaie praw
przeciw czarownicom...

starych sądowych aktach londyńskic-h od
w ,,k-ode-ksie obyczajowym świ'etnego
pa-rlamentu" w roku 1573 taki ustęp:
W

wcze

naleziono

wego jedwabnego marocaine i od tej najpraw w(zroczność jest doprawdy karygodną
dziwszej angielskiej wełny, gdyż pękają, d rą się śni-ej cey później treeb a zapłacić ea nią drogo.
,,Każ-da białogłow-a, p-ann-a, c zy inna, k tó r a
i kurczą niemiłosiernie. To samo dotyczy ręka W konsekwencji tej źle zrozumianej oszczęd
ności
siebie.
amalowan-ia, upiększającej wody ma
i
in
Naturalnie,
zapomocą
oszukuiemy samych
wiczek, pończoch, bielizny
całego szeregu
nych przedmiotów, których nie sposób wyu by dobrze oszczędzać, trzeba umieć spojrzeć ści i innych sm-arów, wypchanych b-ioder i sztu
czyć. Kilka groszy, które rzekomo zaoszczę ni-eco dalej niż dzień dzisiejszy, trzeb a chcieć cznych gorsetów wprowadzi w błąd poddane
dzamy przy jednorazowym zakupie, tracimy w się zastanowić czy rzeczywiście ów tańszy wy g-o Jego Królewskiej Mości i skłoni go przez to
złotych, gdy idzie o zaopatrywanie się na dal datek będzie nam się opłacał, czy przyniesie do małżeństwa, będzie k-aran-a n a zasadzie
nam prawdziwą korzyść,
czy też jest tylko za praw przeciw czarownicom, a. małżeństw-o jej
szą metę.
Nie znaczy to
zostanie unieważnione".
Tak więc trzeba ciągle pamiętać o tem, że osz czędzenie m kilk u groszy.
nietylko należy oszczędzać ale oszczędzać ro  wcale, że należy zao-patrywać 6ię w potrzebne
Wid-ać z tego, że w owym czasie nietylko
zumnie. Naturalnie, że wiele pań, których bu rzeczy tylko w pierwszorzędnych firm-ach, uFrancja nadużywała ko-smetyków, ale, że byly
dżet jest więcej niż skromny kupuje tandetę bierać się w renomowanych magazynach mód w
powszech-nem użyciu i w zimnej, cnotli'wej
ale nie trzeba wydawać pieniędzy na
z
c a łą
świadomością, b o cóż ma zrobić, gdy itd.
skor-o ,,świetny p-arlament"
obu rzył
Anglji
musi so'bie koniecznie kupić pantofle, a nie
tandetę, wierząc, że w ten sposób się oszczę się przeciw tym ,,diabelskim" sztuczkom i for
dza. Trzeba umieć i chcieć jasno i krytycznie
może wydać na nie więcej niż 10 zł,? Trudno
teł om niewieścim, wymyślając groźby i kary
na
to
coś
ale
ile
.est
takich
spo-jrzeć na swo-je czyny, by zaoszczędzić so Prawdopodobnie pomogło to o tyle, że świat
jest
poradzić
wypadków, że ta sama pani kupuje sobie po bie wiele kłopotów, trosk i nieprzyj-emności.
niewieści używał k-osmetyków dyskretniej. Ozy
J, P-ska.
owe
10 zł. pantofle co miesiąc? Taka krótkota uchwała parlamentu nie była raczej wygod
nym fortelem dla gentlemanów angi-elski-ch,
którzy wtedy mieli ochotę się rozwodzić?

i

—

—

—

—

niego gatunku, tak, że te zaoszczędzone ,,kil
kanaście złotych" są bardzo problematyczne.
Przedsiębiorcza w swej pasji oszczędzania
pani chwali się powszechnie, że kupiła sobie
tHiggiena ł'óżka i tapczans-s
śmiesznie tanie pantofelki, prawdziwe ,,oszczę
Pości-el powinna być czy-s-ta,
h igjenicznie powinny być często przekładane i odwracane,
dnościowe". Niedługo jednak w nich chodzi
i
wietrzona.
często
Wietrzyć czę do czego znaczmem ułatwieniem będiztie przy
niec-h tylko p okropi je pierwszy deszcz, wyjdą utrzym-a-na
sto i starann-ie należy nietyłko p oduszki, pie
szycie z boków pasków drelichowych dla
z fasonu, będą przepuszczały wodę,
zaczną się
N a materac pod prześcier-adło wska
lecz i materace.
uch-wytu.
rzyny,
kołdry
wkrótce drzeć i zńów oszczędna pani musi my
Po ws-taniu n-ależy pozostawić
łóżko
od zane jest kłaść wełniany lub bawełniany koc,
śleć o kupieniu sobie nowych pantofelków. Bo
słonięte przy o-twartem oknie na 15—45 minut. chroniący matera-c przed kurzem i s-zybkiem
w zaopatrywaniu się w obuwie trzeba pamię
Tylko częsta kontrola łóżka uc-hroni je przed zniszczeniem. Najodpowiedniejsze są łóżka z
tać o zasadniczym warunku: pantofelki do co
robactwem (ws'kazane s-krapia-nie benzyną).
si-atką, gdyż łatwiej je rozebrać i utrzymać w
dziennego użytku nie powinny być lichą tan Bielizna
ościelowa powinn-a by ć zmli-eni-ana u
porządku.
p
detą, gdyż w tym wypadku zmuszają one do
Pościel, trzymaną w skrytkach tapczanów,
dzieci co tydzień, u dorosłych zaś co dwa tygo
kupowania pantofli nieomal co dwa miesiące. dnie.
chro-nić bieliznę pościelową p-rzed
n-ależy
szczególniej dobrze wietrzyć przed
By
Natomiast pantofle, które kupi się w solidnej
do skrytki, najlepiej układać na
schow-aniem
codziennie
szybkiem zbrudzeniem, należy
myć
firmie i za k 'óre zapłaci się nawet trzy razy
czas
dwóch godzin) na krzesłach
(do
snem.
pewin
się przed
drożej od tych ,,śmiesznie tanich", można z po
otwartemu ok na mi.
pod
Nie
ubierać
siadać
na
w
łóżku,
się
należy
wodzeniem nosić cały rok zawsze ładne i co
niem w ciągu dn-ia, ani kłaść ubrania czy pa
Narzuty na tapczanach powinny być z ma
najważniejsze, mające w zupełności swój pier
łóżku
kunków.
Jadać w
terjałów, nadających się do prani-a i posiadać
mogą tylko chorzy.
wotny fason.
niewielki-e,
podszew'kę
by pościel nie stykała się z narzutą
są
Najzdrow-sze
płaskie
podusz
Taksamo kwestja krawcowej, kwestja b a r
na której siadano
w ciągu dnia.
dzo ważna dla każdej kobiety, stanowi dzie ki i wełniane koce oraz cienkie, lekkie m-ate
race
z włosia lub
Matera-ce
trawy morskiej.
dzinę odkryć dla oszczędnej pani.

Czysta pościel

to

-

zdrowie

JfilodLu

Pończoszka

—

—

-

cowej

Wiesz,
-

bajecenie taniej kraw
się pani przyjaciółce
podo

mam

chwali

bno doskonała,

adres

—

a

bierze poprostu grosze.

marchew
pietruszka porzeczki brzoskwinie
fecepalstią kosmetycznych preparatów
-

.

-

i
jednak wygląda w praktyce? Baje
cznie tania panna Felicja, do której trzeba się
Letni sezon, ta-k obfitujący w rozm-aitego
tłuc na koniec miasta tramwajem, albo na pie
rodzaju jarzyny jest bezcenną kopa-lnią prak
chotę, potrafi tak zepsuć, za owe porostu gro tycznych i tanich środków kosmetycznych.
sze suknię,
że czarnemi myślami zatruje życie
Bezwzględnie najlepszym są ogórki, z któ
na kilka tygodni i zmusi do sprawienia nowej
rych wyciśnięty i umiejętnie przyrządzony sok
sukni, w której wyglądałoby się po ludzku. A dostar-cza nam wybielającego, a miłego w uży
tymczasem suknia zrobiona przez prawdziwie
ciu płynu lub kremu.
dob rą krawcowę
potrafi ubrać każdą panią
Krem o-górkowy przyrządzamy w sposób
bez zarzutu i zażegnać troskę
,,co na siebie
na-stępujący: w o sku białego rozgr-zanego 30 gr,
włożyć" n a kilk a miesięcy.
soku z ogórków 150 gr, olbrotu 25 gr, olejku
Zapewnienia o przeróżnych materjałach na migdałowego 100 gr lanoliny bezwodoj 15 gr,
suknie, palta, kostjumy, kupowane w podrzęd d okład nie u-trzeć i przec-hować w ohłodne m
nym sklepie z lichym towarem, że to jest lep
miejscu. So-k z ogó-rków o trzymujemy przez
sze od
,,prawdziwy jedwabny marocain", albo, utarcie na miazgę obranych ś-wieżych ogórków,
że ,,-to najprawdziwsza, angielska
za drob nie pokrajanyc-h, a po-tem p rz efiltrow ać
wełna"
wodzą zwykle na całej linji, okazując się w no przez gazę, watę łub bibułę.
Drugi sp-osób:
szeniu jednak dużo gorszemi od tego prawdeigotow-ać sok w temperat-urze 60 stop ni przez
Jak to

10 minut,

iDobra

gospodyni

DOSKONAŁY

DŻEM ŚLIWKOWY.

Na dżem bierzemy śliwki zupełnje dojrzałe.
Dorodniejsze dzielimy na połówki i odrzucamy
pestki, drobniejsze zaś zalewamy wodą tylko ty
le, aby były zanurz0ne i rozgotowujemy na pap
kę. Po rozgotowaniu prz'ecieramy przez sito. Na
kilo owocu bez pestek bierzemy kilo eukru,
z
którego robimy gęsty syrop. Na wrzący wrzuca
my oba przygotowane gatunki śliwek i smaży
my na dużym ogniu do przezroczystości, poczem
dodajemy na litr marmelady 1 pastylkę konser
wującą i składamy na gorąco do dobrze wy-grza
nych słoików.
KONFITURA
Brać

ZE

ŚLIWEK.

nieprz'ejrzałe i dorodne, nakłuwać
gęsto patyczkiem i wrzucać do zimnej wody, aby nie szczerniały. Można także obierać ze skór
ki zanurzając na chwilę każdą śliwkę we wrzą
cej wodzie, dzięki czemu skórka łatwo schodzi.
Obierane kłaść także w
zimną wodę. Na kilo
owocu bierze
się dwa kilo cukru. Z jednego kilo
zrobić gęsty syrop dobrze wyszumować, wystudzić i zalać zupełnie zimnym 0sączone z wody
owoce. Nazajutrz
syrop zlać, dodać pół kilo cu'
kru, przesmażye i zalać letnim owoce. Na trzeci
dzień dodae do syropu pozostało pół kilo cukru,
zagotować, zs-zumować i na wrzący wrzucić śliw
ki. Zagotowawszy raz odstawić na dziesięć mi
nut. Smażyć krótko z dziesięeiominutowemi prze
rwami aż do przezroczystości owocu, dodać pa
w
stylkę konserwującą, wystudzić
porcelanowem
naczyniu i składać zupełnie zimne do su
chych, zimnych słoików.
owoco

niemi

żaden

kobiece.

smo

tak

czyż

w

s-tanie gorącym mieszać

z

rów-ną

iloś-cią p łynneg o tłus-zczu, złoż-onego z jed n ej
części wosku, jed nej części olbrotu, 10 części
olejku migdałowego. Dla na-dania milej woni,

kro-pel dobrych perfum a dl-a
utrwale-nia szczyptę kwasu sali-cylowego. Przy
ktad-anie świeżych łupin ogór'ków usuwa dowlewamy

kilka

-

sko nale op aleniznę.
Dodatnie wyniki

uzyskujemy w pielęgna
ipjąc trzy ra-zy dziennie sok z surowej
ma-rchwi, która oprócz własności dobrze wpły
wających na czystość cery ma również i lecz
n-icze.
Marchew czysto u-mytą należy zetrzeć
na
tarce i miazgę wycisnąć przez
gęste sito
lub gazę, sok, w ten spo-sób o-trzymany, powi
mień być użyty tego samego dnia
ilości
w
dwóch łyżek stołowych n-a raz
Woda, w ktÓTej mokla cały dzień pietrusz,
ka, przekrajan-a na kilka części, nadaje się do
wybielania skóry, pokrytej piegami, które pod
jej działaniem bledną, a cera delikatnieje i
bieleje.
m oż na
Smarować
również
bezpośr ednio
miejsca pokryte piegami sokiem z niedojrza
łych porzeczek.
cji

cery,

.

Bardzo dobrze odświeża i chroni od

pani

zależnie

od koloru

W

leży

obecnym
o

o

Homeop-atja jes-t

to

siatkowe,

takiemi środk ami le-c-ziniczemi,

mniej-szych

do

u le cz e nia

w

moż-liwie

n

aj

zd olny ch doz-a-ch z-ada

wanemii, które zdrowemu człowiekowi, w więk
szych dozach dawane, p-odobne objawy choro

obserwację dzi-a-łani-a le
zdrowych i proce-sów leczeni-a w 'u
stroju ludzki-m się odbywających.
tem n-a
Wiadome jest, że robotnicy, któirzy w fapodob ną chor-obę.
brykaoh
cbi-ny sproszkowaniem ko ry chinowej
że
Główną zasadą homeop-atji jest,
d-obrany
są
zajęci,
dostają podobnych do zimnicy nap-a
środek leczniczy ma być zadawany wprawdzie
dów febry. Kora chinowa wywołuje zatem ob
z
w
możliwie najmn-i-ejszej, je-dnakowoż
awsze
jawy chorobowe podobne do tyeh, w których
jeszcze w ta-kiej dawce, k tó ra uzdrowienie o r
działa j ak o lekar-s-two.
ganizmu sprowadzić jest w stanie, a mian owi
Zarzut, który przeciwnicy homeopatycznej
cie dlatego, że wielka doza lekarstwa, będąca w
stanie w zdrowym organizmi-e cierpienia, podo
metody leczenia prawie zawsze podnoszą, że
można nawet oalą homeopatyczną aptekę poł
bne d-o cierpień ule czyć się mającej c-horoby,
nie ponosząc żadnej szkody na zdrowiu
knąć,
stan
wywołać, pogorszyłaby ty-lk-o
choroby,
nie może, a próba połknięcia ca
gdyż do pierwotnej choroby przyłączyłaby się utrzymać się
łej
homeopatycznej
apteki, pociągnęłaby za so
jeszcze choroba, przez wielką dawkę lekars-twa
bardzo nieprzyjemne skutki.
bą
na.
wywoła
bowe

u

n-iego wywołu-ją. Homeopatia polega za
prawi-d'le natury, podobny środek leczy

wielkich,

jedy-nie

ać.

zerw

olbr-zymich
ale

efektowne,

nóżce

na

Nosi

zgrabnej.

lub

opuśeić,

bardzo

zapinane

skrępowania

i

smukłej

się je przeważnie

w

szaiyni j beżowym.

czarnym,

naszym sereom były, są i
chyba będą cieńkie pończochy jedwabne ozdobio
ne

śliczną mereżką.

do

każdej nóżki
ozdobiona

skóry
dzie

i

sportowy

kostjum,

sukienkę.

Kolorem

wszelkie

w0nego,

nie

bę

to, czy nosi pani.

na

wieczorową,

powiewną

do

aż

odmiany,

Prawdziwie

jedno!

zawsze

gorąeo-czeip

a

Pogodą.

-

A

paś'

elegancka

kolorem

harmonję między

o

jak

robić

to

należy,
Gena.

potrzebuję tłomaezyć.

'Paniom

ucto

na

się umieć perfumować

Trieba
Nie

palonej

ślicznie

najmodniejszym jest eielisty,

jego

dbała

Pońezoszki,

każdego

—

,,strzałką"

względu
czy

do

koloru

beige.

oraz

Jeszcze

będzie

chyba

pończoszka nadaje się

Ważniejsze

czarną

bez

wyglądała

oraz

Taka
eo

Naprzykład pończocha

stroju.

wszystkie

się perfumowy

panie umieją

tak, żeby wypadło

racjonalnie, wytwornie

to

i

.

dyskretnie.
mieć

swoich
do

pani jest

,,swój"

bie

,,lady's

perfum.

koloru

bardzo

"

włosów,

oczu

i

Będzie
ka i
lub

to

niemiłe

łagodna

musi

Na

trywjalne.

Paris"

Bourjoi

Blondynka,

pachnieć fjjołkami, białą

-

słoi'...

róż

perfumy ostre, pachnące paczulą, piżmem,

wszelkie

na

wać

czerwone

blondynki

perfum

pieprzem,

sobie

często

noszące

Ciemne

róże"
goździki i lewm0gą tylko smagłe brunet

,,szkarłatn'e

k0nje pozwolić

i

żółte

i

egzotycznych,

powinny

bleue"

osiągnie jedna kropla perfum
chusteczce,

niż

cała

butla

za

Gerlaina.

Lepszy
uch'em,

wylana

w

uży
lekko

pachnących

rodzaju ,,,,L'heure

w

suknie.

rudowlo|e

Perfumami nie wolno szafować.

na

istot

niebieskooką
de

narcyzem.

na

ki,

i

dobran--

Wyobraźmy so

cery.
i

życie.

zmieniają

powinny hyc

złotowłosą

naprzykład

nie

nigdy

Perfumy

całe

przez

mi-

i

indywidualna

zapach, jeden

uperfumowaną ostrym ,,Soir

czenia przez staranną

karstw

uczuci'e

o

są

mają jedną

byó

muszą

może

się

ale

lekkie,

stwarza

ładnie

Każda

Twórcą homeopatycznego leczenia był dr.
Samuel Hahnaman, byly docent n a fakultec-ie
medycznym w Lipsku w drugim dziesięcioleciu
dziewiętnastego wieku. Odkrył swą metodę le

i

na

Najmilsze jednak

si

homeopatia?

nauk-a lecze nia ch o rób

poń
wy cli.

oczkach

Najelegantsze

Coto iest

rynku

to

a

Pończochy

kolorze

rodza

pończochach trzyćwiercio

,,coś"

maleńkich

absolutnie

wygląd,

mnóstwo

mamy

mianowicie,

pod kolanami,
że

nóżka

a

wyraz,

gatunku pończoszki.

praktyczne

wadę!

strachu,

A

pończoszka

Przedewszystkiem wspomnieć na

-

może

one

wielką

zmar

wodą deszczową lub różaną.

każda

,,najnowszym wynalazku''-

czoszniczym
Są

i

c0by

zmienić.

co

i

czasopi

tem,

najrozmaitszy

sezonie

jów pończoch.

szczek

nie

przyt'era

nad

a

Przecież

zajmuje

żadne

głowi

odrzucić,

się godzi?

pięknej

i

nie

swój indywidualny wdzięk

ma

i

ani

mód,

się

coby

,

jabłko gotowane w mleku a zachwal-any
ogólnie je s t sok z b rz oskwini, poz ostawiony
na twarzy
na przeciąg godziny zmyty
następ

żurnal

Nikt

lansować,

tu

wyglądają

Ogórki

Ni'e

Biedne, pogardzone pońezoszki!

sig

efekt

lub

na

pośpiechu

głowę.
Pamiętajmy

o

tem, że perfumować się m0żna

—

tvlko

wieczorem, używanie perfum

niedopuszczalne,
używauie

ich
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tak
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plaży.

jak
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śmiesznem

jest

byłoby
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Sytuacja gospodarcza
PIENIĘŻNY.

