Scbota,

ORAZWYDAWNICTWA*MBE^
I

Redakcja

GAZE,ta dońska
DZIEŃ KUJAWSKI

POMOSSSKBDzaEM TCZEWSKI

R L WfUflWmilWA.

m

-

fldmlnMraęjai Bydgcsiti,

Wrogowie społecznipo

m

Marszalka

.

Pomost

na
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Widzimy jednak, że przeważnie spo
polskie jako skalę
porów
nawczą obrało sobie
przeszłość. Z lubościę Polak cofa się w dawne czasy.
Tęsknoty,' wyższe porywy i pragnienia
zwraca ku
minionym okresom. W obra
zach, odtwarzanych przez historję, li
teraturę, znajduje radość i zadowolenie.
—

Rzymianin określał jako
Jaudator
acti"
chwalca
temporis
czasów już dawno spełnionych.
Bezsprzecznie: gdy podchodzimy do
bu
pewnych zdarzeń poprzez historję,
dzi się w nas żywe
pragnienie
czynu,
działa to emocjonalnie
na
naszę wy
obraźnię.
Ale czy może nam to przesłaniać wi
dok na współczesność? Czy wzloty wy
obraźni w przeszłość nie sprawiają czę
sto, że nie umiemy sobie znaleźć miejsca
w
dniu dzisiejszym, w codzienności?
A przecież to ,,dziś",
ta
wyzwolona
Polska, to wyrugowanie śladów niewo
narastanie
ten
li, to
siły
państwa
okres dzisiejszy jest tem, o czem marzy
ły pokolenia...
Nie nauczyliśmy się jeszcze należy
cie cenić szarego,
trudu,
codziennego
nie um iemy
jeszcze wydobywać pełnej
sumy radości, jaką daje praca społecz
Jest

tem,

on

21.12

lerza

ministra

W

związku

.

Hessa.
temi

z

przyjęciami

nie

—

na,

dla

praca

zbiorowości.

liśmy się jeszcze

nauczy

Nie

odczuwać

radości
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Konto ciekowe

u

kombatantów

francuskich

Pi

przywódcą związku oficerów
wojny Rzeszy Oberlindoberem. W rozmo
wach tych znalazła wyraz wola kombachot
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Hitlera

biuro

prezesem
a

tantów

wi,
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kanclerza

u
obu

tem

krajów

samem

Komunikat

Przeciwstawiła
Białogród,

ra

niż

21.

sie

mu

stworzyć gabinetu

zorganizowana opozycja

12.

(PAT.) Desygnowany na stanowisko przyszłego premjeminister Jevticz natknął się przy formowaniu
rządu na większe trudności,
pierwotnie przewidywano.

powierzając Jevtirzowi mandat utworzenia nowego gabinetu,
wywołanie na zewnątrz wrażenia, że sytuacja wewnętrzna Ju
gosławji jest całkowicie ustabilizow'ana i dojrzała do pewnych liberalnych po
nie
sunięć, jak również że polityka zagraniczna
Jugosławji
uległa
żadnym
zmianom, a, przedewszystkiem, że zachow'any jest ściśle sojusz z Francją i ma
łą ententą.
Regencja,

miała

na

widoku

Jevticz natrafił, jeżeli chodzi o sytuację
Tymczasem
jak się okazało
w'ewnętrzną, na doskonale zorganizowaną opozycję, występującą solidarnie. Jak
Utrzymują, przywódca światowej partji serbskich radykałów Stojanovicz. de
mokratów
Dolidovicz,
muzułmanówSpaho, słoweńskiej partji
katolickiej
Koreszec, chorwackiej partji ludow'ej Maczek odbyli
onegdaj posiedzenie, na
którem postanow'iono, że żadne z tych stronnictw nie weźmie udziału w rzą
dzie indywidualnie.
Partje upoważniły ponadto zastępcę przywódcy partji ra
w
ich imieniu z regencją i jewticzem, ustana
dykalnej Mileticza do rokowań
w'iając pewne warunki, pod któremi partje te mogłyby wziąć udział w nowym
Do warunków tych należy podobno rozpisanie
rządzie.
nowych wyborów do
skupczyny, wolność prasy itd.
—

—

do

Rzeszy

służenia

swoim

zaznacza

pokojo

narodom.
że

przytem,

w

między Pichotem a Oberłindoberem nie były poruszane żadne za
gadnienia wielkiej polityki, lecz że da
ły one tylko w'yraz woli zapoczątkowa
nie ery pokoju opartej na honorze oraz
na współpracy między obu narodami.
rozmowach

komunikat

Oficjalny

zaznacza dalej,
żołnierzy frontowych
nie mają zamiaru uprzedzania oficjal
nych reprezentantów obu krajów w wy
konywaniu ich zadań.

że niemieckie

Jevticz nie może

GDAŃSKA

-

Francji

informacyjne wydało ko
munikat, w którym
podkreśla, że roz
mowy, przeprowadzone stanowią dalszy
ciąg rozmów, zapoczątkowanych
przez
spotkanie z dnia 2 sierpnia br. w BadenBaden. Spotkanie owo odbyło się między
mieckie

Nr. 291

-

GAZETA
gas

-

federalnej kombatantów francuskich

(PAT). W czwartek kan
clerz H itler przyjął na specjalnej audjen
kombatan
cji prezesa unji federalnej
tów francuskich pułk. Pichot, oraz se
kretarza
generalnego
tej
organizacji
pułk. Randaux.
Następnie obaj przed
stawiciele byłych kombatantów francu
skich przyjęci byli przez zastępcę kanc

Berlin,

co

—

22-10.

drodze do zbliżenia

prezesa unii

Audiencja

piękna bez porównania

łeczeństwo

Telelom

1934

grudnia

dziem grudziądzki
GAZETA MOGILEŃSKA

Pik- Pichof

miałby np. mier

dobra, gdyby nie umiał go porów-

brzydotę.

Focha 12.

-

-

22

koła

z dn. 2 sierpnia w Baden-Bajak i wizyta deputowanych francu
skich Goya i Monniera z dn. 2 listopada
w
Berlinie, jak wreszcie dzisiejsza w'izy
ta
głosi komunikat
świadczą narówni z przeprowadzonemi już dotychczas

,,W izyta

den

—

—

frontowi

obu

gotowi są pracować nadal

nad

rozmowami,

krajów

zbliżeniem

że

żołnierze

francusko-niemieckiem".

w'ynika z powyższego komunika
niemieccy narodowi socjaliści przy
pisują rozmowom tym doniosłe znacze
nie. Szereg artykułów publikowanych ostatnio świadczy, że miarodajne czynni
ki niemieckie przywiązują do tego ro
li
znaczenie,
dzaju rozmów poważne
one
cząc, że staną się
najpew'niejszym
pomostem do zbliżenia międzv Francją
Jak

tu,

i

Niemcami.

ślenie.

Budujemy zręby nowoczesnego
państwa,
odbudowujemy
samorząd,
szkolnictwo, przemysł, rolnictwo itd.
Ale
smak

w

iluż

to ustach

sobkostwa!

słowo to

ma

po

jest takich, któ
zasłonić
by
swój

Iluż

niem

szafuję,
egoizm! Dla iluż jest ono równoznaczne
z karjerowiczostwem!
Zbyt wielu mamy
takich, którzy nawet buduję, ale budują
tylko poto,
aby zebrane
cegły zbierać
pod siebie, żeby na tych cegłach wyno
sić się możliwie najwyżej.
rzy

Z

tym

systemem

,,budowania'*

—

zresztą odstrasza

charge

zastępca

przeciętne

na niwie
obywatela ocl współpracy
społecznej,
gospodarczej,
politycznej,
kulturalnej.
Widząc szastanie się tego
sobkowskiego elementu
przeciętny
c,bvwatel stroni od zbiorowości, woli wy
cofać
razi go
domowe,
się w zacisze
egoizm i karjerowiczostwo.

go

cTaffaires

sekretarza gen.

Paryż, 21. 12. (PAT). Dotychczasowy
cbarge d'affaires ZSRR Rosenberg mia
nowany

zastępcą sekretarza

O traktat

generalne

Ligi

Rosenberg

Narodów

Ligi Narodów wyjechał do Moskwy,
gdzie zabawi kilka dni, poczem uda się
go

do Geneww.

handlowy

francusko-

sowiecki

obóz

chce
państwowy, obóz twórczej pracy,
mieć jaknajmniej do
czynienia.
Tacy
właśnie
elementem
..budowniczy"
sę
to
najmniej pożądanym. Walka, z nim
wdzięczne zadanie wszystkich,
którzy
na serjo traktuję
pracę społeczną, pracę
zbiorową.
Ten typ

Sowiecki

Rozpoczęcie rokowań
Paryż,

21.