RYNEK

Rynek pieniężny

w

miesiącu

Gdyni

w

okres sezonu, U

lipcu

w

ło, iz owoców świeżych jedynie cytryny stano
wiły przed miot żywszego (zainteresowania, przv

kupców tej branży istniała
tendencja wyzbywania się towaru nawet bez

na

sprawozdaw

DOTA' 15 STERPNTA 1934 R,

poważnie zwyżkowały. Po
zniżkowały, szczególn'e
miesią n a jabłka amerykańskie, bowiem hurtownicy w
ża płynność w dziedzinie kredytów krótkoter
cach sta rali się umieścić jaknajwiększe ilość, przewidywaniu ukazania się na rynku owoców
minowych. Banki przechodzą w coraz więk
towaru na rynku po cenach niższych. Korzy krajowych wyzbyli się całego zapasu. Rynek
szym stopniu na aperacje towarowe, likwidu
z tego,
miejscowi kupcy poczynili dość śledziowy nie wykazał większych zmian. Za
jąc równocześnie kredyty udzielone na dłuższe stając
znaczne
Wśród sklepów bław-atnych częły na-dchodzić
zapasy.
pierwsze transporty śledzi
terminy. Martwy jednak sezon, jaki panuje oszkockich. Ceny miały tendencję zniżkową. Na
becnie w porcie, wpływał hamująco na ilość daje się zauważyć dość silna konkurencja. Ilość sklepów tej branży ustawicznie wzrasta.
ogół w rybołówstwie mo.rskiem i przemyśle ry 
zawartych operacyj. Brak bowiem było więk
na wybrzeżu panował zupełny zastój, Otowarów
w lipcu w d al
Rynek
kolonjalnych
bnym
szego importu owoców południowych, bawełny
szym ciągu był pod znakiem silnej depresji. Ożywienie przewiduje się dopiero w końcu b.
i artykułów kolon'ialnych, t, j, tych artykułów,
'brotów owocami su sz on emi prawie że nie bymiesiąca po rozpoczęciu połowów węgorzy.
których import finansują głównie banki gdyń
czym nie wykazał większych zmian w po rów
naniu z m. czerwcem. Cechowała go nadal d u

zarobku.

W związku z tem ceny na niektóre
znaczcie
towary
zniżkowały. W dziale bława
tów fa'brykanci jeszcze w poprzednich

czem

zatem

ceny

ceny

nie

na

na

owoce

Ruch statków
Na

dnia

'wejściu

13.

Gdyni

w

34.:

Fortuna, nie,
62,5 t. dr.
Prowe; zm. Bheingold, niem. z Kopenhagi 8 Ot .mąkj soja
Berg.
Półn. TTr.— ss. Robur IV, pol. z Goteborga
Polrob; ss. Dagmar, szw. z Goteborga
Polj-ob;
ss.
Svanholm Skjollingstad, noi-w. ze Stoekholmu
ss.
zsw.
z
Polrob;
Rolf,
Ottej-backen
Gerg. Skarbop.; żm. Maja, niem. z Królewca
Rum.
So B. Pol. Lloyd; ss. Kościuszko, pol. z
Kopenhagi 492 pas. L Gd. A. TJseo; ss. Kaupo,
lo-t. z Kopenhagi
Atlant, Progr.; ss. Heros,
szw.
z
Karlshamm
Pam Skarbop.; ss. Maurit.a, norw. z Szczecina
Berg. Skarbop.; ss.
B
fc S. Warta; ss. Skjold,
Iris, szw. z Rygi
dsk. z portów frane. vja Kopenhaga 82,1 t. dr.
Reinb.. Quick Disp.; ss. Fortunatus, szw.
z
8

Rotterdamu

z

.

ss.

—

—

—

—

—

—

—

.

—

-

—

—

.

—

Helsinborga

Pam

—

Gjesche.

Vjola, szw. do Oxelosund 1500
t.w.
Polr0b; ss. Ragnhild, dsk. do Nieuport
Polrob; ss. Vestanvik,
(Belgja) 1625 t, w.
szw.
do Malmo 1830 t. w
Polrob; ss. Log,
norw.
Lencz. Gische;
Sta^anger 2100 t. w
ss. Ingeborg,
szw.
do TJddevalla 390 t. ko'ksu
Polrob
Wolff
Elibor; ss. Robur III, pol. do
Vesteras 2385 t. w
Polrob; żm. Erna, dsk.
do
Beinh. Quick D.; ss. Fortuna,
Gdańska
niem. do Gdańska 59 kg. dr.
Prowe Ankerla;
ss.
Ernst H., niem. do Amsterdamu 4200 t. w
Na

wyjściu:

ss.

—

—

—

.

skie.

—

uskarżały się na brak dobrego mater
iału
wekslowego do dyskonta. Stali klienci
skłonni byli raczej zadłużać się na otwartych
rachunkach, niż wystawiać własne akcepty. Na
ogół cechowała rynek duża ciasnota pieniężna
i brak płynności instytucyj finansowych.
Wyżej wymienione okolic zn ości wpłynęły na
to, że po rtfel banków ustawicznie maieje, jak
również zmniejsza się wykorzystanie kredytów
redyskontowych. Dyskont weksli w porówna
niu z poprzednim
miesiącem zmniejszył się,
częściowo wskutek zwiększonych kredytów go
tówkowych gdyńskiego oddziału B, G. K,, któ 
ry otrzymał- w tym względzie dysp ozy cję z cen
trali. Materjał podawczy do dyskonta był zu
pełnie dobry, natomiast dyskont weksii rolni
ków miał nadal charakter prolongacyjny przy
minimalnych wpłata ch
Wypłacal(ność klienteli, ea wyjątkiem rol
ników, była zupełnie dobra. Wkłady w ban
kach państwowych zmniejszyły się. Dotyczyło
to głównie Banku Gosp. Kraj.
a to
wskutek
wycofania lok aty ,,Paged" z pożyczki zagranicz
mej, W kasach komunalnych stan wkładów utrzymał się na wysokości m, czerwca, nato miast
w bankach prywatnych znacznie zwiększył się.
Działalność kredytowa banków prywatnych u
legła dalsz em u ograniczeniu.
Wykorzystanie
kredytów było następujące; dla firm h andlo
wych i przemysłowych 64 proc,, d la instytucyj

.

Banki

.

29 proc.
PRZEMYSŁ.

Ożywienie, jakie panowało w czerwcu w
przemyśle gdyńskim, nie o słabło i w miesiącu
tipcu. Powstało kilk a nowych przemysłów, opartych na przeróbce surowca importowanego
drogą morską. Działalność tych przedsiębiorstw
zapowiada się dość pomyślnie. W ważniejszych
działach produkcji sytuacja przedstawiała się
następująco;
Łuszczanma ryżu pracowała na trzy zmiany,
zatrudniając 190 robotników stałych. Przero
biono ok. 15.000 ton surowca, sprzedano produk
tów gotowych ók, 4,000 ton, w tem ok, 1.000 1
poszło na eksport. Stosunkowo dużo mąki p a 
stewnej wyeksportowano do Angl'ii i Belg :.
Ceny surowca wzrosły o ok. 5 proc.
Olejarnia Union" p rz erobiła ok. 2,300 ton
i lnu) zatru
surowca (kopra, nasiona sezamu
dniając pełny skład robotników. W yproduko
wany olei sprzedano w kraju, na eksport wy
syłano tylko makuchy. Cena surowca o lejar
skiego spadłą w dalszym ciągu, co pociągnęło
za sobą
; spadek cen olejów o kilka procent,
Natomia-st ceny na makuchy wzrosły o 12— 15
roc,, bowiem artykuł ten cieszył s'ę w lipcu
'i,żem zapotrzebowaniem, w związku z długotlą posuchą i związanym z tem brakiem p a
l' jak również zwyżką cen na niektóre zbo

—

Rumunia
Poiskl
W

niedzielę

i

sie

interesuje

przybyli z Warszawy
do Gdyni nowomianowany wiceminister roi
nictwa, b. długoletii
wojewoda poznański,
Roger hr. Raczyński i wiceminister rolnictwa
Rumunji p. Manolescu Strunga w towarzystwie
ministra pełnomocnego i posła nadzwyczajnego
królestwa Rumunji w Warszawie prof, Cadere,
którym towarzyszą attache handlowy posel
stwa rumuńskiego p. Fioru, sekretarz ministra
inż. Cristea, prezes Izby Przemysłowo-Han
dlowej polsko-rumuńskiej w Kiszyniowie p.
Vałuta, naczelnik wydziału handlu zagranicz
nego w Ministerstwie Przemysłu i Hand'u p.
Wańkowicz, radca Piłch i p. Giedroyć.
W godzinach rannych goście zwiedzil(i port
gdyński a popołudniu udali się na kilkugo
dzinny pobyt do Gdańska.
Przyjazd wiceministra Mano!e*cu-Strunga
ma

celu

na

w

nocy

zbadanie możliwości

rozszerzenia

eksportu rumuńskiego przez porty polskie.
Gdyni gość rumuński uda się do Gdańska,

—

zwiedza

port jjdańslfi
Wczoraj w godzinach popołudniowych przy
był do Gdańska celem zwiedzenia portu gdań

Przsmfil,

Wielka różnica

żyta i pszenicy z
wyczerpanie się głeb nieńawo
w

ceaie

jednej strony, a
żonych dostatecznie od szeregu lat ze skład
z drug'iej
ników pokarmowych
strony, spra
wiły, że w ni'ektórych okolicaoh Polski ogra
niczono uprawę pszenicy na korzyść żyta na
wet na glebach wyraźnie pszennych.
—

W

—

rumuński

wiceminister rolnictwa p. Manolescu w towa
sekretarza
rzystwie
swego
osobistego p.
Gościom towarzyszą; poseł rumuński
Warszawie p. min. Cadere, attache handlo

Cristea.
w

poselstwie w Warszawie p. Floru,
prezydent Izby Handlowej polsko-rumuń
skiej z Kiszyniewa w Besarabji p. Vałuta. Z
polskiej stro ny towarzyszą gościow-i wicemini
ster rolnictwa hr. Raczyński z sekretarzem p.
Gc-droyciem oraz pp. dyr. Departamentu Mor
skiego Mini'sterstwa Przemysłu i Handlu Możdżeński, naczelni-k wydz. Ministerstwa i Han
dlu W ańkowicz i radca ministerjałny Pilch.
wy

przy

oraz

Goście zwiedzili m-iasto, poeze m

statku

na

Portu odbył się o b ja z d portu gdańskiego
cod kierownictwem pp. dr. Thomsena i radcy
Zippera. Wieczorem odbył się w Sopot-ach

Ra-dy

obiad

nych
Zc

wydarty
w

Dróg Wod

przez Rade Portu i

Gdańsku.

Czas

pracjf
w

ukończeniu, Na dalszą budowę udzie

Portu

w

przy

Benziger,

rad-ca Moderow i kom. Jacynicz, z ramie
polskiej dele-gacji p. Frank i Kiesewepper,
z ramienia gdańskiej
delegacji, oraz dyr. teoh
e.'czny Rady Portu Bruns, dr. Thomsen i radca
Zipper.

craz
ma

lepszego

Oczekiw%ie:

Finland

ss.

Kennemerland

PAM

m ie nio ny ch

nawozów.

W fosfór i

ok.

17.

8 .;

ss.

ok.

Port
kiwane
ki:

ęgdaoski
W dniu dzisiejszym ocze
gdańskim następujące stat

oczekiwane.

Statki
są

w

porcie

niemiecki

ss.
Stines"
,,E. H
Artus,
niemiecki
ss.
,,Merkur-Artur",
francuski ss. ,,Norman
,,Gluckauf"
Polko,
BehnVill"
Worms, grecki ss. ,,Monitor"
ke i Sieg.

szwedzki

—

.

ss.

—

—

—

Statki

na

wejściu.

W

wczorajszym we

dniu

do

portu gdańskiego: polski ss. ,,Llublin"
z
Hul z drobnicą
PAM, polski ss. ,,Wilno"
PAM , norweski
ss.
Oxelósund, z rudą
,,Bi-

szły

—

sanger"

—

Artus.

na
wyjściu: W dniu. wczorajszym wy
ąiortu gdańskiego: fiński ss. ,,Barbro" do
Norcesundct z węglem
Artus, niemiecki ss.
,,Speekt" do Bremy z pszenicą
jSTorddeutschler Lloyd, jugosłowiański ss. ,,Sloga"
do Ankoz
'I'ow.
ny
węglem
Bałtyckie
Ttransportowe.

Statki

szły

z

-

—

—

ULGI PRZY

uprawy

pszeni

i nawożenia.
Adam

Skiba.

cukrowniach
k a mp anji,

oraz

że

n;? będą udzielane dla większej
ników niż

pozwoleni-a
ilości

te

robot

w ubiegłej kampanji.
Inspektorzy pracy winni poczynić starania,
zmie rz ające do z mniejsz enia ilości pracowni
ków, zatrudnionych przez 56 godzin tygodnio
wo, aby w ten sposób przyozyniić się do wzro

stu zatrudnienia.

EKSPORCIE

PRODUKTÓW

Min. Skarhu wyjaśniło, że zawieszenie pobo
podatku przemysłowego od obrotu, przypada
jącego od eksportu mięsa, dotyczy ni'etylko mię
sa, lecz i
produktów ubocznych, jak jelita, żo
łądki, wnętrzności, mózg i t. p.
ru

Zagraniczne
KOMPENSACYJNY
DO
Władze

PRZYWÓZ

SZMALCU

SZWAJCARJI.

wydały zarządzenie, że
się odbywać jedynie na
zasadach kompensacyjnych
wzamian za wywóz
bydła, przyczem wszelkie pozatem kontyngenty
szwajcarskie

szmalcu

przywóz

możo

DUŻY

SUKCES BUŁGARSKIEJ

POŻYCZKI

WEWNĘTRZNEJ.
Donoszą z Sofji, że subskrybeja pożyczki we
wnętrznej na sumę 150 milj. lewa, przeznaczonej
na
uregulowanie starych długów
państwowy cli,
dała nadspodziewane rezultaty.
Ogólne
zapisy
wyniosły 475 milj. lewa, a więc przekroczyły
bardzo poważnie sumę preliminowaną. Dzięki uzyskaniu tak znacznej nadwyżki, niedobory bud
żetowc będą mogły być w zupełności pokryte.
DYWIDENDA

GENERAL

MOTORS

CORP.

koncern
amerykański
samochodowy
Ueucral Motors Corp. wypłaca za II kwartał dy
widendę normalną w wysokości 25 centów i dy
50 cent, czyli razem
75
widendę specjalną
centów od akcji.
IMPORT ZBOŻA DO CZECHOSŁOWACJI.

Znany

—

Rząd czechosłowacki ogłosił ostatnio dwa
rozporządzenia, dotyczące kwitów przywozo
wych n a zbo-że.
Pierwsze z tych rozporządzeń u-powa-żnia mi
nistra skarbu do ograniczania w bie-żącym roku
gosp odarczy m na
pewien czas,
względnie
wstrzymywania wydawania kwitów prz y o o 
wych n a żyto, ięczmień, owies, mąkę i inne
produkty przemiału. Ewentualnie mogą być
wartości kwitów przywozowych na ogórki, n a 
si ona ko niczy ny czerwonej, białej i szwedzkie),
obniżone i w ramach 'tych
masł-o, ser i słód
oszczędności podwyższone wartości kwitów
przywozowych n a żyto, jęczmień i owies. R e 
lacja między jęczmieniem a słod e m poz ostaie
bez zmiany.
Drugie rozporządzenie przediuża ważność
kwitów przywozowych, wydany ch w czasie od 1
lipca do 31 grudnia r, ub. o 6 miesięcy.
w

1934-35

rozpoczęciem

gospodarcze

zostaną zniesione.

potas należy zaopa-trzyć

przed siewem n a cały czas rozwoju. Jako,
nawóz fosforow'y dać można
supertomasync,
przypuszczać bowiem trzeba, że skoro działa
ona
dobrze pod bardziej wymagające buraki
i jęczmień, potraf; być również pobra-n-a i przez
pszenicę
Posługiwać się trzeb a wyłącznic 30
proc. supcrtomasyną, jako naw'ozem ckonomiczniejszym, dając jej na ha 80—130 kg. Za
potrzebow'anie potasu pokryć można dawką
150—200 kg 20 prcc. soli potasowej na ha, da
nej p rzed siewem
Nie należy również lekceważyć doboru wła
ściwej odmiany, pewnej w d anych W'arunkach
glebowych i klimatycznych i zdolnej do opła
kosztów

Finanse

UBOCZNYCH.

cę

cen ia

PAM

30; ss. City of Bagdad
PAM ok. 18/20; ms. Kronpr. M argareta
PAM
ok. 17; ss. Lisa P0lrob 15. 8.; ss. Fredr. Engels
PAM oczek.; ss. Latava Rum. Sa V.
oczek.; ss.
Tnenis Rum. fc P. oczek.; ss. Littłe Ewy Rum.
SóP. 13/14; żm. Gunborg Rum. fc B. oczek.; ss.
Ransaeter Bpeed 14; ss. Allan Speed 16; ss. Solstad Speed 17; ss. M aisol Speed
ss.
Gra'emar
Speed 22; ss. Sylvia Speed 23.

rozkrzewicnia się -i

—

kamparagi

którym normuje czas pracy w cukrowniach
handel.
na okres
kampanji 1934-35. Pr-aca w cukrow
Obroty handlowe w lrpcu naogół były mniej niach winna być zorganizowana wed'ług zasad,
sze
od poprzedniego miesiąca, W dziale k o n  o bowiązujących w u-biegłej kamp-auji, z tern
fekcji pewne ożywienie panowało tylko w zastrzeżeniem, że pod ania o p rzedłużenie cza
dniach pogody, lecz io nie wystarczyło na po
su pracy do 56 godzin tygodniowo winny być
zbycie się znacznych z apa sów, poczynionych wnoszone w- właściwym terminie, tj. p rzed
w

Skarb.

Krafowe

przezimowania.
Jako przedsiewnego nawozu azotowego naj
lepiej użyć 24 proc. azotniaku, gdyż nic po-d
lega on ł atwo wymy ciu z globy. Prze-dsiewna
d-a-wka azotniaku wyniesie; po zbożach 60—
90 kg na ha, a po nawozach zielonych lub po
dobrych przedplonach, jak rzepak, k-oniczyna,
rośliny motylkowe itp. 20—40 kg na ha. Na
wiosnę, po rozbudzeniu sic roślin do życia za
stosujemy posypowo w stanow-iskach lepszych
od 30
50 kg salctrzaku lub saletry wapnio
a
w
warunkach słabs-zych 80—110 kg wy
wej,

w

Główny Inspektorat Pracy wy-dał okólnik,

'lna 48 zezwoleń.

.

Pam

—

—

strony Rady Portu uczest-niczyli

zęto bud owę 33

dalszych domów o kubaturze 27.655 metr. sześcieuoyęh. Z. rozpoczętych w poprzednich mie-vcacb z na'duje się w bud owie 17 domów, w
na

Polsce

Wiadomości

,

żrn 5

Sdynś

Potrzebynawożeniagiszeiiiey
ozimej

,

ro zp o c

w

Rzemiosło,

.

sześć,,

obecnie

—

.

—

Hinlel,lolHictwo,

porównaniu z żytem wymaga pszenica
większej ilości pokarmów roślinnych, bowiem
pion30qziarnai45qsłomyzhapobieraz
gleby 85 kg azotu, 34 kg fosforu, 45 kg potasu
i 12 kg wapna.
korzenie
Jeśli dodamy, że
pszenicy mają mniejszą zdolność pobierania
pokarmów glebowych od korzeni żyta, zaga
dnienie należytego zaopatrzenia pszenicy ozi
mej w pokarmy, nabierze specjalnej wagi.
Zacznijmy od nawożenia azotowego. Zao
patrzenie pszenicy w ten składnik podzielić
musimy na dwie części: n-a nawożenie przedża pa stewne
siewne, zaopatrujące pszenicę w azot w okre
Fabryka krzeseł Gościcino" pracowała pet sie przedzimowym i na nawoże-nie wiosenne.
'y miesiąc, Wyprodukowano towaru na ok, Nie wystarczy ograniczyć się jedynie do zasi
100.000 zł. Ekspo-rt był minimalny, do Holandii lenia
psze-nicy n a wiosnę s a let rą lub s-aletrzą'wskutek wyczerpania się kontyngentu, do Ankiem, gdyż wówczas nie uzyskamy pełnego
O- wskutek' spad-ku funta
działania tych nawozów.
Azot nie jest lekar
Ruch bud owlany w mieście w dalszym ciąstwem, lecz niezbędnym pokarmem,
należy
-',i był bardzo ożywiony, w związku z czem cewięc dostarczyć go pszenicy już na samym
Cekiie. i tartaki, pracujące na terenie Gdym,
początku wzrostu, co przyczyni się do nie
'-yiy- v pełnym ruchu, niektóre zatrudniały ro- przerwanego rozwoju zboża, do wytworzenia
ctmków na trzy zmiany. W m. lipcu ukoń
przyzwoitych zawiązków przyszłego kłosa, do
czono budowę 24 domów mieszkalnych o kuba
3.850 mtr.

w

jcci-u gości prezydent Rady

i Stockholmu.