12.

-

(PAT). Wczoraj

rozpo

przedłużona do czasu zawarcia układu
handlowego. Podstawą rokow'ań o trak
tat handlowy ma być przyznanie Z. S.
R. R. na rynku francuskim kredytów na
zamów'ienia, których rząd sowiecki do
Ani suma kredytów,
kona w'e Francji.
ani ich termin, nie są w protokule wy
mienione.

—

iż nie może wywoływać
w
duszach in
nych uczuć, jak głębokie zadowolenie,
aż do pewnego
sięgające
entuzjazmu.
Zatruwać chcą radość
tego
poznania
Ci,
nałogowi czarnowddze i strachajły.
którzy zawsze mają na podorędziu obraz
czasów' minionych, zawsze z rzew'nością
gotowi wspominać,
jak to ,,bywało za
cara", lub jak to kiedyś ceny spożywcze

Typ polskiego obywatela musi kształ
tować się na innych
zgoła pierwiast
kach i innych cechach i właściwościach.
to żołnierz-obyIdealny typ Polaka
watel, a jego najistotniejszą cechę
ry
cerskość.
Więc akurat przeciwieństwo
tego, co mieści się w pojęciu tego dziw
nego autoramentu ,,budowniczego", bę
czy odzieżowe w ,,rublach'*
czy ,,koro
nach"
dącego właściwie tylko samolubem.
czy ,,mai'kach"
różniły
się od
Lecz wróćmy
do zasadniczej
tezy:
obecnych.
na
Ten plaski oportunizm ludzi, którzy
poznanie nasze
rozłogach
obecnej
rzeczywistości polskiej ma tyle w sobie są niezdolni do ogarnięcia wzrokiem te
pierwiastków dodatnich,
tvvórczych
zatruwa źró
go, co wniosła wolność
--

-

-

—

dła

na

m echa! zagranice
krótki urlop

Warszawa, 21. 12. (PAT)
Józef

P. minister

wyjechał dziś
wieczorem z Warszawy z małżonką na
krótki urlop zagranicę.
spraw

zagr.

Beck

Min. Poniatowski

na

Zamku

P
Warszawa,
(PAT).
Prezy
Rzplitej przyjął wczoraj p. mini
stra Rolnictw'a i Reform Rolnych Ponia
towskiego.
21. 12.

.

dent

Ogłoszenie protokółu moskiewskiego

francuczęły się rokowania handlowe
sko-sowueckie w spraw'ie zawarcia trak
tatu handlowego
obu
pomiędzy
pań
stw'ami.
Jednocześnie ogłoszono proto
kół handlowy francusko-sowiecki, pod
pisany w Moskwie w dn 9 grudnia r. b.
Na mocy tego protokółu umow'a prowi
zoryczna z dn. 11 stycznia 1934 r. zostaje

Min. Beck

Przemówienie
ks.

Prymasa

w

igilijne

Hlonda

transmitowane

będzie
poznańskie

przez

radjo

21. 12. (PAT). W dn. 24 gru
mikrofonem
godz. 20,15 przed
Polskiego Radja rozgłośni
poznańskiej
przemówi J. E. ks.
kardynał
prymas
Hlond, w 'ypowiadając pozdrowienia w i
gilijne dla wszystkich radjosłuchaczy.

Poznań,

dnia

o

radości, odstręcza od pracy dla zbio

Za

rowości.
w
nie żyjemy
krainie
Oczywiście:
wiecznego szczęścia, nie spada manna z
nie
nieba,
latają
pieczone
gołąbki
wprost na talerz. Szary trud codzienny
nie m ija nikogo. Ale nie w'olno go zapra
wiać piołunem zgorzknienia, jadem defetyzmu.
Mnożyciele i kolporterzy pesymizmu
są wrogami społecznymi.
to rów'nież
Tępić ich, eliminować
pozytywne zadanie ludzi obozu,
który
obecnie
w'ierzył w niepodległość, jak
'vierzv w wielką i silną Polskę.
—

napad

na

na

W

polskich harcerzy

skazał szturmowca SS.
3 iata więzienia

Sąd gdański

Sądzie

gdańskim

odbyła

sią

rozprawa
apelacyjna
prze
członkowi narodowo-socjalistycz-

wczoraj
ciwko

nej sztafety ochronnej Ottonowi Karschdnia
nickowi, który
jak wiadomo
1 września br. napadł na grupę harcerzy
polskich w Brzezinie, bijąc jednego
z nich do krwi.
Sąd apelacyjny wyrok
Jak
pierwszej instancji zatwierdził.
wiadomo, sąd pierwszej instancji skazał
oskarżonego na 3 lata więzienia.
—