Minister Hunolescu

,

turze

skicgo, bawiący

Z

Berlina

pertami poltkiemi

tumunfki wiceministrowie rolnictwa

-

z

*

ST(ODA', I'WA'

Polacy z całego świata
w grodzie Kopernika
(Dokończenie

i.ędze Rzeczypospolitej,

zo

str.

powstałej wolą

narodu

Pił
się wraże

Marszałka

myśl
sudskiego- Pragnę, 'byście, dziel%e
niami z naszymj rodakami, powiedzieli im, że i
na
Pomorzu bij% gór%ce serca polskie dla Was,
żebyście utrwalali w Waszych środowiskach wa
g% morza i Pomorza dla Polski i przeświadcze'
i
nie, że gdyby zndw, w dziejach ktokolwiek
kiedykolwiek zagrażał tej ziemi, to nietylko my
ale

i

wy,

wielomilionowa

świecie, bronić

ziemi

te j

rzesza,

rozsiana

po

albowiem

będziecie,

rozumiemy już i następnym pokoleniom przeka.
zemy, czem jest Bałtyk i Pomorze dla Polski.
murach
tycz%e Wam w tych
szacownych
m iasta
szczęśliwego powrotu do swoich ognisk
domowych pozwólcie, że pożegnam W as okrzy
kiem: Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska, Jej
Prezydent Ignacy Mościcki, oraz Budowniczy i
Pierwszy żołnierz M arszałek Józef Piłsudski
niech żyj%!
—

Przeszło

miljon

zł

na

budowo.

Dzieki Funduszowi

najpoważniejszych robót publicznych na
Pomorzu zaliczyć należy
obwałowanie Wisły
Świeciem.
Na
cel
ten
pod
przeznaczone
Do

dalszym ciągu

p. prezes

Hełczyński

złotych.

Kwota

ta

ków.
Dla

zilustrowania

ilości

wykonanych robót
podajemy parę cyfr: Dotychczas wykonano, na
odcinku 5 km., 407.700 m3, a pozostaje do wy

przez przedsiębiorstwo budowlane Peikert i
siewski z Grudziądza.

Zjazdu. Po nim zabrał
Ripa, żegnając zjazd w iSpraw Zagranicznych.

Wat
7

krwi.

Zjazd Polaków z zagrani
Rze
cy, mówca wzniósł okrzyk na cześć
czypospolitej, Pana Prezydenta prof. Mo
ścickiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
II

odegrała ,,Pierwszą Brygadę".
Następnie cenzor dr. Świetlik wzniósł okrzyk na cześć Pomorza i Torunia, pod
ch'wycony gromko przez delegatów Polonji
zagranicznej, na c o padł z sali okrzyk ,,Na
si rodacy z zagranicy nich żyją", powtórzo
ny niemniej głośno przez obecnych na sali
mieszkańców stolicy Pomorza.
i

i wysoki 5 do
Głogówku Królew
gminę Żurawią Kępę przechodzi

ziemni, długości
rozpoczyna się

metrów,

skim

i

przez

teren

na

miasta

km.

7

w

Świecia,

Warszawa

kończąc się

u

od zalewu

cennym

teren

starego
kościoła

zabytkiem

wieku.
Corocznie k o
14-go
powódź. Kilkakrotnie jest stan
wody w kościele w czasie powodzi wynosił po
nad metr. Obwałowanie Wiisły na tym odcin
ku ma także ważne znaczenie dla żeglugi rze
cznej.
Budowa wału
kierowana
pod Świeciem,
pTzez p. inż. W Mamaka, znajduje pełne zro
zumienie i opiekę
ee
strony naszych władz.
Wykończenia budowy należy się spodziewać
już w przyszłym roku, poczem najprawdopodo
bniej nastąpi regulacja Wdy, od ujścia do Prze
chowa i budowanie walu letniego na tym od

gotyckiego

z

ściół ten zalewa

.

lometrów, Niziny pod Chrystkowem
nem
należą już do nielicznych nizin

i

T-opol-

Pomo

na

dotąd aieobwałowanych.

rzu

ujścia

SCrakdw

B, DYREKTOR TEATRÓW KRZYWOSZEWprzemawiał cenzor dr. Świetlik,
SKI PRZED SĄDEM,
z
e
Stanów
delegacji
Zjednoczo
IV
Wydział
karny sądu okręgowego w W ar
nych. W imieniu wszystkich Polaków z za szawie otrzymał sprawę byłego dyrektora te
granicy stwierdził on, że są dumni, iż po atrów miejskich Kreywoszewskiego, skazanego
chodzą z Narodu, który bronił i broni z a  na trzy miesiące aresztu za przytrzymywanie
chodnią cywilizację, przed zagładą ze pensyj pracowników. Sąd okręgowy polecił zba
Wschodu, który wydał Chrobrego, Batore dać ekspertowi przysięgłemu Szulcowi książ
go, Sobies'kiego,
Pułaskiego, K ościuszkę, ki, które w ilości kilkudziesięciu sprowadzono
który przez 15 lat niepodległości zbudował do sądu.
potężne państwo i który potrafił wybudo
UCZNIOWIE Z BRODAMI KORZYSTALI
wać taki cud techniki jak Gdynia.
ZE ZNIŻEK KOLEJOWYCH,
Mówiąc o sytuacji Polonji amerykań
Na wokandzie sądu grodzkiego w Żyrardo
skiej, zażywającej po tamtej stronie ocea wie znajdzie się wkrótce oryginalna sprawa 24
nu pełni
swobód obywatelskich w prze losófc, oskarżonych o oszustwo na szkodę pol
skich kolei państwowych.
Oszustwo polegało
ciwstawieniu do sytuacji Polonji na innych
na tem, że uczniowie t. j. starzy brodaci Żydzi
terenach zagranicznych, mówca w słowach i ich
i
żony, jeździli stale między Warszawą
bardzo mocnych i dobitnych podkreśli! du Żyrardowem za ulgowemi biletami, otrzymanechową łączność i jedność wychodźtwa a- mi na podstawie zaświadczenia jednej ze szkół
śpiewu w Warszawie. Naturalnie, że kupcy nic
merykańskiego z Polską. Polacy z Ameryki, wspólnego z nauką śpiewu nie mieli, a legity
Stanów
będąc obywatelami
Zjednoczonych, macje potrzebne im były jedynie do otrzymania
a w ięc pełnoprawnymi panami tego wiel
zniżki kolejowej.
kiego kraju, pamiętają o swej polskości i
zawsze, gdy zajdzie tego potrzeba, gotowi
W
są ponieść dla Macierzy ofiary z mienia i
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poważnych rozmiarach, przyczyniając się do
konania
147,500 m3 nasypu. Razem kubatura
znacznego
zm'niejszenia stanu bezrobocia na cinku.
terenie powiatu świeckiego. Umożliwiło to ob
Ostatnia powódź wykazała konieczność pod
nasypu, ponad 550,000 m3 przedstaw a prawie
1,1
miljona ton, czyli 110 tysięcy wagonów ko wałowanie wprawdzie niewielkiego obszaru, bo jęcia tych prac. Ponadto trzeba pomyśleć o bu
lejowych ziemi, przewiezionych na odległość 750 hektarów żyznej ziemi nadwiślańskiej, w dowie tamy wzdłuż Wisły na nizinach nadwi
około 600 m. z brzegów Wisły. Dziennie prze
ślańskich pod Chrystkowem, o długości 11 leiprzeważnej części terenów miasta Świecia.

Toruniu uczestników
mieniu Min.

łową kosztem 35.000 zł.

na

krótkiem przemówieniu
pożegnał w imie
niu Rady Naczelnej Światowego
Związku
Polaków zagranicą wszystkich obecnych w

głos

Pracy kilkuset bezrobotnych znalazło zalecie

liminowanych kosztów budowy. Przez stare ko Wdy, przy wzgórzu historycznego
ryto Wisły, u ujścia wału, buduje się śluzę wa krzyżackiego.

Właścicielem budowy
wału jest Związek
dzisiejsze wa
runki jest bardzo poważna, bo zważyć trzeba
Wałowy, do którego wchodzą i finansują: Pań
stwo w 40 proc., Samorząd Wojewódzki w 30
że w czasach najlepszej konjunktury budżeto
wej, przy 3 i pół miljarda złotych rocznego bu proc. i inni zainteresowani, między którymi
dżetu, wydawano w całem państwie rocznie 50 dominują grunta państwowe i miejskie i fol
miljonów zł. na wszelkie budowle wodne, re warku Sióstr Miłosierdzia. Starostą wałowym
gulacje i kanalizacje rzek, m eljoracje itd,
jest p, burm. Stanisław Kostka ze Świecia, kie
Przy budowie wału pod Świeciem, zatru rownikiem budowy z ramienia Związku p, inż.
dniono około 250 robotników, a obecnie stan
Wiktor Mamak, zaś budowa prowadzona jest
fen doszedł do maksymalnej cyfry 330 rob'otni
częściowo we własnym zarzą-dzie, a częściowo
1.200.000

Przemówienie p. Wojewody często prze
rywały spontaniczne oklaski. Kończąc swą
mowę, p. Wojewoda wzniósł
Okrzyk na
wozi się obecnie około 1.400 m3, to jest 2.800
cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Jej
ton ziemi, przy pomocy kolejki wąskotorowej.
Prezydenta oraz Marszałka Piłsudskiego.
oko
Zebrani pow tórzyli trzy'krotnie okrzyk, zaś Wydatki dotychczasowe budowy wynoszą
ło 800.000 zł, czyli prawie % całkowitych preorkiestra odegrała hymn państwowy.
W

Wisły pod Świeciem

Tama wzdłuż

2-giej).

wskazań Wodza Narodu

w
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Przybył
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Krakowa samolotem p,

Poniatowski

dyrektorem

z

minister

departa

,go. tłumacząc się,
niema ubrania, a

Rudnickim.

entu

a

mandatu radzieckie-

powodu ogólnej nędzy
ca
posiedzenia Rady Miej
skiej nie może przychodzić nago. List Oźczadlego był oczywiście demonstracją polityczną.
że

e

Częstochowa

godz. 9,30 w gabinecie p. wojewody od
była się pod przewodnictwem ministra Ponia ,,INSTYTUT RADOWY'* CZYLI JAK NABIE
RANO NAIWNYCH CZĘSTOCHOWIAN.
towskiego konferencja w sprawie niesienia po
Władze bezpieczeństwa wykryły w Często
mocy dla powodzian, W czasie konferencji mi
nister Poniatowski zapoznał się z całokształ
chowie aferę, której bohaterami są właściciela
tem
prac, przeprowadzanych około odbudowy
utworzonego przed niedawnym czasem ,(insty
zniszczonych terenów oraz ze sprawą odżywia tutu radowego", którego centrala miała się
nia powodzian. Omawiano również m. in, spra mieścić w Katowicach.
wę dostarczenia ludności jednolitego ziarna na
W biurze ,,instytutu" zainstalowali jego wła
zasiewy ozime, kwestję planowej akcji doży ściciele na półkach ciekawe przyrządy i apara
wiania powodzian oraz możliwość dostawy z
ty radowe oraz większą ilość specyfików, przy
lasów państwowych drzewa na odbudowę zni
pomocy których, chorzy cierpiący na najroz
szczonych domów. Po zaznajomieniu się z sytu maitsze niedomagania mieli być uzdrowieni
acją p, minister wyjechał na tereny powodzio oczywiście po uiszczeniu dość wysokiej opłaty
O

—

we.

lekarstwa.

za

Katowice
RADNY
Liczne

BEZ

MIEJSKI,,,,

komentarze

posiedzeniu
wywołał l-ist

Szumna reklama

UBRANIA,

i

ogólną wesołość na
Rady Miejskiej w Mysłowicach,
radnego komunisty,
Oczadlego,

i niezwykły tupet, z jakim
spryciarze działali, sprawiły, że falanga cho
rych codziennie oblegała ,,instytut
zwró*.
Frekwencja, jaką cieszył się ,,instytut
ciła uwagę władz, które wszczęły
przeciwko
,

właścicielom!
i

mu

wadzona

Gdyni odbyto sią zam knięcie Zlotu
Młodzieży Polskiej z zagranicy

Przedwczoraj w ramach uroczystości po cy mgr. Mełenia itd.
Organizacją ostatniego etapu Zlotu za
święconych pobytowi Polonji zagranicznej,
odbyło się również w Szkole Morskiej w jął się w Gdyni specjalny Komitet, w skład
Gdyni zam knięcie Zlotu Młodzieży Polskiej którego wchodzili mgr. Aleksander Mełeń,
z
zagranicy. Program obejmował szereg kmdt. Obwodu Leg. Młodych, p. Zofja Ba
przemówień, odczytanie deklaracji ideowej bińska z ramienia P. W. Kobiet, inż. H en
Związku Młodzieży Polskiej z Zagranicy, ryk Kossakowski (Zw. Harc. Polsk.), kpt.
przemówienie pożegnalne przedstaw iciela T. Kubica, naciz. M. Michalski (Zw. Strzel.),
Komisarjatu Rządu p. T. Legockiego, d e Ks. A Wysiecki (Kat. Zw. Ml. Pol.), wresz
legata Koła Opieki nad Młodzieżą przy cie mgr. J. Jastrzębski jako kierownik
Radzie Organizacyjnej Polaków z Zagrani techniczny Zlotu.
.

Józefowi

Chodakowskiemu

Dańcowi, Zakrzewskie*

Przepro

dochodzenie.

sensacyjne wyniki. Za
oraz
aparaty
medykamenty,

rewizja

kwestionowano

dała

które

okazały się bezwartościowemu
międzyczasie do ,,instytutu poczęli się
zgłaszać klienci domagając się zwrotu pienię
d-zy za lekarstwa.
W*
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Ostrzeszów
WYSTAWA ROLNICZO-PRZEMYSŁOWA.
Z inicjatywy starosty pow. kę-pińskiego p.
Dąbrowieckiego zorganizowana została w O
strzeszowie regionalna wystawa rolniczo-prze
mysłowa. W niedzielę popołudniu odbyło się
uroczyste jej otwarcie.
Po nabożeństwie od'była się defilada zasiępów Strzelca i innych organizacyj W. F i P.
W,, związków i stowarzyszeń męskich i żeń

-

.

skich, wreszcie około

łych

w

tym dniu

na

2.000

strażaków,

zjazd powiatowy.

przyby
Następ

akademji
Wojewoda Prezydent
nie odbył się akt otwarcia wystawy, po którym
niemieckich goście
udali się na jej zwiedzanie.
podejmowali miłych gości śniada
niem
w
ładnie
rozmieszczona jest w nowym du
udekorowanych salach
Wystawa
na
w
Orłowie
Dworu Artusa. Powszechną uwagę zwraca
żym gmachu szkoły powszechnej o-raz na są
Na stacji w Orłowie okrzyki te przy siednim placu i obejmuje bogate działy rolni
ła ad hoc zorganizowana wystawa
Wczoraj rano przejeżdżał przez terytopięk
i handlu^ oraz rze 
'brały
formy ja-kichś bezczelnych manifesta- czy, handlowy, przemysłu
'i-ju.m
Rzeczypospolitej
pociąg
tranzytowy
kwiatów,
firmę
nych
zorganizowana przez
oraz
miosła, głównie z powiatu kępińskiego
zrozumiałe
oburzenie
ol
uczestników
nie
cyj, wywołując
p
zjazdu grafików
d-ział dydaktyczny
,,B. Hozakowski" W szyscy uczestnicy śnią' wiozący
obejmujący eksponaty sa
mieckich z Gdańska w drodze powrotnej
skiej publiczności.
morządów, stowarzyszeń i organizacyj, wres-z
dania obdarzeni zostali wiązankami kwic
Powyższy wypadek świadczy o tem, że cie dział kultury i sztuki, na^ który złożyły sie
cia. Przygrywała w czasie śniadania orkie do Niemiec.
licz-ne eabytki i dzieła sztuki, zwłaszcza pięk
Z pociągu zdobnego w swasty'ki i bar widocznie nie wszyscy pasażerowie pocią
stra 63 p. p.
ne
i cenne zabytki sztuki ludowej i ko-śc-ielnej.
w y niemieckie c-hór rozwydrzonych uczest
gów tranzytowych powinni być przewożeni
W ramach wystawy
rolniczo-przemysłowei
W miłym nastroju wzajemnego brater
z
w
otwartemi
skoro
nie
ników zjazdu przez otwarte okna śpiewał
oknami,
wagonach
urządzono również wystawę łowiecką, na którą
stwa przedstawicieli rozproszonych po ca
zachować
niemieckie pieśni i wznosił głośne okrzyki umieją
elementarnych granic złożyły się bogate trofea myśliwskie okolicz
łym świecie środowisk polskich oraz re
nego eiemiaństwa.
przyzwoistości.
bleibt deutsćh".
,,Danzig
prezentantów społeczeństwa toruńskiego umiasta

Niesłychana prowokacja
grafików
stacji

.

ostatnie, pożegnalne godzi
ny, poczem wszyscy goście zagraniczni od
jechali z placu Bankowego kilku wagonami
tramwajowemi na dworzec Toruń Przed
mieście. Tutaj uczestnicy II Zjazdu Pola
w
ków z zagranicy, odbywający dotąd razem
rozdzielili
swoją pielgrzymkę po Polsce,
odniósł złamanie
czaszki i wstrząsu
się: jedna grupa odjechała do Poznania, in'
Wczoraj o godz. 11 przed południem wy karetką Pogotowia do Szpitala, gdzie lekarze
ia do Lwowa, a jeszcze inna do Wilna.
stwierdzili wstrząs mózgu i złamanie pędstaToruń przeżył niezwy kły dzień, który darzył się na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy tra
długo zapewne będzie wspominany z roz
giczny wypadek zderzenia motocyklisty Bernar wy czaszki. Stan p. Bernarda Byka jest pra
rzewnieniem przez jeg o mieszkańców. Gru da
wie beznadziejny.
Byka z rowerzystą.
py rodaków z zagranicy, zwiedzające mia
Skutkiem zderzenia motocyklista wpadł na
Wypadek wywołał na licznych świadka-ch
sto, spotykano były wszędzie z oznakami
zderzenia wstrząsające wrażenie.
Narazie nie
drzewo odnosząc bardzo poważne uszkodzeniekłamanej i głęboko nieraz wzruszającej
zdołano
ust-alić
kto
tronosi
zderzenia.
~ia.
odwieziono
wjnę
Nieszczęśliwego
na-tychmi'ast
serdeczności,

płynęły

te dwie

Wsizasajaca katastrofa motocyklowa
przy ul. Gdańskiej
Bydgoszczy

Motocyklista

podstawy

W

związku

z

wystawą regjonałną

szowie

tam

dziś

strażaków

odbywają się
odibył się zjazd

liczne

w

zjazdy,
i zjazd

Ostrze
m .m

.

kołek

włościanek.

Nie ekspozytura lecz Oddział
Banku Rolnego w Gdym

mózgu

Uc-hwałą Rady Nadzorczej Państwowe

Rolnego, agentura teg-oż Ban-ku
przekształcona na
Oddział P. B. R. w Gdyni, z pozostawieniem
dotychczasowego terenu i za'kresu działal

go
w

Banku

Gdyni

została ostatnio

ności. Kierowni'kiem

now ego

oddziału pozo
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letnie PW.iWF. Mistrzostwa

Obozy

Cetniewo,

(Korespondencja własna).

Obozy Letnie P. W i 'W. F
organizowane
przez Okręgowy Urząd Przysposobienia Wojsko
i Wyehbwania Pizyeznego
w
Toruniu,
wego
znajdują się w Cetniewie nad naszem morzem.
Okolica piękna, pagórkowata,
z jednej
strony
Hel, z drugiej Rozewie z największą w Polsce
.

A

.,

latarnią morską.
Do obozów

sierpniu.

podofice
abyśmy się wy

wszyscy oficerowie i

dowódcą

za

w

rowie

dokładają usilnych starań,
zbyli zniewreściałości, lekkomyślności a stali się
roztropnymi ludźmi czynu. Do tego dodajmy jesz
cze pogadanki
z wychowania
obywatelskiego, w
,,wierz gorąco,
których stale p0wtarza się
mierz siły na ziamiary, karnie i upareie, a roz
ważnie pracujcie, a staniecie się nieśmiertelny
mi, ukończywszy budowę Wielkiego, W spaniałe
będzie do
go Gmachu, w którym wszystkim
"

.

-

Wielką Polskę.
Przed

KRUPA

młodzieżą dzisiejszą stoją wielkie

techniczne

wczoraj donosili'śmy,
pływalni garni
zono-wej w Toruniu odbyły się d-nia 12 bm, za
wody pływackie o mistrzostwo Pomorza.
w

osiągnięte

tych

na

zaw-odach

wyniki

tec-hniczne:
Panie:

100 m,

dopiero niejeden z junaków, poznawszy na
ocznie wspaniałą potęgę morza i piękno wybrze
ża, zaczyna je kochać i cenie wartośe jego. Tu
budzi się w młodzieży silne postanowienie pra
Tu

cy, aby nad morzem wytworzyć potężny bastjon
Mocarstwowej Polski.
nam
Pokolenie, które wywalczyło
wolność,
Uokonało i dokonuje w codziennym trudzje ogromnej pfacy,
my młodzi podejmiemy się po
prowadzić tę pracę z wiarą, zapałem i uporem,
aby stać się godnymi następcami tych, co ,,Rzu
cili swój życia los na stos".
Życie w obozie jest bardzo urozmaicone. O
godzinie C-ej pobudka, potem biegiem do morza
-

zmyć z oczu sen, ranne ćwiczenia gimnastyczne,
wspólna modlitwa, posiłek, ćwiczenia P. W i W.
F., plaża, wychowanie obywatelskie i inne.
.

Już

to

dowództwo

obozu

dokłada

wszelkich

starań, abyśmy się niepotrzebnie nie nudzili. Za

jęcia od ,d-ej do 18,30 z przerwą na posiłki i
jednogodzinną ciszą poobiednią. Myliłby się jed
nak ten, ktoby sądził, żo po 18,30 tracimy czas na
gittpstwa. Tak dobrze niema
kolacja, a po kojacji sprzątanie, przygotowywanie się do ogni
ska i nim człowiek p0myśli o napisaniu listu
do mamy
modlitwa wiecz0rna i spać. 21 -sza
godzina, a drużynowy nie odejdzie z pod namio
tu. dopóki 20 junaków nie zacznie równo chra
pać.
—

—

Wszystko idzie nam dobi-ze z wyjątkiem .zbió
tek. Instruktorzy mówią nam Codziennie, że 3obędziemy coś warei, gdy się nau
sprawnie stawać na zbiórki
niestety
nawet te zbiórki do których każdy,tęskni
'o jedzenie
doprowadzają naszych przełożo'-/ -h do czarnej rozpaczy, co nie psuje nam wca
—

-

Pożywienie smakuje jak ni
gdy w c'omu, bo też trzeba przyznać, że do
wódca P- major Gontarski stara się, aby nietylko
oyło smaczno, ale i dla największego żarłoka wy
starczające. Wyglądamy też jak młode dębczaki.
c

humoru i apetytu.

chciałbym uspokoić tych, c0 m artwią
ślę O naszą str0nę wychowawczą. Otóż niech
gę dowiedzą, że w żadnym domu nie jest syn
pod tak troskliwą opieką. Już 0d 4.ej rano cho
dzi nasz major ,,Czuj
duch" po obozie i tro
skliwie a wnikliwie m edytuje,
co
należałoby
jeszcze uczynić, aby jego kochani chłopcy wy
Jeszcze

-

szli

z

\obozu ,,Mocarzami dueha"

Dla

ubezpieczonymi
inwalidztwa i

.

na
na

ypadek

starość

Ubezpieczalnia Krajowa w Poznaniu (ubezpiie
ająca robotników rolnych) oraz Zakład ubez
'uczenia emerytalnego robotników
(ubezpieizający robotnikó'w w przemyśle), korzystając
w
dal
z ustawowych uprawnień
kontynuuje
szym ciągu dobrowolną akcję leczniczą przez
umieszczanie ubezpieczonych w zakładach lecz
dla płucno-chorych
mczych, jak w Lecznicy
pod Oborni-kami oraz w Uzdrowisku w Inowro
ciawiu.
zakładach

Pracownicy ubezpieczeni
tych
na
winni
wypa'dek inwalidztw-a i na starość
wnioski o leczenie skierowywać d-o Ubezpieczał
'ii Krajowej lub do Biura Zakładu Ubezpieczę
w

Emerytal-nego Robotników. Obydwa te za
kłady mają swe biura w Poznaniu, ul. Mickie

ma

wicza 2.

mm

POCZTA NA WASZE ZLECENIE
zainkasuje

w

należności

do 50 zł

Zainkasowane

przekazuje
w

wszelkie drobne
bardzo niską opłatą.

całym kraju
za

kwoty poczta

zleceniodawcom.

urzędach pocztowych.

niezwłocznie

Szczegóły
1493

Grudziądz)

—

400

stylem klasycznym II,
Kirszówna (Sokół
Grudziądz) w czasie 1,44:
2) Zielińska (B, K, P.
Bydgoszcz) w czasie
1,51,6; III, klasa: 1) Janka (Sokół
Bydgoszczl
1,52; 2) Górska (BKP,
Bydgoszcz)

M.

(Sokół

Józefowiczówna

2)

3,37,8.

—

—

—

-

—

1.56 ,1

—

100

1) Brendowolny, I, klasa:
G rudziądz) w czasie 1,38,9;
2) Szumitowska M, (Sokół
Grudziądz); II.
klasa:
Szumiłowska
G.
(Sokół
Grudziądz)
1,40,8; 2) Zielińska (BKP.)
1,49,4; III, kla
sa:
1) Więckowska (Sokół
Grudziądz)
1,47,6; 2) Branecka N, (WKS, Gry-f
Toruń)

styl
(Sokół

m,

dlówma

—

—

—

-

-

—

—

—

-

1.58,4.

—

Szumił-owska G.

wznak:

Szumiłowska

1)

(Sokół

II, klasa:

—

—

—

—

7,37,5;
8,09,4;

1) Sokół grudzią
klasyczny:
(Kirszówna, Brendlówna,
Gru
Szumiłowska, Józefowiczówna) 2) Sokół
dziądz w czasie 7,48; 3) BKP, Bydgoszcz.
dzki

st,

m,

czasie

w

6,54,5

—

3X100 m. styl zmienny (na wznak, żabka,
1) Sokół Grudziądz w czasie 3,35
dowolny):
(Józefowiczówna, Pawłowska, Buczkowska); 2)
Sokół

Grudziądz

Panowie:

na

Szumiłowska

8,17,5;

—

G rud ziądz)
(Sokół
2) Więckowska (Sokół
Grudziądz)
III, klasa: 1) Zielińska (BKP. Bydg,).
4X100

.

klasa:

dowolny, I,
Grudziądz)

st,

m.

(Sokół

—

100 m,

czasie

w

100 m,

5,44,9.

klasyczny, I. klasa: 1)
1,25,8; 2)
Poczekaj (Sokół III. Bydgoszcz)
Gancarz (WIKS. Grudziądz)
1,26,2; II, kla
sa:
1,33,1; 2)
1) Wodwód (Sokół Grudziądz)
Zieliński (Sokół Grudziądz)
1,33,1; III, kla
sa:
1,28; 2)
1) ,,Sław" (WKS, Grudziądz)
1,29,9.
Toruń)
Czempisz (WKS, Gryf
st,

—

—

Z działalności Tow. Popierania
Budowy Pub!. Szkol Powszechnych
terenie

na

Okręgowy Towarzystwa Popiera
Bu-dowy Publicznych Szkół Powszechnych
pragnąc po-dzielić się owocami swej dotych
Komitet

nia
—

czasowe-j

działalności

urzędami, które

z

oso-ba-mi, instytucjami

i

zrozumieniu

doniosłej akcji
popierania budownictwa publicznych szkół po
mu
wszechnych udzieliły
życzliwej pomocy
bądź to przez gorliwą p-ropagandę bądź przez
zasilanie funduszów Towarzystwa
podaje do
w

—

jakiej pomocy finansowej w for
mie pożyczek i zasiłków udzielił gminom, bu
dującym w roku bie-żącym szkoły powszechne.
Po-moc
finansową
otrzym ały
następujące
gminy na terenie województwa pomorskiego:
1) Więcbork, powiat Sępólno, 40,000 zł. poży
czki na budowę 7-fcl-asowej szko-ły; 2) Rubin
kowo, powiat Toruń, 10.000 zł, na budowę 23) Iłowo, powiat Sępólno,
klasowej szkoły;
10,000 zł. na budowę 1-klasowej szkoły; 4) Za
górze, powiat Morski, 8.000 zł, zasiłku na bu
dowę 4-klasowej szkoły, 5) Kębłowo, powiat
wiadomości,

10.000 zł.

budowę 2-kIasowej szkoły, 6) Sławutowo, powiat Morski, 6.000
zł. zasiłku na budowę 2-klasowej szkoły; 7)
Morski,

zasiłku

—

—

—

100 m,

Okręgu Szkolnego Poznańskiego

na

Białorzeka, pow-iat Morski, 3.500 zł, zasiłku

na

rozbudowę 2-klasowej szkoły; 8) Mały Głęboczek, powiat Brodnica, 14,000 zł. na budowę

1-klasowej szkoły.
Ogółem wypłacił dotąd Komitet Okręgowy
na
terenie wojew, poznańskiego i pomorskie
178.000 zł, tytułem pożyczek i 100,500 zł.
go
Krótkie to,
tytułem bezzwrotnych zasiłków.
lecz wymowne sprawozdanie jest dowodem, co
zdziałać może groszowemi datkami wspólny wy
siłek

całego społeczeństwa.

wszystkich nieuf
opieszałych do zapisywania się na człon
ków Kół Towarzystwa, które istnieją przy każ
dej szkole powszechnej.
Niechże ten w niedługim czasie, bo niespeł
na w jednym reku
istnienia Towarzystwa, zdo
byty sukces będzie bodźcem do dalszej skute
cznej propagandy i stałego zasilania funduszy
Towarzystwa, Okazją do tego będzie ,,Tydzień
Szkoły Powszechnej", który organizuje Towa
rzystwo na terenie całej Rzeczypospolitej po
raz pierwszy w
czasie od 2—9 października br.
Niech-że dcwód ten skłoni

nych

i

dowolny,
Toruń)

st,

(WKS. Gryf

-

kół

—

klasa:

I.

Szwlec

1)

1,09,9; 2)

-

(So

Kmera

1,24; II, klasa: Orzechowski
Bydgoszcz)
1,12,7; 2) Butle'wski
(WKS. Gryf
Toruń)
l,14o III, klasa: 1) Strumpf
(Sokół Grudziądz)
1,18; Zajonc (WKS.
(WKS. Gryf
Toruń)
1,21,
Toruń)
Gryf
—

-

-

—

-

-

—

—

100 m,

dziądz)
dziądz)
Toruń)

wznak, I, klasa: Butlewski (Sokół

na

Gru-dziądz)
Grudziądz

1,34; II, klasa;

—

1,32,3;

-

1,37,6;

—

III. klasa:

1,28;

—

1) Kątny (Sokół
(Sokół G ru

Zieliński

2)

1) ,,Sław" (KS, Gru
Czempisz (WKS. Gryf

2)

—

1,29.

—

200 m. st. klasyczny, I, klasa;
1) Poczeka
3,13; 2) Gancarz (WKS.
(Sokół Bydgoszcz)
3,15,9; II. klasa: Mudziejewski
Grudziądz)
3,25,5; 2) Kątny (Sokół
(Sokół Bydgoszcz)
3,26,2; III, klasa; Czempisz (W.
Grudziądz)
—

-

—

—

K. S. Gryf
3,10,5 (czas Czempisaa
Toruń)
jest o wiele lepszy od zawodników I, i II. kla
3,27,4.
sy); 2) Żółkiewicz (Sokół Byd'goszcz)
200 m, styl dowolny, I. klasa;
1) Szwiec
s^i (Gryf Toruń)
2,48,5; 2) Gancarz (WKS.
3,02,7; II. klasa: 1) Orzechowski
Grudziądz)
2,52,4; 2) Karkas (Sokół Gru
(Gryf Toruń)
3,05,1; III, klasa: Wieczorek (WKS,
dziądz)
—

—

—

—

—

—

—

Pożyteczna placówka dla ludności kaszubskie!
żeńska

Wybrzeże

nasze

Szkolą Gospodarstwa Domowego
jest

w

okresie

letnim

od

wiedza-ne przez

wzrastające z roku na rok licz
ne
rzesze
letników 1 wycieczkowiczów z całej
Polski.
Zdawałoby się, że w pierwszym rzę
dzie miejscowa ludność kaszubska
powinna
byłaby odpowiednio wykorzys-tać t'ę okolicz
ność przez d-ostarczanie letnikom
odpowie-d

łą

pomieszczeń
utrzymaniem, wyprodu
potrzebnych w tym sezonie jarzyn,
owoców, dostarcza-nia jaj, nabiału itp.
nict

z

kow-ani-e

Tymczasem obserwujemy, że
gospodynie kaszubs-kie, ani

and

miejsco

ich

gospodar
stwa nie
są do te-go pizygotow-ane należycie,
gdyż nie mogą zaspo-koić minim alnych.wyma
gań przyjezdnych letników i gros zarobków z
tego 'tytułu, któreby w pierwszym rzędzie win
ny trafić do nich
trafi-ają do kieszeni licz
s-tron,
nych przyjezdnych z innych
którzy
zjeżdżają na sezon letni na wybrzeże, prowa
dzą pensjonaty i robią na tem wcale dobre
interesy.
we

Pomijając
nia

na

okres

lata

letnikach równ-ież

i

możliw-ości

zarabia

rozrastająca się

stale

dość znaczny rynek zapotrze
wsze-lkiego ro-dzaju produkty jak
jaja, drób, wczesne jarzyny, truskawki, owoce
Zwł-aszcza zaopatrzenie okrętów stwarza
itp.
duże możl-iwości w tym kierunku.
Tymczasem
miejscowe gospodar-stwa są zupełnie do tęgo
tem u
nieprzygotowane, mając wszelk-ie fcu
możliwości.
M-ożna było
zaobserwować np.,
że truskawki dla Gdyni nadchodzą o-becn-ie aż
z Warszawy.

Gdynia

bowań

stwarza

na

Obserwując te nienormalne stosun-ki, które
fatalnie odbijją na stanie gospodarc-zym
lud-ności wybrzeża, pozbawiając ją wykorzysta
nia znacznego źródła do-chodu na miejscu, Po
morsk-a Izba Rolnicza uruchomiła na wybrz-eżu
narazi-e w Orłowie następnie w Pucku żeńs'kie
kursa gos-po'darstwa domowego z jednoczesną
nauką prowadzenia na małą skalę pensjonatu
dla miej-scowych dziewcząt kaszubskich.

rzeczy

Izba

Rolnicza

wy-dzierżawiła

nowienia

domu mieszkal'nego i dostosowania
potrzeb szk-oły jak również do n-ależy
tego zorganizowania
gospodarstwa
rolnego,
które przejęła w stanie zupełnego zanie-db-ania.
Dom m'ieszkalny wobec pr-owadzenia prze
szło 30 pokoi będzie częściowo przezna-czony
na
prowadzenie w nim całor-ocznego pensjo
natu, który będzie służył pra'ktycznym przy
do

kład-em

dla

uczeni-e

szkoły,
jak należy pen
sjonat prowadzić i obsługiwać gości. Nie-zwy
kle urocze położe-ni-e szkoły, wś-ród lasu, wzgórz
Kaszubskiej Szwajcarji jak również blis-kość
morza i
taniość pensjonatu zapewni dostatecz
ną
il-ość go-ści.
Gospod-arstwo

szkolne

będzie

prowadzone

hodowlanym
uwzglę
Dla
warzywnictw-a i sadownictwa.

wybitnie

kierunku

w

dnieniem

zaś

nel

—

na

tereni-e

scem

W

wsi.

ten

stępuje
ry rolnej

Pozatem

szkoła

będzie

sposób

Pomors-ka Iz-ba Rolnicza przy

oświaty kultu
gospodarstwa domoweg-o na tere

stworzen-ia
i

wybrzeża

i

ośrodka

sąsie-dnich po'wiatów i ośrode-k

w

sze

-

terna-cie
manie.

1)

Raciniewski

-

(WKS,

Grudziądz)

Bydgoszcz)
1500

goszcz)
dziądz)
—

metrów:

6,30,7; 2)

Suśka

(Sokół

1) Draege (Sokół III.
2) Wieczorek (WKS.

26,17;

—

—

7,43,8,

—

Byd
G

ru

27,10; 3) Lisiecki (BKP. Bydgoszcz)
29,17,8; 4) Dobo sz (Sokół III. Byd-goszcz).
-

Sztafeta
czasie

5X50:

1)
(Szwiec,

2,44

WKS.

Toruń w
Gryf
Burzyński,
Czempis:,
Szwiec a
na
(czas
—

Orzechowski
Strumpf,
29,4); 2) Sokół Grudziądz w czasie 2,48.
3X100 m,, styl zmienny: 1) Sokół III, Byd
(S-moliński, Poczekaj
goszcz w czasie 4,24,4
w
czasie
Rawniewski);
2) WKS Grudziądz
50 m,

4,25,2.

styl dowolny: 1) Sokół III, Byd
12,14,9 (-Raciniewski, Kmera,
Toruń
Gawroński, Draeger); 2) WKS, Gryf
4X200

goszcz

w

m,,

czasie

—

w

czasie

12,19.
Skoki, Mistrzem

Pomorza

Lelewski, WKS, Gryf

—

w

skokac-h został

Toruń, który

za

wy

o'bowiązkowych skoków (jaskół
kę, łamany i delfin) otrzymał notę 19,22; 2)
Mudziejew ski, Sokół Bydig, 16,84; 3) Maćk-ow
sfei WKS. Gryf
Toruń, nota 16,20. Z Pań
pierwsze miejsce a ogólnie czwarte uzyskała
konanie trzech

-

-

Branecka WKS.

Gryf

—

Toruń,
w

Pamiątki

i

ul.

15,12.

-

bursztynu naturalnego i

kupuje się najtaniej
5219

nota

Piotr

w

1lini'i

muszle

sklepie fabrycznym pod firmą

TrzesniaK, Gdynia

Starowiejska róg Podjazdowej

obok Dworca

miej

rezulta-cie swej p-racy przystosuje mniej
gospo'darstwa rolne i gos-podynię kaszub
ską do wykorzystania okoliczności, które w
znacznej mierze mogą poprawie sytuację go
spodarczą ludności rolniczej tych powiatów.
Oplata za ma-ukę wynosi 32 zł łącznie z wpisowem
uczenięe, które zamieszkują w in
ten

klasa:

6,20,1; 2) Draeger (Sokół
(Sokół Bydgoszcz)
6,30,2; III, M asa: 1) Wieczorek
Byd'goszcz)

zamieszkan-ia instruktorów.

do

nie

dowolny, U,

z

szkoły do społeczeństw-a, perso
nauczycielski będzie pr-owadził poza szkol
mą pracę
oświa-tową
gospodarczą w miej
s-cowych organizacjach kobiecych pracujących
zbliżen-ia

3,03.

—

400 m, st.

w

60 m-orgowy
Zagórzu pod Gdynią ośrodek
pos-iadający budynek dla pomieszczenia szko
ły, dokąd przenies'io-no ją z dn. 1 czerwca br.
Obecnie Izba przystąpiła do gruntownego od

go

Grudziądz)

—

me

Pomors-ka

się

Kursy cieszyły się dużą frekwencją, nie
dawały je-dnak dostatecznych wiadomości prak
tycznych, gdyż nie prowadziły własn-ego go
spodarstw-a, przeto takie dzi-ały, jak: warzywni
ctwo, hodowla drobi'u, tnzody, mleczarstwo si

Zagórzu

w

mogły być należycie uwzględnio
ne.
Starania w
kierunku wyszuk-ania odpo
wiedniego ośrodka dla kursu, gdzieby można
było prowadzić własne gospodarstwo przykła
dowe, zostały do-piero obeomie uwieńczone po
m yślnym
rezult-atem.

-

—

w

3,36,9o;

—

—

—

—

(Sokół

Szumiłowska

klasyczny: 1)

st.

—

—

iero wówczas

czymy

2,24,4; 2) Chojnowska (Sokół

—

Grudziądz)

klasa:

dania do

spełnienia i, aby mogła wywiązać się z
na
njej ciążą w stosunku do
państwa, musi posiadać tężyznę ciała i dueha.

200 m,
—

Oto

TEOFIL, junak.

za

obowiązków, jakie

Grudziądz)
Grudziądz).

—

tych przyjeżdża rok rocznie kilka
setek młodzieży
junaków, aby nietylko po"
znać wybrzeże, morze i wypocząć
na
plaży
wfoód szumu faI, ale, i to przedewszystkiem, za brze
I tak codziennie budzenie ambicji osobi
hartować ciało i dueha intensywnemi ćwiczenia stej, dumy narodowej, wiary
we
własne siły,
mi, prowadzonemi przez doświadczonych ofice szlachetne współzawodnictwo indywidualne i gru
rów
z majorem
Kontarskim
wychowawców
powe. A do tego przełożeni, którzy dają piękny
na
czele, nadzwyczaj dzielnym oficerem, który przykład jakim winien być Polak.
dokłada wszelkich starań, aby młodzież odniosła
Tu jeszcze kolegom z Kościerzyny,
którzy
maksimum pożytku dla siebie, a państwu przyby
przodują w obozie pod każdym względem, życzę,
io kilka setek młodzieży i instruktorów, którzy
aby nie ustawali w doskonaleniu się i stali się
trzym ając w jednem ręku miecz, a w drugiem przodownikami w twórczym wyśeigu do Mocarst
lemies'z, będą budowali w
codziennym trudzie wowej Polski.
—

Wyniki
Jak

Pomorza

pływackie

szkolnym płacą

mies.