—
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1934 R

(Stron. Lud) wypowiadał się przeciwko za
o ustąpienie rządu mógł
być zgłoszony tylk o podczas sesji zwyczaj
Mówca twierdził, że przez to
nej Sejmu.
w
ciągu 7 miesięcy byłoby niemożliwem
pociągnięcie do parlamentarnej
odpowie
dzialności rządu.
Sen. Perzyński (BBWR) polemizując z
Z
przedmówcą, oświadczył, że przepisy nowej
zawierają dostateczne gwaran
Warszawa, 21. 12. (PAT). W czwartek wana na Śląsku Cieszyńskim jest rze sprawy, p. Chobot przez swoje
niesły Konstytucji
W całym
co do kontroli
nad rządem.
cje
komo
szkodliwa.
Senatorka
w
poruszyła chane wystąpienie
parlamencie pra świecie coraz
po południu odbyło się pierwsze w bie
utrwala się przekona
więcej
żącej sesji parlamentarnej plenarne po działalność posła polskiego do parla skim, skierowane przeciwko Polakom nie, że w dzisiejszych czasach nawet naj
mentu
siedzenie Senatn.
czechosłowackiego Ghobota i nad Olzą wyłączył się sam ze społeczno większe państwo nie może sobie pozwolić
na
W tych
przeciwko
kampanji,
jaka ści polskiej w Czechosłowacji.
zbytek posiadania rządu nietrwałego i
wystąpiła
Na wstępie Senat uczcił pamięć ś. p
i dlatego wprowadzono pewne
rzekomo
została
przeciwko warunkach nie mogło
wszczęta
być
oczywiście niesilnego,
ministra generała
Bronisława
Pieracnormy dla odpowiedzialności parlamentar
niemu.
W
o
arbitrażu.
do
komi
mowy
piśmie
kiego oraz senatora ś. p Kopcińskiego
warunek, że pocią
Pola nej, przedewszystkiem
Sprawozdawca sen. Barański, odpo tetu międzypartyjnego
Związek
(P. P S.) i sen. Wendta (BBWR.), przy
gnięcie rządu do tej odpowiedzialności mo
przedmówczyni,
oświadczył, ków z powodu stanowiska, zajętego że się odbyć tylko na sesji zwyczajnej. Co
wiadając
czem
marszałek
Senatu
Raczkiewicz
że Światowy Związek Polaków otrzymał
się tyczy konstytucyjnej odpowiedzialności
przez p. Chobota, wezwał wszystkie trzy
wygłosił przemówienie
czcące
pamięć
list, podpisany przez dr. Buzka i dr. ugrupowania polskie, działające na te rządu, sprowadza się zmianę, że prawo to
zmarłych.
Sejmowi i Senatowi.
Wpro
Wolffa, którzy proszą o unormowanie renie Śląska czeskiego do dalszej zgod przysługuje
Zkolei Senat uchwalił wniosek o za
wadzone zostaje postępowanie, że ta od
stosunków w komitecie partyjnym. Za
Mówca oświadczył w
nej
współpracy.
stanu
ma
powiedzialność przed trybunałem
prowadzenie zmian do projektu ustawy
stronnictw Ludowego i Związku
zakończeniu, że Światowy Związek Po miejsce tylko wówczas, gdy minister uo zwalczaniu
chorób
zakaźnych oraz rządy
m yślnie
narusza
Śląskich Katolików, a więc dwie orga laków innej odpowiedzi dać nie mógł.
Konstytucję. Według do
projekt ustawy o pielęgniarstwie z pewna trzy uznały, że dalsza współ
tychczasowych
przepisów m ógł być pocią
nizacje
Po
Izba
dyskusji
przyjęła wspomnia
nemi zmianami redakcyjnemi.
do odpowiedzialności przed Trybunał
praca z posłem Chobotem jest niemoż
ne projekty ustaw o dodatkowych
kre gnięty
Stanu za błędy, popełniane w wyniku naj
DEBATA
KONSTYTUCYJNA
liwa.
Poseł Chobot udał się do Świato dytach.
referacie
sen.
Następnie po