30 zł

za

u-trzy

Promocja

w

Szkole

Podchorążych
Inżynierii

Z Warszawy donoszą:
w
szkole
Onegdaj
podchorążych inżynierji odbyła się uroczystość
promocji wychowanków szkoły na podporuczni
ków, saperów i łączności.
Uroczy-stość poprze
dziła msza św., odprawiona przez ks. biskupa
polowego Gawlinę. P0 defiladzie którą przyjął
generał Kutrzeba odbył asię promocja, rozdanie
nagród oraz wręczenie przez generała Kutrzebę
szabel pamiątkowych prymusom szkoły podpor.
saperów Czesławowi Pawłowskiemu oraz podpor.
łączności Marjanowi Szmidtowi.

ŚRODA,

DMA

15 SIERPNIA 1934 R.

Ak(ia pomoiy

powodzian

rzetz

na

Bydgoszczy

w

nie słabnie
MDziefi

zebrał |ui

Bydgoski'*

Administracji ,,Dnia Bydgoskiego" w dal
ezym ciągu płyną ofiary na rzecz powodzian. W
dniu wczorajszym na liście szlachetnych Ofiaro
dawców eanotowaliśmy: p. Wł, Szmańda wła
ściciel Domu spedycyjnego ,,Rawa*' zł. 15 za
miast kwiatów
okazji ślubu Córki pp, Preywa rsfeich,
Tow, Kredytowo Oszczędnościowe
zl. 10, Zw, Powstańców i Wojaków O, K, VIII,
zł, 5 i czeladź murarska, zorganizowana w Tow.

Wtorek; Euzebjusza b.

Środa:

—

W niebowz. NMP

.

z

Sentfeowski, B, K e nt ze r, St.
Zakaszewski, Szmelter i Wesołowski, Polfux, Zi.
mochow-i St., M, Przybylskiej, M. Cywińskiej i.

15.
Dyżury nocne aptek od dnia 13. 8,
S br. pełnią: Apteka Centralna ul, Gdańska 27
tel. 994 i Apteka p-od Lwem Grunwaldzka 37

p.

teł.

Kamera

-

—

191.
Muzeum Miejskie otwarte codziennie od
14.
16 w niedzielę i święta od 11
godz, 9
Obecnie w Muzeum wystawa obrazów Doczyóskiego i Józefa Krzyżanowskiego.
-

—

—

-

.

Powrót

dzieci

czeladników murarskich i ciecielskich,

Kolejo

kolonji Rodziny

z

a

zatru

pociągiem pośpiesz dniona w firmie Heincel przy budowie bloku
nym o godz. 18 powraca z kol-ocijli letniej Ro koszarowego 61 pp, zł, 16,50,
dziny Kolejowej w Wielkiej Wsi na Helu, po
Szla-chetnym Ofiarodawc-om w imieniu p o 
4-tygodhiowym pobycie n ad morzem 60 deiew- wodzian
składamy serdeczne podziękowanie,
cząt pracowników kolejowych.
W dniu

wej,

—

REPERTUAR KIN.

Nad
,,Pilnuj swego męża".
program
Po-grzeb marszałka Hindenburga.
Rrislal:
,,Zdobywcy". Nadprogram
Pogrzeb marszałka Hindenburga,
,,S erce włóczęgi" i ,,P róba miło
Apollo:
Adria:

M.

Mazgajowa,

b.

15-go

m,

—

—

sztandaru

Poświęcenie

nieruchomości

Zw.właścicielimałych

—

'ści".

Świat

bez
stament doktora Mabuze”.

Marysieńka:

—

,,Miłość złoczyńcy"
Rewja:
jemnica zamku Parlock",

Bydgoszczy

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

poświęcenia

Dziś we wtorek przedstawienie zawieszone.
W środę premjera sensacyjnej sztuki Fedora
(Pocałunek przed lustrem".

Ł
S, ,,Astorja" Z. S,
dnia 16 b, ta, o godz. 20 w

—

z ebranie

świetlicy.

Obecność

.

wymarsz

złożono
do

nastąpiło
O

w
na

Jachcicach.

powodzian. Związek Pra

li

w

składając życzenia dalszego

woju

pp.:

Baczyński

inż.

wygłasza
Mszy św.

nicki im.

Szubina i
nowski

śmigielskiemu

Powstańca,

grobu Nieznanego
12.30

odbyło się

sali

w

które

zebranie

gdzie

zagaił

toz-

dr.

.,

red.

preze?

honorowe pp.:

Le

Gór

Apelujemy nadal
bydgoskiego,

do

ofiarności

społeczeńst

wa

*

Na

*

tiśoie Ofiarodawców zakradł

os'tat-niej

się

Piłld

Nożnej Ome zł.
20 jak myinie po
dano.
Niewątpliwie ead obrym przykładem Za
rządu piłkarstwa pomorskiego pójdą wszystkie
kluby sportowe naszego miasta,
błąd. Zarząd Pom,
fiarowal zł, 50, a

Zw,Okręg.

*

*

Wykonawczego w dal
ciągu wpłacili: pracownicy Gazowni Miej
Komitetu

Na ręce
szym

skiej 190,32 zł., Tow. Właścicieli Domów 92 50
zł., ,,Kabel Polski" 4 0 0 zł., ,Dz-eń Bydgoski"
zł.. Dziennik Byd
146,30 zł., Stefanowicz 5,
goski" zł. 56,90 zł., W%'dział IX Zarządu M:ejskiego 71,80 zł., Zarząd Grodzki Zw. Strze eckieg-o 100,— zł., Drzewianowiski 2,— zł., Woyhe

Baczyńskiemu,

dr. Nie-

mecenasowi

,(Strzelnicy",

prez przeznaczono

na

fotografja
w

rzecz

i

ogrodzie

zabawa- Dochód

wieczorem

,,Strzelnicy'1
Prezes p. Fr-

koncert

z

im

powodzian.

-

,

2 zł.

Ogółem zebrano dotychczas na koncie ,P o
dla powodzian" zł, 19 145,09 w tem ,,Dz:eó
Bydgoski" wpłacił prawie 6 tysięcy ałotych.
moc

z

Sar

posłowi J. Sehimmlowi.

Popołudniu odbył się
a

K

Kalinowski

Uroczystość zakończyła wspólna
o-biad.

wieńca.

dr.
i

p.

przemówieniach

wręczył dyplomy

duszyńskiemu,

a

Rady Grodzkiej BBWR.,

inni. Bo

na

żywego kwiecia,

P. C.

Gos(podarstwa Krajowego,

,,Dnia Bydgoskiego",

pod pomnik Serca Jezusowego,

wiązankę

przemawia

pomyślnego

imieniem

Janicki

Banku

z

miszewski im.

ks.

uro

Trójcy

kazanie. Po

złożenie

godz.

uroczyste

Orczykowskiego (ul, S ap e rów 75) ob chód ,(Do
żynek". Po uroczystości dożynek odbędzie się
zabawa taneczna. Czysty zysk przeznacza się

godz, 10-tej

intencję Związkn

stępnie

,,Koło wiościauek" Bydgoszcz—Jachcice
urządza w dniu 15 'b, m, o godz. 18-ej w sali p,

o

czystą Mszę św.

--

,Przedszkola"
Z. P O, K.

Rano

kościele św.

w

gdzie

Z miasta

-

sztandaru.

Spychalski odprawił

nastąpił

plenarne

wszystkich pożądana.

na

dr.

na

siedzibą

obchodził

jąc jednocześnie podniosłe

Kalendarz zebrań

z

podPrOtelrtO.
Stefaniewiego uroczystość

BBWR,

przy

st^osty

ratem p.

nadnotecŁi

okrąg

na

odczytał historję Związku. Następnie

Związek właścicieli małych

niedz-ieli

Ubiegłej

nieruchomości

,Ta

oraz

—

Bydgoszczy

w

i ,,T e

mężczyzn"'

grosze.

-

-

—

gr
5.612 zł. ! 54

Ogółem zebraliśmy dotychczas

Do

Kalendarzyk rzym.-kat.

zl 54

5.612

Koronowo niesie pomoc

powodzianom

Celem zorganizowania K omitetu Niesienia Po
mocy dla Powodzian ewołał burmistrz miasta
Koronowa przedstawicieli włada oraz prezesów'
miejscowych stowarzyszeń na zebrać*le, które
odbyło się dnia 7 bm. w Ratuszu.
Po krótki-em przedstawieniu celu zwołanego
zebrania przystąpiono do wyboru Komitetu w
skład którego weszli wszyscy obecni i to: Jan
Borzyszkowiski
p rezes Akcji Katolickiej, Kie
nadzor
drowski
państw, nadl,, J Kleina
ca
nacz
Odcinka Drog. PKP., Karnowski
—

Sarnowski i po

powitaniu przedstawicieli

władz

-

—

.

—

.

Drzewem

odciął 3-łetniemu chłopca ucho

K.

Kapela
prezes Zw, Strzel.,
Chrz. Zj. Zaw. Polskie T. Koc:ński
starszy Cechu Krawieckiego K. Mętkowskf
prezes Tow. Przemysłowców, E. No
wakowski
nacz,
Więzienia Karnego, Wł.
adwokat L. Nowacki
Niemczyk
prezes
Koła Inwalid. Woj., J Pofelski
prezes Chrz.
Zj, Rzem., R. Rutzki
nauczyciel, Fr. Siemiń
Stacj'i PKP.,
Langowskd

—

-

,

—

Obywatelskiej kobiet Oddział V, Jachcice—
w
Bydgoszcz zebraną sumę na rzecz powodzian
przy
zł, 50,— przesłał do Zrzeszenia Wojewódzkie
Ubiegłej so-boty na podwórzu domu przy ul. chłopca, a kiedy to nie poskutkowało rzucił w
go Z. P O. K. w Poznaniu w myśl otrzymanej
Spokojnej 9 w Bydg-oszczy wy-darzył się trag i jego stronę kawał drzewa chcąc go przestra
instrukcji,
szyć. Nieszczęście chciało, że drzewo trafiło ski
Nowy kurs kand, Komenda Odwodu Le czny wypadek,
nacz, poczty, Wł. Wiśniewski
prezes
Właściciel domu p, Wacław Smoczyk za dziecko raniąc poważnie główkę i odcinając
gionu Młodych w Bydgoszczy zawiadamia, że
Zw. Weter, Powst. Narodowych.
około 20 bm, rozpocznie się nowy kurs kandy
Do K omitetu wykonawczego wybrano pp.:
jęty był rąbaniem drzewa. Na podwórzu bawi górną część muszli usznej. Ciężko rannego
dacki. Kandydatki i kandydaci zechcą zgłaszać
odwieziono natychmiast do Szpitala burm. W-odniczaka, prezesem, Ks. prob. Chy
dzieci
a
innemi
i
Zdzi
3-letni
się
chłopca
ły
między
się w Sekretari(acie Kom. Obw, przy ul. M. F o
lareckiego, zasi. prezesa, asystenta miejskiego
sław Synakiewicz, Rozbawiona dzieciarnia za Djafcooiisek,
cha39wgodz,19—20.
Latanowicza, sekretarzem, rachmistrza Królika,
Narazie
trudno
za
na
Do S ztokh olmu i Helsingforsu i wogóle
jest stwierdzić, czy poważ skarbnikiem i pp.: Szewsową, pree, Stow. Winc.
glądała często
oparkanienie
podwórzu,
na morskie wycieczki
ne to uszkodzenie pozostawi jakieś trwałe na
a Paulo, aptekarzową
zgłoszenia przyjmuje i gdzie rąbał drzewo p, Smoczyfc.
Nowacką, prez. Tow,
wszelkich informacyj udziela telefonicznie Nr.
Lud. i Baier-ową prez. P C. K.
na zdrowiu dziecka.
3-let-ni Synakie
Najczęstszym
gościem
był
stępstwa
sek
764 i osobiście Pol; Tow. Krajoznawcee
Wszelkie ofiary tak w gotówce iak i w nawicz, który z d-ziecinnym uporem co chwila za
Ojciec p* oszkjgjowanego dzieck a p. M aksy turaljach uprasza się s-kładać w Komunalnej
cja wycieczkowa, Nowy Rynek 1 od godz, 11
13 j od 17-18. Wycieczki od 40 zł.
Paszpor glądał i przypatrywał się rąbiącemu drzewo. milia n Synakiewticz don-iósł o wypadku policji. Kasie Oszczedn-/jci miasta Koronowa i do rąt
kwestarzy przedkładających listy numerowa
ty i wizy są zbędne.
Zdenerwowany Smoczyk odpędzał kilkakrotnie
ne, za-opatrzone w pieczęć Zarządu Miejskiego
Do Berlina, 2. 9.
6.9. za 110zł. w obie
w Koronowie,
strony wycieczka do Berlina, Zgłoszenia przyj
muje ,,Orbis".
*
Strzelcy na powodzian. W niedzielę dnia
Dyrekcja Średniej Szkoły Zawodowej
29 lipea urządził
Zw. Strzelecki
Koronowie
Żeń skiej w Bydgoszc-zy, zawiadamia, że p rzyj
i Józefa
Leona
Z doehodu prze
wycieczkę do pobliskiego lasu.
muje zapisy co-d'z'iennie o d godz. 11 do 13-tej.
w
Muzeum Mlejskiem w Bydgoszczy
znaczył Zarząd Zw. Strzeleckiego 15 zł. na po
Szkoła prowa-fei trzyletni dział krawieczyzny,
wodzian.
'ednoroczny dział przysposobienia krawiecko
wana do nastroju psychicznego i
Kierownictwu Muzeum w Bydgoszczy nale
gamy kolo
Wieczorem dnia 5 bm. Koronowo
było
pod
bieliznia.rskie-go -ra z jednoroczny dział gospo
a temperament malarza, jaki bi
wrażeniem nadzwyczaj
uznanie za te wszystkie piękne wysta rystycznej
podniosłej
uroczystości
darstwa domowego.
Program nauki obejmuje ży się
i
uczczenia
oszałamia widza. Raz ata
upamiętnienia
wymarszu
I-szej ka
praktyczną i
iń-etyozną naukę zawodu oraz wy, jakie ostatnio urządzono w Bydgoszczy. je z tych płócien
Krakowa
o Niepodleg
drowej
kompanji
bój
za
obrazu
naukę Po ogólnie zn-a-nych artystach
przedmioty ogólnokształcące, Opłata
całymi garściami łość. 6
malarzach, kuje płaszczyzną
świetlicą
godz. 20.30 zebrali się
przed
farb
nakłada je szpa
wynosi miesięcznie zł. 15.
Pankiewiczu i Wyczółkowskim przyszła
Szarpie lub wygła- Zw. St'rzeleckiego delegacje i członkowi-e: Brac
prof.
Egzaminy wHapne w drugim terminie oubędza
czasem
cieńkimii kreskami 'zestawia
twa Kurkowego
mee. Niemczykiem
prezesem
kolej na L. Dołżyckiego i J. Krzyżańskiego.
dą się dnia 21 sierpnia o godz. 11-tej.
na
co
wrażenie obrazów pastelo
czele, Straż Więzienna, Kolejowe PW, Pocz
tony
czyni
w Bydgoszczy
Obrazy
Dołżyckiego
znamy
Krwawa bójka na Wzgórzu,
Wczora;
towe P'W., Zw. Inwalidów Wojennych, Weterani
wych, drgających i mieniących się tak opal Powstań
przy ul. Na Wzgórzu trzech nieznanych osobni z dawny'ch jego wystaw. Czy w obecnej swej
Narodowych z prezesem
kpt. Wiśniew
ków pobiło 23-ietniego Wł, Szreder, zam przy
(Dziecko
Droga). Z ostatnich prac (jak np. skim na czele i liczna brać Zw. Strzeleckiego
twórczości jes-t zrozumiały dla większości spo
ul, Kościuszki 3*3. Ciężko poranionego nożem łeczeństwa? W
Panie przy stole) widać, że Dolżycki w swych
prezesem mjr. Kapelą na czele. Pod komendą ko
jego obrazach niema efektów,
Szred-era odwieziono d o szpitala
mendanta Strzel-eckiego wyruszył pochód na plac
dociekani-ach pójdzie jeszcze dalej i da nam
ani rysunkowo ujęt'ych,
ani plamą barwną
Nieszczęśliwy wypadek przy pracy, W
gdzie przygotowany był stos i maszt do wciąg
no we
roz%viązania p roble mów malars-kich.
która
hurtowni szkła p, Kriegera podczas przenosze podkreślonych, brak też tej literatury
Po ustawicriu
zebra
nięcia flagi strzeleckiej.
nia płyt szklanych soadła jedna z płyt na nogę
uczeń pro-f. P-an-kiewi
czworoboku rozniecono stos ku czci po
Józef Krzyżański
wszystkim niewtajemniczonym w arkana sztu
nych
robotnika Karola Dalke (ul. Koronowska 3).
ki, tak bardzo się podoba i pociąga. Objekt cza w Paryżu, po raz pierwszy 'wystąpił ze ległych bohaterów I-szej k drowej. Jednocześnie
Rannego robotuiika odwieziono do szpitala.
wciągnięto flagę strzelecką aa maszt i odśpi-ewa
przedstawii-ony n a pflótaie Dołżyckiego, je st swojemi pracami w naszem mieście. Uderza-, no
Poród na ulicy, Ub, soboty przy ul. Ką
hymn
narodowy i ,,Hej strzelcy wraz". Po
do
że
nie
malar
tvlko
w
w
cik dostała bółi porodowych 18-letnia Rozalja P,
pretekstem
wypowiedzenia się
tej
wyzbył siię jeszcze literatury
fi:
odczytaniu rozkazu Marszałka
Piłsudskiego
zanadto zaobosorbowany modelami.
stwie
'b ez stałego miejsca zamieszkania. Chorą od łub in-nej gamie kolorystyc-znej. Dzieła jego,
I.szej kadrowej nastąpił apel poległych. Ok0lmzwieziono d o kliniki położniczej.
chociaż mają tytuły takie, jak ,,Uli-czka czy
Przyznać jednak należy, że u Niego kolor, nościowe przemówienie wvg?osił prezes mjr. KaPodczas gimnastykowania się złamał pra
Następnie złożono ślubowanie
pi-elęgnowateż decydującym
podporządkowuje i peła.
Góra Kr. Bony
czy kwiaty i t. d.", powin jest
nia tradycji Zw. Strzeleckiego i gotowości służe
wą nogę 20-letni Marjan Szymkowski zam, przy
do ogólnego
tonu
obrazu,
d-ostraja
barwy
no raczej nosić nazwę
obraz
czerwononia
Po
jak
Rzeczypospolitej.
odśpiewaniu ,,Pierwszej
ul. Podwale 15.
zwłaszcza w martwyoh naturach. Pejsaże jego
martwa natura) lub złota
Brygady" nastąpiło ściągnięcie flagi i uroczyste
zielony (kwiaty
Akademickie Koło Bydgoszczan przy W.
ogniska.
różowy (córki artysty), niebiesko-biały dobre w kolorze i rysunku ,,Uliczka z garnka zgaszenie dalszv
S, H, urządziło w Gdyni koionję letnią dla stu wo
Jako
ciąg uroczystości
odbyła się
mi". W postaciach ludzkich podkreśla jednak
dentów Bydgoszczan, słuchaczy U, P. i W. S.
itd.
bo nie treść (literatura) odgrywa rolę,
dniu 6 .bm. o godz. e -tej
uroczysta pobudka, a
H. Kolouija trwa ła od 15 lipca d o 2 sierpnaa.
niepotrzebnie melancholijne wyrazy twarzy. o godz. 9.30 wymasz"rował Zw. Strzelecki na na
ale barwa i zestawienia kolorystyczne są de
Akademicy spędzili wakacje bardzo miłe i we
Prace które przysłał na obecną wystawę, są z
bożeństwo do kościoła, zaś wieczorem
świetli
w malarstwie.
O ile przedtem Dołcydujące
soło, po-goda bowiem d opisał a. Kolonj-a miała
Zw. Strzeleckiego odbyła się
na
lat ubiegłych, trudno zatem sądzić o najnow
cy
pogadanka
form
i
na celu nietylko
mocnym,
wypoczynek, lecz i poznan-ie życki operował silną rytmiką
temat wymarszu I-szej Kadrowej, którą wygłosił
sz ych
dąże-nia-ch teg o zd-o-lnego a rty sty.
wybrzeża polsk-iego, to też zwiedzili akademi uproszczonym rysunkiem postaci ludzkich
referent
prezes mjr. Kapela oraz
wychowania
cy oprócz portu gdyńskiego, sąsiednie miejsco lecz o
małej gamie kolorystycznej (Start), o
Marjan Paczyński.
obywatelskiego ob. Snp-ei-a.
wo-ści: Hel, Jastarn-ię, Orłowo i Sopoty. Po nie
tyle w d ,siejszym skotoi naprzód, dociekania
waż większość członków stanowili studenci me
zamożni, wo-bec t ego p ob yt i wycie-czki przez jego są jak-by przeciwieństwem poprzedniego
cały czas trwania kolonij były zupełnie bezpłat okresu. Zacień kontury postaci, przedmiotów
Możl-iwe to było jedynie dzięki zrozumie i nie
ne,
wydobywa głębi pwspekł,-Twicznej, lecz
niu i ofiarności społeczeństwa bydgoskiego. 44
Za ssrittcenie dziecka w Urzędzie Onieki Sne-'ecznei
zestawia ba.try tak, j-ak muzyk d(Wiera a-kor
A.
K.
H.
6kła
B,
W,
S,
więc drogą zarzą-d
przy
Satfara
stanęła
da serdeczne podz.ękowanie wszystkim osobom
dy. Działan-ie jednego kolor na drugi spra
W
ub.
ro-ku
i fumom, któ re raczyły złożyć ofiary bądź w wią. że w obrazach j-ago mertm kołorów lokalmaju
zjawiła się 'w bydgoskim Okręgowy.
Knitterową ze skruchą przyznała się do 'wi
gotówce bądź w towarze, F'I we przeć akade t yeh. Czasem żarz- sU- te obrazy jak Wolgle Urzędzie Opieki Społecznej 23-letnia Marta
mików.
o pomoc
dla swego kilkumie
ny tłon.a-cząo swój czyn niemożnością wyżyKnitter,
prosząo
'ro
lt*b
0^1
i'do
cztasesn
są
W szczególności składam
zpalon e,
podziękowanie
sięcznego n' ieślubnego dziecka-. Otrzymawszy wie-nia dz-ecka z powodu ciiężkiego położe
tob tJŻ jaoi e, ja^eś radosne
p. p, prezyde-ntowi Barciszewskiemu, za ofiaro przyćmione
matka pozostawiła dzie
nia.
wanie 200 zł., opiekunom naszym Kołu Przyja bo
obrazy to ty* o symfozja barw! Jest to odpowiedź odmowną,
ciół Akademików za of--arcwanie 100 zł., b r a t
Są-d bio-rco p od uwagę okoliczności łago
cko
w Urzędzie i zbiegła. Dziecko oddano 'do
malarz nowoczesny, który w cw.ojoj fazie ro
niej organizacji A. K. B. przy LI. P, za ofia
zakładu
a
za
Św.
dzące
wymi rzył Knitterowej 6 mięńęcy wię
Knitterową, wsz-czę
Florjana,
w
dzięki
rowanie K/0 zł,, razem wię*, kolonja dyspono zwojowej idzie własnemi drogami,
zie-nia, zawieszając wykonanie kary na lat
to poszukiwani-a
P rzez dłuższy czas zdołała
w ysuw
wała z subwencyj kwotą 400 zł., które zosta problemom jakie rozwija
się na
się ona ukrywać przed odpowiedz'ialnością, aż trzy.
czoło malarstwa najnowsv.es doby. Technika
ły w zupełności wydane
Również skład-amy podziękowanie za towrcłzcic aostała ujęta i stawioną przed Sąd
w obrazach Lołżyokkge róźawł, jafcb'r dostoso
wary firno w e ; Do-m To-waz-owy B-cia Ma-te ccv,
cy

Tragiczny wypadek
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Tragedia

biedne! matki
pnad

,
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ŚRODA,

Tik

Pow iat tucholski
Komitet

Po'wiatowy
dzi

rozpoczął

Do

Komitetu
i

społeczne
ci

bez

oraz

prezes,

Maćkowski, jako

organizacje

Dziekan

i

Ko

czele

Na

wiceprezesi.

W.

Rakowski

S.

pp.

Wykonawczego stanął Starosta Powiato

mitetu

Komit'et

Jerzy Hryniewski.

p.

wy

Ks.

stanowią

bardzo

i

sprężystą

łalność

doskonale

spotkał się

ganizowaniu
pierwszym

zbiórek

dla

ofiarnością

ofiar

została

tygodniu

dzia

zorganizowaną

szczerą

i

or

w

do

przekazana

-

Polskiego K omitetu suma 1100 zł, zebra
prawie wyłącznie wśród organizacyj i obywa

gółno
na

iaskawym

koncert

udziale

na

Pieśń

6.30

rzecz

młodych arty

,,Kiedy

6.53, 7,10 Muzyka

ranne

poranna

chrofii
Żądać

w

0

w

przy

.

o-

Już

powodzi.

bm.

gnicie

.

rozwijając

społeczeństwa inicjatywą

całego

gromną

ze

8

SIERPNIA
warszaws'ka

Radiostacja

w

strukcję,

wstają zorze". 6,25,
s-te stosowanie wody go-rzkiej Franciszka(płyty). 7.20 Chwilka
Józela, biorąc wieczorem przed udaniem się
pań domu. 7.30 Rozmaitości. 11.57 Sygnał. 12.00
stów z Konserwatorjum w Bydgoszczy, pp. Bor
-na spoczynek pełną szklankę takowej.
Hejnał. 12.10 Muzyka lekka z Ciechocinka. 13.05
kowskiego, Każnrerczaka, Szatkowskiego i Wiór
a) Dialog pióra
Audycja dla dzieci młodszych:
ka- Wysoki połioni i
doskonały program kon B.
Hertza p .t. .,Kłamca", b) Scenka ,,Była ba
certu zebrał licznych słuchaczy i
buleńka". 13.20 Muzyka popul. (płyty). 13.55 ,.Z
przyniósł po
rynku pracy". 14.00 Wiadom. o eksporcie polsk.
ważny dochód do Kasy Komitetu. Ruchliwe za
14.05 Wiadom. gospod. 16 .00 —17 .00 Godzina mu
wsze
T-wo Młodzieży Kupieckiej
organizuje w
Ork. Koła M andolinistów
zyki lekkiej
Wyk.;
dniach najbliższych koncert i zabawę, inne orga
T. Za
,,Eeh0" pod kier. E Gałązki (Poznań),
Lefeld.
17.00
J.
nizacje również przystępują do urządzenia im krzewski
(śpiew).
Akomp.
,,Skrzynka P. K O ." 1715 Muzyka lekka i po*
prez w Tucholi i w terenie powiatu.
pul. (płyty). 17,55 ,,Jak spędzić święta?" 18.00
męmcyznj
Wieś
ofiarowuje zboże, którego transporty
Odczyt. 18.15 Recital ze Lwowa. 18.45 Pogadan
ka strzelecka. 18.55 ,,Chwilka lotnicza i przeciw
napływań będą już w końcu bm.
w aptekach i drogerjach.
gazowa". 19.15 Recital z Krakowa. 19.40 Muzy
Zbiórkę w terenie powiatu, na specjalne listy
ka popularna (płyty').' 19.50 Wiadom. sport. 20.02
O wizytach", fragm. z książki J. Tuwima p. t.
składkowe,
wydane przez Komitet Powiatowy,
20 .12 ,,Naj
,,Jarmark rymów" (kwadr, liter.)
Najciekawsze audycje innych radjostacyj
pr-zeprowadzają Komitety lokalne (gminne), pod
piękniejsza z kobiet"
operetka w 3 aktach W.
11.00 Wiedeń. Ko n ce rt symfon.
przewodnictwem sołtysów,
przy organizacyjnej
Bromme
w
i reż.
M
radjofMakowieckiej.
15.45 Poznań. ,,Faeecje przyrodnicze",
kontroli pp. wójtów.
Wyk.: M. Karwowska, M. Kaupe, A. Wasiel, St.
czka do ostatnich czaplisk Wielkopolski"'
K.
Petecki
i
inni
orraz
chór
i
ork.
Witas,
symf.
wygi. dr- J Rzóska.
Należy stwierdzić harmonijne
zespolenie w P. R pod dyr. Z, Górzyńskiego.
22.15
,,Dzieci
17.10 Wa'rszawa i Katowice. K o n ce rt muzyki
nieślubne", wygi. p. Woytowiez-Grabińska (od
akcji pomocy ofiarom powodzi wszystkich orgapolskiej.
tan.
23.00—23.05
Wiad.
czyt). 22.30 Muzyka
18.00 -Kraków. ,,Jak dziecko zdobywa trudną
i
tuchol
nizaeyj
całego społeczeństwa powiatu
meteorol.
sztukę liczenia i rachowania"
wygi.
skiego, którego cechuje rzetelna zawsze ofiar
prof. dr. W. Wilkosz.
Najciekawsze audycje innych radjostacyj
18.00 Poznań. Udział pułków wielkopolskich w
ność, gdy idzie o istotne potrzeby państwa i
zwycięstwie p0d Warszawą"
wygi.
18.15 Lwów. Recital fort. E Stejnbergera.
społeczeństwa
kpt. dypl. J Kurpisz.
18.15 Kraków.
,,Stary Kraków"
pogadanka
20.20 Daventry. Wieczór Brahmsa. Tr. z Queen's
w
opr. dr. J
Dobrzyekiego.
Hallu.
powodzian,

reprezentan

oraz

dniu

14

WTOREK,

żołądku, ściskanie w dołku, ob
w
kiszkach, gorycz w ustach, złe trawienie, bóle głowy, obłożony
języlk i b'ladą cerę łatwo usunąć przez czę
Bóle

radiowe

Programy

przerwy

zorganizowało

'br.

lipca

społeczeństwa. Prezydjum

warstw

Komitetu

Siegmund, jak0
8.

28

przystąpiły wszystkie

zawodowe, urzędy,

wszystkich,

Ogólnego

dniu

w

Powo

Ofiarom

Pomocy

czynności

swe

powodzian

na

Ofiary napfywafą

DNIA 15 SIERPNIA 1934 R,

-

.

,

teli

Tucholi.

m-

Powst.

i

Poszczególne organizacje jak
OK.

Woj.

VIII,

Związek

Zw.

inne organizują specjalne zbiór
swych członków.

Straż Pożarna i
ki

wśród
Polski

Czerwony Krzyż,

zbiórkowej Komitetu,
zbiórkę

ofiar

kiem?

zebrano

wia

btelizDy.

i

naturze,

w

7

przy

pomocy

przeprowadził
z

w

Śpiewacze

.

.

sekcji

—

wyni

skrzyń wszelkiego ubrania,
T -wo

—

Tucholi

doskonałym

,,Wycie

.

Strzelecki,

obu

—

.

im.

Moniuszko

.

.

—

.

SPRAWOZDANIE Z HANDLU ZBOŻA
I NASION
firmy B. Hozakowskiego w Toruniu,

Giełdy
GIEŁDA

ZBOŻOWO-TOWAROWA
W

z

Żyto

BYDGOSZCZY

dnia 13

sierpnia

z

1934

13

1934

sierpnia

r.

85 ton

-

z ielo ny

30—35; bobik 28—35; gorczy cę 50—55;
rzepak 40—42; rzepik 40—42! łubin niebieski
12—14; łubin żółty 14—16; siemie lniane 4 5
5C; kon-opie 40-50; mak niebieski 45-52: mak
biały 50-60; tatar-kę 28—32; proso 22—25.
-

-

-

-

z

GIEŁDY

dnia 13

PAPIERY

20—21; makuch kokosowy
17—18; si-ano nadn-oteckie luzem 8—8.50; ś ru t
soja 21.75-22 .25.

słonecznikowy

GDAŃSKI RYNEK Z-BOŻOWY.
gdańs-kim rynku zbożowym utrzymuje
się w dalszym ci-ągu tendencja mocna dla jęcz
mienia, za który płac-ono 22 zł (gid. 12 ,75).
Pszenica ze zbiorów zeszłorocznych 22 zl (gid.
12,75), psz enic a nowa 2:1.25 (gid: 12.30). Z a
żyto pł-aco-n-o 18.85 z ł (gid. 10.90).
Na

—

sierpnia
WARTOŚCIOWE
r.

4 proc. inwest
budowlana 43.50;
5 proc. poż. konwersyjaa 63.10
63.50; 6 proc. poż. dolarowa 69.50—68; 4
proc. potyczka premjowa doi. 5374—5372; 7

3 proc.

seryjna 19.50;

—

pożyczka sta-bilizacyjna

proc.

6772-67,63-

67,38—67.63, drobne 67,73 setki; 8 proc. 1. z.
T. Kr. Przem. Pol. 75.63-7574; 472 proc. 1
z.
ziemskie 50—50V2—4974; 5 proc
1. z. m.
Warszaw-y 69.50 33 r., 5972-59,88 ; 6 proc. obi.
.

VIII i IX 5572.
Tendencj-a
niejednolita, dla listów

1926

Warszawy
dla pożyczek
lita.

r.

niejedno

Bank Polski 87-86-8674; Warsz. T. Fabr.
Cukru 1972; ilpop 9.60-9 .75.

Belgja 124,20-124,51-123,89; Berlin 207,30
Gdańsk
208,30-206,30;
172,60-173,03
172,17: H olandja 358,15-359,05-357,25; Lon
dy-n 26,62—26,75—26,49; N owy J o rk 5,217s—
5,247s—5,187s;
Nowy Jo rk telegr. 5,217s—
5,2478—5,1878; O-slo 133,90-134,55 -133,25; P a
ryż 34,8972-34,98-34,81: Praga 21,97-22 ,0221,92;
Szwaj'carja 172,74 -172 ,17 -172 ,31; Wio
chy 45,43—45,55—45,31. T e nd e n cja niejed-no
-

-

_

lita.

49)

OSADNICY

(Autoryzowany

krzyknęła wdół, na Pietrka, chłopak
knął na górę cwałem.
Znalazł Monę

siedzącą

w

pom

łóżku, pod-

Jó zia

poduszkami.
rozczesywała jej
włosy; długie, lśniące pasma o jedwabi
stej miękkości. Oczy i tw arz Mony prz'e
obraziły się od wczoraj. P rzypominała
oardziej dawniejszą Monę, była tylko
jzczu-plejsza i trochę bledsza. Uśmiechięła się też do wchodzącego.
oartą

ii

Bukareszt.

20,45

Koncert

Rafała

symf.

Lanesa.

Queen's

z

retka P.

symfoniczny.

Duo

Medjolan. ,,E1

de l'Afrieana"

-—

—

dził

Bóg

Nie

ze

zachoruje napewno!
spokojnym uporem.
tutaj zesłał!

—

go

—
-

twier

Nie poto

Skoro zaś mijały dni za dniami, a z
chaty Piotra Gourdon nadchodziły
nie dobre wi*eści, uwierzyli ci nawet, któ
rzy narazie skłonni byli wątpić; gdyż
śli Mona
od samych
zawróciła
w rót
śmierci, a Pietrek wywinął się zarazie,
czyliż nie był to cud prawdziwy, z
tunku tych, jakie zdarzały
w
wionym kościółku św. Anny de Beaupre.

jedy
je

ga
błogosła

I któż,
cudu!

prócz Boga mógłby być

sprawcą

20.12

Wilno. K o n ce rt

20.25

Wiedeń. ,,Jan Nestroy"komedja mu
zyczna S. Eibenschuetza i E. Reiterera.

w

obecności Józi Pietrek czuł

się

Po

upływie

dwóch
tygodni Mona
Pietrek zanotował sobie,
cd
tego dnia właśnie,

przywita! się nie wstała z łóżka.
zdarnie. Ale Mona wyciągnęła doń ręce, iż począwszy
:ak samo jak nocy
ubiegłej, przemocą dziewczynka nie obejmuje go już za szy
zgięła jego głowę i ucałowała go serdecz ję, ani naprasza się pocałunków. Lecz za
ne.
jego zbliżeniem oczy Mony stawały się
nadal szczęśliwe i świetliste do głębi.
Odtąd cała osada Pięciu Palców zgoiz'iła się milcząc, na wielką zmianę za
Minęła reszta zimy; nadeszła wiosna.
szłą w życiu obojga dzieci. Mona i Pie Po kwietniu podążył maj. Na polanie wy
t'rek należeli do siebie wzajemOjciec trysły kwiaty- Powróciły ptaki z daleAlbanel zaś, był ta k dalece pewien,
ż'e kiej wyprawy; rozpoczęto pracę w polu.
Bo
w
przeniknął
tym względzie intencje
Szereg pogodnych dni dozwolił zapo
mieszkańcom
że, iż nie troszczył się wcale o zdrowie mnieć
osady o minionej
Pietrka, mimo że chłopak otarł się tak trag edji.
bardzo blisko o śmiertelną zarazę.
Mona skończyła czternaście lat i do
;rochę nieswojo,

to też

^

—

Strasburg. Koncert symf. z Kasyna Vłchy.
Paryż (Radio-Paris). Koneert symfon.
20.45 Rzym. ,,Thais"
opera Masseneta.
21.00 Prgga. Koncert z udz. Ady Sari.
21.00 Wrocław. K o n c e rt symfon.
22.15 Lwów. ,J3zlakiem zwycięskiej rńnrtwnlri**
20.30

ope

20.45

Caballero.

-

ŚRODA,

15 SIERPNIA

Radiostacja
8.35,

j

warszawska

8.53, 9.10, 9,25 Muzyka

10.00 Transm. nabożeństwa
nał

'

12.00 Hejnał.
studja. Wyk.: ork.
Z. Górzyńskiego
i St.
symf. P E
p0d dyr.
Gruszczyński (śpiew). Akomp. prof. J Lefeld.
13.00 ,,0 pracy twórczej różnych kompozytorów"
wygł. Prof. R Chojnacki (felj. muzyczny). 13.10
Muzyka lekka. Wyk.: ork. P R. p0d dyr. Z. Górrzyńskiego i St. Gruszczyński (piosenki). 13.45
Po
w
krainio
Suwalskich
,,Wędrówki
kraju
14.00 Kon
jezior",.wygi. p. Kaz. Herbichowa.
cert zesp. N
M ańskiej. 15.00 ,,Jaki-e są nasze te
goroczne zbiory", wygi. p. St. Prus-Wiśniewski,
pogadanka. 15.15, 15.35 Polskie piosenki (płyty).
15.25
,,Przegląd
rynków
produktów rolnych"
wygi. p. St. Prus-Wiśniewski. 15.45 ,,Sadownictwo
na własne potrzeby
i sadownictwo
handlowe",
wyglosj p. E. Błaszczyk. 16.00 Koncert popul. z
w
ork.
Ciechocinka
wyk.
symf. pod dyr. Br..
17.10 Kon
Szulca.16,30 Muzyka lekka (płyty).
cert muzyki polsk. Wyk.: E. Umińska
(skrzyp
ce) i A. Brachocki (fortep.) (trransm. z Kato
wic). Akomp. pr0f. J Lefeld. 18.00 Fragment te
atralny. 18.15 Koncert z Wilna 18.45 ,,Wybuch
osobiste",
wojny
wspomnienia
wygi. p St.
Wasylewski (felj. liter). 19.00 Rozmaitości. 19.15
Dawne piosenki w wyk. Chóru A Zaremby.
U
kład Al. Zaremby. 19.40 Recital śpiewaczy W.
Skwarczewskiej. Przy fortep. J Lefeld. W pro
gramie pieśni polskie. 20.02 Feljeton aktualny.
20.12
Muzyka salonowa (płyty).! 20.30 Koncert
Polskiej Kapeli Ludów. Dzierżanowskiego i Su
chockiego. (Transm. do Berna Szwajcar.). Przy
21.25 Koncert muzyki lek
śpiewki A. Bogucki.
kiej w wykon. ork. P R.
pod dyr. Z. Górzyń
skiego. 22.00 Wiadom. sport, zo wszystkich roz
głośni P. R. 22.15 Wesoła audyeja muzyczna ze
Lwowa. 23.05—23.30 Muzyka tan.
(płyty).
czasu

12.05

Warsz.

poranna (płyty).
Krakowa 11.57 Syg

z

z

Poranek
.

W

Obs-erw. Astr.

muzyczny

.

.

.

.

.

—

.

.