lepszej woli. Tę wadę usuwa się.
wego Związku Polaków z prośbą o arbi Ż a c z k a przyjęto projekt ustawy w spra
Na zakończenie posiedzenia zabrał głos
Następnie sen. Rostworowski
imię
traż.
Zanim jednak światowy Związek
wie dodatku do podatku spożywczego od ponownie referent
Rostworowski,
który
niem komisji
oświad
konstytucyjnej
zwrócił uwagę, że w okresie, kiedy parla
naczelna reprezentacja Polonji za
cukru.
nad
czył, że prace komisji
projektem jako
ment nie
kontroluje rządu możność
tej
granicznej
Na tern posiedzenie zamknięto.
przystąpił do załatwienia
ustawy konstytucyjnej nie są
jeszcze
kontroli posiada Prezydent, który zawsze
Iz
zakończone.
Referent zawiadamia
może m inistra pociągnąć do odpowiedzial
ności.
Rząd nie jest więc pozbawiony kon
bę, że zgłosił szereg poprawek i że ko
tro li przez 8 miesięcy.
Dalej mówca pod
misja konstytucyjna uchwaliła wniosek
że Trybunał Stanu
kreśla,
projektodawcy
w
komisfi
o
zgłoszenie zmian, co daje Senatowi
Dalszy eiąg debaty korssftytueyinef
traktują jako niezawisły sąd, nie zaś jako
30 dni
do
dalszych
rozpatrzenia tej
senackief
trybunał polityczny. Dlatego też Konstytu
Referent prosi Izbę o uchwale
ustawy.
cja określa apolityczny charakter tego sądu.
Warszawa, 21. 12. (PAT). Po plenarnem
nad
skusję
projektem ustawy konstytucyj
Na tem posiedzenie zamknięto.
nie tego wniosku.
Następ
posiedzeniu Senatu odbyło się posiedzenie nej.
ne odbędzie się dziś.
Dyskutowany będzie
W dyskusji sen. Głąbiński (KI. Nar.)
na
któ
senackiej komisji konstytucyjnej,
Debatowano nad rozdziałem trzecim, za
dział 4-ty i 5-ty, traktujące o ciałąch usta
Senator
Woźnicki
oświadczył m. in., że jakkolwiek jego rem kontynuowano dalszą szczegółową dy tytułowanym ,,Rząd".
wodawczych.
stronnictwo zawsze było i jest ża zwięk
szeniem
władzy
Prezydenta i jakkol
wiek jest przeciwnikiem rządów parla
mentarnych, to jednak projekt obecny
Konstytucji nie odpowiada ze stanowi
na
ska narodowego zasadom,
które
klub
21.
12.
W
komi toczyła się nad budżetem tego działu gospo
Warszawa,
(PAT).
czoraj
mówcy wyznaje i dlatego głosować bę
p. Minister przedstawi! statystykę podaną
sja Sejmu kontynuowała obrady nad budże darki państwowej. Dyskusja taka musi przy
dzie przeciwko wnioskowi.
przez
posłankę Rudnicką, stwierdzając, że
W.
R.
i
P.
tem Ministerstwa
.0.
nieść pozytywne wyniki.
do szkół utrakwistycznych na terenie ziem
Sen. W oźnickl (Stron. Lud.) zgłosił
Głos zabierali w dyskusji posłowie zapi
Mówca stwierdził, że programy religijne
południowo-wschodnich w powiatach o lud
sani onegdaj do głosu, a ponadto poseł Lang w
wniosek o odrzucenie całego
projektu
najbliższych miesiącach zostaną ustalo ności mieszanej uczęszcza nie 2 proc. a 16
ner (KI. L ud.) i poseł Pomianowski (BBWR.;,
i
z
ne
w
uzgodnione
poleceniami episkopatu. proc. dzieci polskich.
Konstytucji, jako uchwalonego
Sej
Celem
podniesienia
Co do ustawy bibljotecznej, to Rząd zdaje so
poczem w dłuższem przemówieniu udziela!
mie rzekomo niezgodnie z przepisami
poziomu książek dla młodzieży szkolnej uw yjaśnień p. min. Wacław Jędrzejewicz.
bie sprawę z jej wagi, jednak szuka takiej