.

kładnie w tydzień później wybrali się
Pietrkiem we dwójkę do wielkich, bobro
wych żeremi. W tenczas właśnie Pietr'ek
z

czemś,

o czem

myślał bar

Ważne dla rohufrów.

godz. 15 wygłoszona feędtfe Bar
pod względem gospodarczym, po
g-adam-ka pt. ,,Ja-kie są nasze tegoroczne zbiory**.
Prelegent p. Stanisław Prus-Wiśtóewski, popu
lamy sprawozdawca radjowy z tygodniowego
przeglądu rynków produktów rolnych, zbiera
w tym celu dla radiosłu ch aczy rolników sp ecjał
ne dane dotyczące jakości i Mości zebranych w
czasie tegorocznych żniw, plonów zboża, stop
nia jego uszko-dzenia prz ez fezne opady, grado
bicie, powódź itp. N-a podstawfie danych róż
nych okolio kraju słuchacze omawia'nej poga
danki będą mieli całkowity obraz tegorocznych
zbiorów, który pozwoli wysnuć odpowiednie
wnioski w handlu temi głównemi produktami
W

środę

rolni czerni.

Co takiego?
cała zbieraniem

—

—

jęta
drogi.

T y także wiesz!
Nie mam pojęcia o czem mówisz!
i— No to zgadnij!
Ani myślę zgadywać!
Możesz próbować trzykrotnie.
Nie ch-cę!

—

—

—
-

—

Teraz

Pietrek

wić

—
-

chciał
o to!

co

Pietrek.

myślę!

—

—

—

się jak leśny głóg.

mó

—

zac-zął niepewnie

Kiedy?
cię pocałować, tobym

że

sam

gdy-bym
poprosił

co.

upierał się

Mona
czne

Mona zarumieniła

co

Właśnie, a ty wcale nie prosisz!
Niemądra, jesteś!
Prosiłbym tyl

—

to

nie wiedział

Wtenczas, -gdy mówiłaś,

—

W takim razie,
bełkotał Pie
trek
w takim razie, wolałbym czasa
mi żebyś znów zachorowała!...
Pietrku?!
ko

Mówię

już

—

-

—

—
-

sam

dal'ej.
W takim razie,
żartowałaś tyl-ko!

—

—

spytała Mona, za
kwiatów, wzdłuż

—

się spostrzegł jak

—

o

dzo aktualna,

by

z ust wybiegły wyrazy.
już nigdy nie chcesz bym cię
całował?... Nigdy mię o to nie prosisz!
Dziewczjmki ni-gdy nie proszą
chłopców o pocałunki, chyba, że są bar
dzo chore!
odparła Mona spoglądając
nań tak dziwnie, że Pietrek
poczuł jak
mu
wszystka krew ude: za do tvvarzy-

rocznicę ,,Cud'u nad Wfeią%

w

—

dzo wiele, lecz czego nie zamierzał
najmniej oblekać w słowa. Rozważał to
sobie w samotności ta k i inaczej, obracał
zdawna w mózgu na wsze strony, i ani
—

rocznicę ,,Cudo nad Wisłą**,

Pierwszy pułk pdeoh. Legjonów, lctóiy stoi
garnizonem w W'ilnie ma jedną z najlepszych
orkiestr woj-skowych. Kie-rownikiem orkiestry
jest por. Feliks Kosectó. Orkiestra odznacza
silę wielką radj ofonicznością z tego wasglętlu, że
przy dosyć dużym składzie brzmienie ma spo
kojne, ston-owane. Orki'estra ta wystąpi ps zo d
mikrofonem z koncertem, który będzie trans
mitowany na całą Polskę w środę dnia 15 bm.
Będzie to pewnego rodzaju uczczeniem aranji

ze

—

Lecz

wieczorny.

—

wygadał się

p rzekład J erzego M arlicza)

Po ciężkim smutku panującym w domu
od wielu dni, n astąpiła reakcja. K uchnia
Józia wchodziła
dźwięczała śmiech'em.
po schodach śpiewając.
Gdy wreszcie

wiolonez.

Koncert

-

DEWIZY

JAMES O. CURWOOD

99

Londyn Reg.

Recital

.

AKCJE.

-

kuch

WARSZAWSKIEJ
1934

20.00

20.15

r.

koniczynę czerwoną 140—180; koniczynę
białą 85—115; koniczynę s zwedzką 120—150;
koniczynę żółtą 100—115; koniczynę żółtą w
łuskach 55—65; inkarnatkę 140—170; przel-ot
110-120; rajgras krajowy 70—80; tymotkę 30
—35; seradelę 9—12; wykę latową 20—22; więź
kę zimową 85—100; peluszkę 22-24:
gr-och
W iktorja 35—45; groch polny 28—32; groch

NOTOWANIA

Kraków.

Hallu.

Za

17.75; żyto 17.50-17 .75; pszen:ca^ 25 ton 20—19.75-21; pszenica 20.50; jęcz
mień browarowy 22.25—22.75; jeczmień przem.
19.50—20; owies nowy 15.50-16.25; mąka żyt
nia gat. I A 0—55% wi. w. 26—27; mąka żyt
nia gat. I B 0—65% wt. w. 25—26; mąka żyt
nia gat. II 5 5 -70% wł. w. 20.25-21.25; mąka
żytnia raizow-a 0 95% wł. w. 21 .25-21 .75; mą
ka żytnia poślednia pon. 70% wł. w. 17—18;
mąka pszenna gat. I A 0-20% wl. w. 38-40;
mąka pszenna gat. I B 0—45% wł. w. 34.5035.50; mąka pszenna gat. I C 0 55% wł. w.
33.50—94.50; mąka pszenna gat. I D 0—60%
wł. w. 32.50—33.50; mąka pszenna gat. I E 0—
65% wł. w. 31.50—32.50; mąka pszenna gat. II
A 20—55% wł. w. 29.50—31; mąka pszenna
gat. II B 20—65% wł. w. 29—30.50; mąka pszen
na gat. II D 45—65Vo wl.
w. 28.50—29; mąka
pszenna gat. II F 55-65% wł. w. 24-24.50;
mąka pszenna gat. III A 65—700Ai wł. w. 2 2
23; mą-ka pszenna gat. III B 70—75% wł. w.
19.50—20; mąka pszenna razowa 0—95% wł. w.
25—26; otręby żytnie wymiął sta-ndart. 10 ton
14;—13—13.50; otręby pszenne miałkie stand.
12.50—13.25; otręby pszenne średnie stand-art.
12.50—13.25; otręby pszenne grube standart.
12.75—13.50; rzepak zimowy bez worka 40—41;
rzepik zimowy bez work-a 39-40; g-orczyca 53
55; peluszka 19—21; wyka 19—21;
gro-ch
Wiktorja 38 -42 ; groch Folgera 33—36; 'ziem
niaki jadalne wczesne 4.50—5; makuch lniany
22.50—23 50; makuch rzepakowy 16—17; ma
.

dnia

19.15

otworzyła

sz'eroko

swe

p rześli

oczy.

Doprawdy Pietr-ku, doprawdy? Nie,
słyszałam! Proszę cię, powtórz raz
jeszcze!
g%Wcale nie chcesz
mnie całować!
Pietrek zmieszany przełknął ślinę
Nigdy nie chciałeś! Gdybyś tego chciał,
Czy można?
nie potrz'ebowałabym cię prosić za każ
Ale co?
dym razem!
Pocałować ciebie?
Pietrek musiał się dopiero zastanowić
Zamiast dać n atychmiastową
odpo
oglądając rzecz z nowego punktu widze wiedź, Mona poczęła mu się przyglądać
nia. W pół godziny później, gdy docho badawczo. Trw ało to nieznośnie
długo;
dzili już niemal do domu, zdobył się na Pietrek
byłby przysiągł, że chyba całą
decyzję.
godzinę.
Już wiem!
zawołał nagle.
(Ciąg dals zy
Wtem

błysnęła

oczyma i

tupnęła nó

—

nie

—

.

—

—

—

—

ŚRODA,

11

DNIA 15 SIERPNIA 1934 R.

Do akt Kr.

574/34

Km.

5663

Km.

5651

3310/34.

III

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Komornik

Podziękowanie.
i

Wszystkim Przyjaciołom, Kolegom
Przewielebnemu Duchowieństwu

Państwowej
ciechy, oraz

Panu

Matami,

z

miasta Torunia Kom.

Znajomym

Głuchowskiemu

szkały

w

Gdyni

P

zamie

III

rew..

602 K.

C.

Gdyni
ogłasza
16 sierpnia 1934 r. 0 godz. 10 -tej przy ul.
odbędzie się publiczna
Morskiej przed ,,Pomorzanką"
licytacja ruchomości a mianowicie:
pianina ,,Soinmer-

w

feld a"

Zastępcy Starosty Kartuskiego, Panu Komendantowi
za osobisty
udział w pogrzebie i złożenie dowodów
współczucia z powodu zgonu męża mego

Panu

art.

.

łączną

na

oszacowanego

sumę

zł.

700,—

,

'które

oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży,
czasie wyżej oznaczonym
Gdynia, dnia 13 sierpnia 1934 r.
Komornik:
(—) pyttel.

można

P, P, w' Kartuzach
szczerego żalu i

zasadzio

na

dniu.

w

szczególność
Komendantowi Policji
za życzliwe
słowa po*
a

Sądu Grodzkiego

w

w

nieruchomości Rachaushof tom I karta 22.
W związku z powyższem na zasadzie 5 2

.

ś. p , SRcsSserti* Lswastasplsa
Posterunkowego P. P z Torunia

K.

wszystkim ofiąrodawcom pięknych wieńców

na

płynące ,,B6g zapłać:**.
Gertruda

serca

Banino pow.

Kartuzy,

II.

8- 34

13.

ac

.

w dniu

30

S .A

Toruniu,
Spółki
dziądzkiej 124/26,

sierpnia

w

1934

r.

o

3611/34.

5650
OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu III rewiru
Wojciech Janowski, urzędująey w Grudziądzu przy ulicy
Lipowej 15, obwieszcza, że n a dzień 15 września 1934
godzina 10-ta rano został wyznaczony termin do opisu
i oszacowania nieruchomego m ajątku Franciszka Rezmer a, położonego
w
Grudziądzu, przy ulicy Generała H al
lera, a zapisanego w księdze wieczystej Grudziądz k arta

962

Światowym

W

związku

z

powyższem

na

zasadzie

5

2 art.

668

który zoslał przeniesiony na 'K P O. wzywa się wszystkie osoby, aby przed ukoń
Staromiejski Rynek30, (daw* czenie opisu zgłosiły swoje praw-a do potnienionej nie
niej F. C. Hamerscy). Ty ruchomości lub jej przynależności.
siące artykułów za bezcen
Grudziądz, dnia 1 sierpnia 1934 roku.
Oddziały: Poznań, Toruń,
Gru
ulicy
W. Janowski, Komornik Sądu Grodzkiego III rew.
(—)
2389
Gdynia.

.

TORUNIU

lokalu

III.

.

nSTANDARD"
w

Km

I PAKOWNI

SMALCU

odbędzie się

głębi

Rewolucja

w Kiermaszu

przy

C.

.

opisu zgłosiły swoje prawa 5o pomiecionej nie
jej przynależności.
Grudziądz, dnia 13 sierpnia 1934 r.
(—) W. Janowski, Komornik Sądu Grodzkiego HI rew.

Do akt Km. Nr.

Sądu Grodzkiego w Toruniu rewiru I. Jó
Kozak, urzędujący w Toruniu przy ul. Kościuszki 9
obwieszcza, że na azień 24 września 1934 r. godz. 10 -tej
Komornik

został wyznaczony opis nieruchomego m ajątku Czarnebłoto karta 175 należącego do Lei Regenbreeht nr. Am-

położonego

man

W

związku

K.

P

.

w

C. wzywa

opisu zgłosiły swoje praw a do wymienionej nie
lub jej przynależności.
Toruń, dnia 11 sierpnia 1934 r.
(—) Kozak, Komornik Sądu Grodzkiego Rewiru I.

ruchomości

o

RZEPAK

Kazimierz

szczy ul. Dworeowa Nr. 57 na podstawie art. 602 k p e.
do publicznej wiadomości,
że dnia 17 sierpni--,
.

potrzebuje
K%rmów
po

1934 r. o godz. 12,00 w Bydgoszezy ul. Pomorska Nr. 62,
odbędzie się licytacja Tuch0mości, należących do Józefa

najwięcej pojesieni, zaraz

w

i Franciszk'i Adam oraz M arjana Wisławskiego, składa
jących się z mebli oraz aparatu do parzenia kawy osza
cowanych na łączną sumę zł. 2390,50. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej

zasiewie.

nawożenie

oznaczonym.

dnia 13
Komornik:

Bydgoszcz,

azotem.

odporne

(obecnie

wpływy

na

dużo

Holenderki

24

azotu) zawierający

proc.

wapna

(przeszło

60

przedsiewnym
POD

pisania
próśb i podali

proc.)

OGŁOSZENIE.

RZEPAK.

—

w

(w

s

.

okresie

wszechś

wiato*

wych wystawach

Wszelkich

największej pier
wszorzędnej polskiej fabryki

W

56S

'

Z1- 519

oddział B

—

.

informacyj

udzielała

Zarząd składa się

TEL.

TUROSTOWSKA-TORUŃ,

przedit

263

św. Ducha

w

14

Księgarnia Idzikowski, Bydgoszcz
Mimo znacznie

zniżonych
dogodnych

cen,

sprzedajemy

ną

warunkach.

Mościcach i Chorzowie
Chorzów.

bardzo
2140

(Górny Śląsk)

z

dwu członków

5662

5664

KWIT

ABONAMENTOWY.

KWIT

Do

i

to;

Michała

Bojakowskiego i Hipolita Terleckiego, którzy wspólnie
reprezentują spółkę w Sądzie i poza Sądem i uprawnie
ni są do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań
imieni-em spółki. Podpisywać będzie każdy z członków
zarządu spółkę tę w ten sposób, że pod wypisanem lub
mechanicznie wyeiśniętem
brzmieniem
spółki położy
swój podpis.
Sąd Grodzki w Gdyni.

FliRGir

KALISZ, UL. SZOPENA 9

W

tutejszym rejestrze handlowym
pod nr. 281 dnia 18 lipca 1934 wpisano firmę;
Inż. M Bojakowski i Ign. Terlecki
Biuro Architek
toniczno-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością w Gdyni. Siedzibą spółki jest Gdynia. Przedmio
tem 'działalności spółki jest wykonywanie wszelkich ro
bót budowlanych, projektów budowli i kosztorysów- K a
pitał zakładowy spółki wynosi 12.000 złotych podzielo
nych na 24 równe udziały po 500 złotych każdy. Ilość
udziałów każdego zs spólników
nie jest ograniczonaCzłonkami zarządu są: Michał Bojakowski, inżynier w
Bydgoszezy i Hipolit Terlecki, inżynier w Gdyni, ulica
Warszawska.
dnia 7 czerwca
Umowę spółki ustalono

że

1934.

'.ARNOLD

W

275 dnia 22

OGŁOSZENIE.

PEWNĄ KORZYŚĆ.

1873

r,

poprzednieg'o seTAŃSZY o około

zonu) JEST
tak

jesieni

do

PRZED
STOSOWANIE AZOTNIAKU
STAWIA
ZUPEŁNIE

PIANINA
i FORTEPIANY
w

nadchodzącej

porównaniu

20 proc.

zał,

m

tutejszym rejestrze handlowym
m aja
1934 wpisano fi-m ę:
Spółka Akcyjna w Poznaniu Oddział
Handlu Zamorskiego w Gdyni.
Siedziba spółki jest w
w
Przedmiotem
Poznaniu, miejsce oddziału
Gdyni.
eheprzedsiębiorstwa
jest
fabrykaeja
artykułów
miezno-farmaeeutycznyeh,
chemiczno-kosmetycznych,
i
chemiczno odżywczych,
ehemiezno'teehnicznych
oraz
handel
teml
hurtowy
jak
detaliczny
artykułami. Spółka może zakładać filjeoraz nabywać
inne przedsiębiorstwa
tej sam-ej
branży lub w nich
650.000 zło
uczestniczyć. Kapitał zakładowy wynosi
tych. Czł,.nkami zarządu są: dyrektor Stanisław Kło
siński z Poznania, kupiee
Władysław Ciaeinch z Po
znania i kupiec Włodzimierz
Czepczyński z Poznania.
Urcowe spółki ustalono dnia 21 m aja 1919 i uzupełniono
uchwałami walnego zebrania z 5 października 1920 wzgl.
25 stycznia 1923 wzgl. z 31 lipca 1923, względnie z 20
stycznia 1925, względnie z 29 grudnia 1926.
Sąd Grodzki w Gdyni.

—

U

Tustanowski

oddział B pod r.r
R. Barcikowski

nawozem

AZOTNIAK

sprawach budowlanych
parcelacyjprze
nych i innych technicznych,
pisywanie na maszynie według usta
Udziela i ę porad
nowionej taryfy.
facBowycK w interesach na polskiem wybrzeżu.

na

ruchomości.

licytacji

Sądu Grodzkiego

-

Welłterowo, ul. Piłsudskiego 15, I. piętro
Załatwia: prośby i podania do władz i stron
prywatnych, odwołania do wyższych
władz administracyjnych zwłaszcza w

-

5667

.

Biuro

V||H

26o-8

w
Bydgoszczy rewiru I.
ający kancełarję w Bydgo
szczy ul. Dworcowa Nr- 57, na podstawie art. 602 k p. c.
podaje, do publieznej wiadomości, że dnia 17 sierpnia
ul. Paderewskiego
1934 t. o godz. 10,00 w Bydgoszczy
Nr. 16 odbędzie się 1-sza licytaeja ruchomości, należą
cych do Tadeusza Zglenickiego, składających się z pia
nina oraz mebli oszacowanych na łączną sumę zł. 955,—
Ruchomości można oglądać w dniu lieytaeji w miejscu
i czasie wyżej oznaczonym.
Zl- 264/8
Bydgoszcz, dnia 13 sierpnia 1934 rKomornik: ( -j K. Tustanowski.

Kazimierz

NAJODPOWIEDNIEJSZYM

przez Starostw o Morskie

Odznaczone

Z l.

sierpnia 1934 T.
( -) K. Tustanowski.

1827/34.
OBWIESZCZENIE

Km.

Komornik

CEGŁY
JEST

Upoważnione

.

oodajc

AZOTNIAK

236

poleca;

atmosferyczne

Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy rewiru I.
Tustanowski,
mający kancełarję w Bydgo

o

GRUDZIĄDZ (Małe Tarpno)

wartościowe i

ruchomości.

licytacji

Komornik

Sygnatura;

CEGIELNIAPAROWA

wysoko

5666

1059/34.

Km.

Zł.

620

ABONAMENTOWY.

Do

Urzędu Pocztowego

Urzędu Pocztowego

w

Zamawiam nimejszem abonament *) na ,,DZIEŃ POMORSKI",,,GAZETA MORSKA'*
,,D Z IEŃ GRUDZIĄDZKI", ,,DZIEŃ BYDGOSKI", ,,DZIEŃ TCZEWSKI", na miesiąc
wrzesień 1934 r. i proszę należność zł. 2 .89 pobrać przez listowego.
.

w

Zamawiam niniejszem abonament *) na ,,DZIEŃ POMORSKI", nGAZETA MORSKA"
DZIEŃ BYDGOSKI1* ,,D ZIEŃ TCZEWSKI", na mlesiąs
,,D ZIEŃ GRUDZIĄDZKI**,
zł. 2 .89 pobrać przez listowego
wrzesień 1934 r. i nroszę należność
,

—

imię i nazwisko

Miejscowość-

.

Imię i nazwisko

-*

i

POCZTOWY

*) ..DZIEN POMORSKI", ,,GAZETA
tytułem prenumeraty
,,DZIEŃ GRUDZIĄDZKI",
,,D Z IEŃ BYDGOSKI".
,,DZ IEŃ
TCZEWSKI",
mies. wrzesień 1934 r. potwierdzam.
,8 9

MORSKA*4
z a

Poczta.

Miejscowość.

KWIT
2

KWIT
Odbiór kwoty
..D Z1EN
MORSKA",
za

zł. 2 .89

Niestosowne

przekreślić.

prenum eraty

dnia

*)

Niestosowne

przekreślić,

Poczta.

POCZTOWY

tytułem

GRUDZIĄDZKI".
,,D ZIEŃ
miesiąc wrzesień 1934 r. potwierdzam.

dnia
*)

.

S652

H.6RAHBERG
LICÓWKI.

Toruń.

OBWIESZCZENIE

na

Tel.

pow.

czeniem

Sygnatura:

RzepaE najbardziejreaguje

*3ó

Czaiuembłoeie

powyższem, na zasadzje 5 2 a-ft. 668
się wszystkie osoby, aby przed ukoń

z

z

Teł.

5659

1555/34.
OBWIESZCZENIE

zef

.

godzinie 16-tej

następującym porządkiem dziennym:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu,
oraz rachunku
zysków i strat za r. 1933; 2) powzięcie
uchwały o pokryciu strat i co do dalszego istnienia Spół
ki po myśli art. 430 Kodeksu Handlowego;
3) Udzie
lenie władzom Spółki pokwitowania;
4) Zmiana 5 8
p. 1) Statutu, odnośnie określenia liezby członków Za'
rządu; 5) Wybory do Rady Nadzorczej i do Zarządu;
6) Wnioski. Posiadacze akeji mają prawo uczestnicze
nia w Walnem Zgromadzeniu, jeżeli złożą akcje po my
śli J 2. Art. 399 Kod. Handlowego, przynajmniej na ty
dzień przed terminem Zgromadzenia.
5465

668

art.

się 'wszystkie oso-by, aby przed ukoń

wzywa

ruchomości lub

rodziną.

Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
PRZETWÓRNI
W

z

Lewańciykowa

Ogłoszenie

PIERWSZEJ KRAJOWEJ

grób,

składam

P

czeniem

.

i

Komornik Sądu Grodzkiego w Grudziądzu III rewiru
Wojciech Janowski, urzędujący w Grudziądzu przy uli
cy Lipowej 15, obwieszcza, że na dzień li września 1934
ręku godzina 10-ta rano został wyznaczony termin do
opisu i oszacowania nieruchomego m ajątku Jana i Joan
ny Rozałji małż. Schittkowskich, położonego w Zajączkowie, pow. Sw/ecie, a zapisanego w księdze wieczystej

*) ,,DZIEŃ POMORSKI", ..GAZE IA
BYDGOSKI", ,,D ZIEŃ TCZEWSK1

i

miasta

W centrum

TORUŃ

I

6

Biuro

-cio p okojowe

krawat

dzieci
tach.

ul. Koszarowa 15/17

Sltisarz
zdolny
o ra z

Przyjmę

OKazja

wodociągi, kan alizacje na
szybko i tan
prawia tanio i fachowo oraz
Firma fs
,,P EDA B*' wykonuje i projektuje nowe
F. Kujawski
w Toruniu,

S658

.

zaraz.

wszelkiej pracy
Przy sp osabiam
instalacji, potrzebny minów, ud zielam

T oruń, Podmurna 44-

11842

.

n cza

4, Toruń

ierniczy przysięgły
Toruń,Rynek Staromiejski
m

KAFLE

—

białe

-

'

,,Milew",
Żórawia 45*10-

Łazienna

Drzewo

sprzed ania. Z egar, kan
delabr, obrazy, sztychy zna,
nych artystów, Grudziądz,
Groblowa 19, m. 3.
(S53i

budowlane i stolarskie do,
starcz a tanio
55^9
tel.

5653

13

Oddział

Roboty zduńskie wykonuje
solidnie i tanio.
8632

SZKOŁA

Toruń,

Szosa Chełmińska 23/25

GOSPODARCZA
w

MEBLE

ZAKŁADY GRAFICZNE

sypialki,
męskie,

nych

11

karza Jana Gadebuscha

Bydgoska

56

rzonych

.—

J.Kapczyński,Toruń,
Szeroka

15-

4554

Wapno
smolę,

cement,

papę
chową, kafle do pieców,
oraz
szelkie
inne
w
gips,

materjały budowlane po ces
nauh najniższych hurtowo
i detalicznie poleca
5551

na

Tapety
bortą
cały pokój
z

Tel. 643

pokost, lakiery ,ce n y

w

—

kolorach na wagę
zl o85

-

na

z

4 Vł

dobrym

PAPIER

o

sta,

morg owym

biały pakowy

Ecg60

sprz edaż. Ok olica lasami
i letniskowa. O ferty

Mydło
rygiel tylko
I

Kupię
do

do

grafików

,,Dnia Bydgoskiego"
M. Fo ch a 12

pod

5^55

,,Właściciel"

Grudziądz, Pańska 19

,

____________5503m

Wózki dziecięce

iniliiiiiiiiiMWiłnrfmi

najnowsze modele, najtaniej
—

5

Zamiany.

Uwagaf!
Polecam 6, i 4*osobowe sa*

2361

mochody prywatne i tak,
sówki na różne wyjazdy i
niniejszem zarz uty posta,
Obiady
wycieczki
po cenach naj,
w dniu
9*go grudnia 500 mórg, 420, 160 i 80
Kolasie wionę
Gardzie1933 r. Związkowi Zjedno,
niższych.
Władysław
morgowe
gospodarstwo
zdrowe, s mac zne i obfite czenia K olejowców Polskich oprócz tego kamienice, wille lewiki, Grudziądz, Książęca 3
Jadalnię
i Tadeuszowi Jabłońskiemu
poleca
telef. 433.
4434
sp rzed aje korzystnie:
dębową z kryształowemi lu,
Prezesowi Zarządu Ok ręgo
Restauracla
Bar
Małek, Bydgoszcz, ul.
strami tanio sprzedam. Gdy,
w
wego tegoż Towarzystwa
5416
Gdańska 46, tel. 1103
BRACIA MAĆKOWSCY
nia, M. Piłsudskiego Z. U
j Bydgoszczy i oskarżycieli
5672
P.U.m.ćo.
Gdynia, Świętojańska 84
przepraszam.
AU'M arcin4

Śniadania

Cofam

3

M

ajątek

,

-

.

2

wski

zbiorniki

pp.architektów okazyjnie
sprzedam. Wiadomość w
firmie R.' Morawski Gdynia,
tel. 1504.
Starowiejska 45
—

5610

2427

Szlachetne

tynki

Przed

kupnem

,

wicza
daż.

nr.

7,

zaraz na

Cement

najtaniej

w

Wełn.

Bydgoszcz
Rynek 9. Tel.

Rewelacyjnie

iS1^
2'

4.F.5/34.

5668
Wdowa

Już wszyscy

—

—

,

Ida

Loewenstein

skiego

z

dnia

7

sierpnia

1934

r.

Sąd Grodzki.

.

Redaktor
0.20 zł
Ogłoszenia; wierszrnilim.nastronie7-łamow^
tekście na pierwszej stronie
,j
na drugiej
i trzeciej stronie 0.80 zł
w tekście
0.50 zł
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25ł drożej.
Drobne za słowo 15 gr. pierwsze słowo podwójnie.
Dla poszukujących pracy i nekrologi 25%zniżki, komunikaty 50 gr.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca 20% nadwyżki
W Gdańsku za wiersz m/m na stronie 7-łamowej
15fen.
*
ś-ła*nowej
,,,,(l50fen.
Drobne za słowo 5 fen.
w
e
10 fen.
tytuło
Przy sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy drakf
nie
rzepisane miejsce ogłoszenia administracja
odpowiada.
.

.

.

Redaktor

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

—

odpowiedzialny:
odpowiedzialny

.

.

.

.

Mężnieki, Toruń, ul, Moniuszki

25.

m.

1.

Gdańska: Wilhelm Grlmsmanv
Gdańsk, Kassublscher Markt 21, l. p
Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz, ul. Mapsz Focha12.
sprawy

W, M.

.

-

.

Witold
za

Red.odpow, na
Redaktor odpowiedzialny na Gdynię: Józef Dobrostański, Gdynia. Szkolna.
Red, odpow. na Gendziądz: Wacław Gończa, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 9)
Redaktor odpowiedzialny ,J)nla Kujawskiego'* Władysław Szydłowski Ino-

,,,.

~

—

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

Redaktor

odpowiedz,

za

Tczew:

Antoni Czerwiński

Tczew,

Kościuszki 1.

IAbonament:miesięczny
ekspedycji miejscowych agencyj
w
z

.

odnoszeniem

pod opaską

a

ogłoszenia odpowiada administracja.

Czcionkami Pomoczkłeł

Drukami

Rolniczej S, A,

w

Toruniu.

.

wynosi:
2,50 zł

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

2.80 zł

.

z

4.50 zł
.

.

.

.

.

Gdańsku przez pocztą
2,32 gd przez gońca.
,
odbieraniem w administracji wprost gd 1.75, zagranicą

.....

Z

do domu

.

2.89 zł

w

W razie

kładzie.

Po1:

z

Wejherowo,

—

.

w

nr-

Wejherowa zastąp, przez adwokata Kolasi 'Wejh'erowa postawiła wniosek na wywołanie i'stów hipotecznych odnoszących się do długu z tytu
reszty ceny kupna: a) w kwocie 10.000 mit. z 5% za;
sanego na nieruchomości Szmelc wyk. 45 w dziale Ii
pod nr- 18 na rzecz Emilji Loewensohn z domu Loewe
Stein w Gdańsku Hundegasse 26; 'b) 9000 mk. z S% o'
setkami zapisanego na nieruchomości Szmelc karta 45 \
dziale III. pod nr. 19 na rzecz Maksa Loowensteina
Posiadacza tych dokumenle
Gdańsku Hundegasse 26.
wzywa się, by najpóźniej na terminie w dniu 24 lis''
pada 1934 o godz. 11 przed południem w podpisan;Sądzie pok. 7 odbyć się mającym, swoje prawa zgłc :i dokumenty
w
przedłożył,
przeciwnym bowi'em raz'
nastąpi unieważnienie dokumentów.
tlitzer

fornie-

B. WOJEWSKI

—

8926

Filja Toruń, ul.Żeglarska

WYWOŁANIE.

dyKty

firmie

sprze,
5673

nisKie ceny
rów i skrzyń.

Krorriciyńiki, Pozna.

Antoni Górecki

(wilka)

ogrz ewaniem, zogro,
dem i chlewem, przy par,
ku w Tczewie ul. Sienkie,

kupują w firmie 5611
felzytyn
do nabycia w każdej ilości.
Strzelcy
nPolskadykła11Gdynia,
Polecamy również tynki Wejherowo, Sobieskiego 2 u l 10 Lutego róg 3*go Maja
Rezcrwltd
myte, sztuczny granit we i
Telefon io,68
Powstańcy
Gdynia, Starowiejska 26.
dacho* wszystkich kolorach znany
smolę,
wapno,
papę
Marcerte
ze swej dobroci
naszej fa,
wą, kafle do pieców, gips
Dom murowany
sokoli
oraz
wszelkie in n e mate brykacji. Do n abycia rów,
z ogrodem i 4 ,morg. polem
i wszelkie in n e organizacje rjały budowlano p o cenach nież marmurki d o fastrica
w Osowej, pow. morski, za
Zginęło
zakupują najtaniej umundu najniższych hurtowo i de, biały, zielony, czarny, czer, zezwolenie
na wyszynk nr.
2.000 zł do sprzedania.
talicznie p oleca
wony,
żółty, serpentyna
rowania w firmie
(5538
carara,
stopnie Iastricowe. 983, które się niniejszem Wiadomość w firmie: R.
Władysław Czyźniewski M. CZUBEK i S-ka Adres:,,ELEWACJA" Gdy, unieważnia. Hotel C entr alny Morawski, Gdynia Staro,
Wytwórnia konfekcji i bielizny
5550
w Toruniu
A Nowacki,
tel. i 50 4nia, Abraham a 35, telefon Gniew
wiejska 45
^oruń. Wielkie Garbary 21.
5602
ul. Piernikarska 3/7.
5604
5055
2,73
terazyt, terabona,

solidne i

z cen tr.

przekonaj się.
Najlepsze,najtańsze rowery,
i wirówki kupisz
opony
z gwarancją w firmie

.

dobrym

Dom

dla

stanie lub zamienię na Fiata
Wiadomość w ,,Dniu Pom.1
Toruń.
5646

Meble

za

—

grafiony kreślarskie

oraz

żł 0.75

Ranacho*

mieszkały w Iłownicy
poczta Głodowo
powiat
5649
Kościerzyna.

do produktów naftowych o
pojemności 10.000 litr.każdy,

Lira

Kaptzyftski

n

Aleksander

(—)

zl 0,75

Toruń, uł. Szeroka narożnik
Mostowej, ul. S zczytna 15.
Brodnica, u l. Hallera 7

Sprzedam

1

gr

o kolon a

SĄ ZAOPATRZONE W NOWOCZESNE URZĄDZENIA

GDYNIA

Radion
paczka tylko

,

w

artystów

przez

wraz

w

parkiem, od stacji kolejo,
wej 1V* kilometra, od mia,
sta stutysięcznego 13 kilo,
metrów, z powodu stosun,
ków familijnych tanio zaraz

wielobarwne

opracowanemi

5504

.

.

LeHarz
poszukuje dziewczyny do
wszystkiego, -'Z głoszenia:
Toruń, ul. Piekary nr. 22
5647
J. piętro.

Forda

projektami,

7

.

5644

limuzynę

*/: ks

rzadkie V: kg 0.45
rzadkie białe V, kg 0.60

,,Dzień Pomorski"

przystąpię

nie

i banków

pokojach

Reperacje

Mydła

Odremontowane
pokojowe mieszkanie z
wygodami n a Bydgoskiem
zaraz do wynajęcia.
Adres

drogerję
spółki.

22

wszelkiego rodzaju prace
WŁASHA INTR0LI6AT0RNIA wykonuje
'o*-'" ?*"1"
-? przystępnych
I po cenach
gustownie

zniżone

5645

3

lub

dla

Froter

Werna, Toruń, Stary Rynek

Toruń.

oraz

,,Mauzer"

Pałac
Poznańskiem, stylowy

w

wykonane
techniką offsetową ilitograficzną

tyczenie słuiymy kosztorysami

i

Sienkiewicza

1.

Bydgoszcz, Długa

tańców rozpoczynam
z dniem 2,go września b. r.
W programie ostatnie nos
wości w sezonie.
Janin a

wskaże

Na

druki

Parabellum''

5656

Bydgoszcz.

Farby

.

Kursy

piętro.

goszcz, Dworcowa 5 4

PEl

ZAKŁADY

Wróciłam

16, I.

od

handlu

przemysłu,

automatyczne

,

zł 5.s5

N.Czubek iS-ka,
Toruń( ul. Piernikarska 3*7

róg Browarnej.

S

mieszk. 3.

da,

druki

wszelkie

bloki,

Pistolety

spodnie galowe, piechoty kaliber 9 mm. kupię lub za,
mienię n a mniejsze. Czap,
(szasery), prawie n o w e
okazyjnie sprzedam. Byd, czyk, skład broni, Grudziądz

a mianowicie:
dzieła, broszury,
prospekty, formularze, kwitarju-

sze,

Fabryce

w

BŁASZCZYK

.

PodoficersKie

WCHODZĄCE W ZAKRES

por,

fabrycz,
dogodnych warun,

Trynkowa 19
Zapisy uczenie p rzyj,
muje kancelarja szkoły
w godz. od 10—iąstej. I
Opłaty zniżone, dla|
niezamożnych ulgi.

Marsz. Focha 16
Tel. 303 j
53o6

PRZEMYSŁU GRAFICZNEGO

lojotoku, trą*
dzik u, czerw, nosa i innych
niedokładności cery. Rady,
kalne
usuwanie
łupieżu.
Przyciemnianie brwi i rzęs
Sprzedaż kremów, mlec zek
itp. indywidualnie dostoso*
1814
wanych do cery.
TORUŃ. ul. Król. ladwigi 5,

słoik zl z,—, mydło ,,Axela"
i kaw. i
zł. W Toruniu
do nabycia w firmie
ul.

WSZELKIE PRACE

g abinety

rudziądzu

6

ul.

Bydgoszcz,

wykonują

,

nAXELA" -krem

na.

W

,

Piegi,

jadalki,

po cenach

kach

Telefon 202 W TORUNIU

Wszelkie zabiegi w zakre
sie nowocze sn ej kosmetyki
Racjo nalne pielęgnowanie,
odmładzanie iudoskonalanie
uro dy.
Usuwanie zmarsz*
czek, wągrów, pry sz czy bro*
dawek, ku rzajek, z będnego
owłosienia, piegów, rozsze*

opaleniznę, żółte plamy,
usuwa pod gwarancją, apte,

,

Rebbe, Tartak Lubicz

J.

5.

(4*2,

Pierwszorzędny
GABINET
KOSMETYCZNY
,,KłłLOTECHNIKA"

'Most Pauliński 1.

Antyki
do

W ars zawa

D|H

kupna, sprzedaży nieruchos
mości, wynajm u lokali, res
dagowanie w niosków, od*
wołań sądowych
(ą82q
Stowarzyszenie Właścicie
li Nieruchomości, Toruń,

przyjmuje kancelarja
szkoły w godzinach od
10- 14,tej.
5653
Przy szkole Internat,

ul. Dworcowa 21.

i kolorowe,

Toruń,

19

(5338)

Cegła szamotowa,
drzwiczki, płyty,
ruszta, piekarniki,
poleca najkorzystniej
Józef Podgórski

*

18

Trynkowa

dział 3*letni bieli,
źni arskoskrawiecki i na
kursy roczne i pół*
roczne szycia
i kroju
na

UWAGA: Własne war,
sztaty. C e n y fabryczne.
Wielki wybór. Solidne wy*
konanie.
5464

CZESŁAW ELLMANN,

Grudziądzu

ul.

IGNACY D. GRAJNERT

meljoracje rolne, wykonuje

.

Zawodowej
w

fabrycznym
firmy

Bydgoszcz,

Żeńskiej Szkoły

życie

składzie

Pomiary
kata straln e, g ospodarcze, par*
celację, ustalanie granic, wy,
łączenie z Refo rmy Rolnej,

1702

WPISY
do

kupisz najtaniej

5333

14*85.

całe

na

w

francuskiego,
angielskiego
niemieckiego i grv n a for
tepianie. Adamsk a, Sukien

.

Pośrednictwo

maszyn oddz. sani,
Toruń, ul. Grudziądz,

do egz a! ka 31. Tel.

—

,

HEBLE

fabryka

LEKCYJ

5757

na

I

GRUDZIĄDZ

,

tamy

do

naukę w komple,
Przyg otowa nie do
Stylowa pięknie
Kreślarza
jadalnia komplet oraz lampy gimnazjum nowego typu
M. Sakowicz.
Toruń
ul.
i
kryształy, dywany obrazy
technicznego fach zdobę,
5570 dziesz na
korzystnie sprzeda Dom Mickiewicza 124
korespondencyj,
nych (jedynych w Polsce
Komisowy Toruń, ulica
Łazien na 9
z prawem wydawania świa,
(52 38
Architekt
lub
dectw)
słuchowych
Kursach Kreśleń Technicz,
wykonuje rysunki
plany
inż. Latour'a,
Zegary
War,
na budowle
stylowe, obli, nych
6.
4601
Zegarki, platery, obrączki czenia statyczne, kosztorys szawa, Traugutta
ślubne, figury, na nagrody. sy.Nadzór techniczny. (552i
Wyjątkowo tanio
Toruń, Sienkiewicza 35*37M iód
Kasyno.
KAZIMIERZ BIBIK
pszczelny, gwarantowany z
własnych pasiek 3 kg. zl 7,20
Toruń,
Stary Rynek 39
5kg.zł 9,75- 10 kg.
Zarobek
obok Baty
zł 18,80 wraz z opakowa,
Udzielam k redytu na asys 50 0 zl miesięcznie zapew,
niem i dostawą wysyłamy
gnaty Spółdzielni Kredyt, n io ny (pensje), po szukuje A. Hawryluk
S,ka w Zba,
i
biżus
m
stawicieli
w
reperacja zegarków
y przed
wszy* rażu.
(5530
na
5047 stkich miejscowościach.
terji
miejscu.
rzeźbiona

BYDGOSZCZ

ogrzewania

uskutecznia

,

wszelkiemi wygodami i
c en traln e m ogrzewaniem na
III. piętrze do wynajęcia.
kupisz tylfeo wprost z fas Zapytania pod nr. 5670 do
bryki Toruń, św. Jakóba 16, ,,Dnia Pomorskiego" T o ruń
Co tydzień nowe desenie
z

Centralne

MASZYN mm

W yszuka
odpowiednie
mieszkanie. Przepisze na ma
szynie. W yręc zy wszystko
załatwi, tanio i szybko.

mieszkanie

Wszyscy mówią,
że najtańszy

tel. 534-

2,

1934 R.

wszelkich

Naprawę

,,Elabor"

Toruń, Szczytna

15 SIERPNIA

D NIA

SKODA,

.

.

.

-

.

,

.

2.00

gd
3a

wypadków, spowodowanych silą wyższą (np. przeszkody w za
strajki). Administracja nie odpowiada za niedostarczenie pisma

'