kraińskiej, p. Minister powołał komisję zło
Konstytucji. Marszałek Raczkiewicz zło
formy, któraby pozwoliła wprowadzić usta żoną zarówno z Ukraińców jak i Polaków.
MINISTER JĘDRZEJEWICZ UDZIELA
żył oświadczenie, że wniosku tego nie
w
w
wę
życie
najbliższym czasie bez'obar- P. min. Jędrzejewicz przyznaje wreszcie tak
WYJAŚNIEŃ.
może poddać pod głosowanie, gdyż we
czania samorządów nadmiernemi świadcze
ostatnich
;ak i posłanka
Rudnicka, że w
P. Minister skonstatował na wstępie z za
niami.
wniosku tym
mieści się rozstrzygnię
czasach atmosfera na terenie województw
dowoleniem wysoki poziom dyskusji
jaka
Przechodząc do zagadnienia mniejszości, południowych poprawiła się, co pozwala na
cie meritum sprawy,
niema
na
czego
załatwienie
zagadnienia ukraińskiego na
obrad.
porządku dziennym
odcinku szkolnym.
Sen. Kłuszyńska (PPS.) wypowiedzia
Odpowiadając posłowi Mękarskiemu, p.
ła się przeciwko projektowi Konstytu
M inister zaznaczył, że ostatnie zarządzenia
zaś
sen.
Januszewski
wnio
m ają na celu osłabienia gospodarczego
nie
cji,
postawił
ustanowi* wczoraf SąsS
miasta Lwowa, przeciwnie jeżeli sie uwzglę
sek, iże Senat postanawia zapowiedzieć
został b. min. Kuehn
Zarządcą
dni zamierzenia rządu utworzenia we Lwo
odrzucenie projektu sejmowego ustawy
wie szeregu zakładów oraz liceum rolnicze
21.
12.
Kuehna.
Warszawa,
(PAT).
Wczoraj
konstytucyjnej.
go w Dublanach oraz ewentualnie liceum
W
Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpo
uzasadnieniu załączonem do po
Po tych przemówieniach w głosowa
przemysłu leśnego, to w całości daje to w y
znaniu w dn. 18 bm. sprawy z powódz
niki raczej pozytywne w dziedzinie rozwoju
wyższego
postanowienia
powiedziane
niu
przyjęto wniosek sen. Rostworow
twa gminy m. st. Warszawy przeciwko
i kulturalnego,
za ró wno gospodarczego jak
jest, iż opierając
się na oględzinach
skiego, o tem, że komisja konstytucyjna
tak
odpowiadającego
potrzebom
samego
,,Francuska
i
spółce
akcyjnej
pod
bie
firmą
T-wa,
pozwanego
opinji
ksiąg
zapowiedziała zmiany w projekcie usta
Elek głych, sąd ustalił, iż zachodzi uzasad Lwowa, jak i całego państwa.
Spółka Akcyjna, Towarzystwo
Wobec
te
wy konstytucyjnej.
przyjęcia
Wreszcie przechodząc do ogólnej polityki.
tryczności w Warszawie" o rozwiązanie nione prawdopodobieństwo, że rachnngo wniosku odpadł wniosek sen. Janu
Ministerstwa w dziedzinie zagadnienia szkół
w
za
kowość i bilanse pozwanego T-wa były
umowy koncesyjnej
przedmiocie
szewskiego.
powszechnych, p. Minister zauważył że obezpieczenia pozwu, postanowił pozew prowadzone wadliwie, wykazując cały
becnie pozostaje poza szkołą 587.000 dzieci.
KREDYTY
DODATKOWE
gminy m. Warszawy przeciwko wyżej szereg istotnych uchybień. Ponadto bie W roku bieżącym przybyło do szkół 30.000
wymienionej spółce zabezpieczyć przez gli inżynierowie elektrycy stwierdzili dzieci. Szkół przybyło 489. Sytuację zdołano
sen.
Barański referował
Następnie
jedynie dzięki wysiłkom nauczy
ustanowienie sekwestru
całego przed szereg nieprawidłowości technicznych, opanować
projekty ustaw o dodatkowych kredycieli i dzięki oszczędnej gospodarce finanso
E
lektrowni
Warszawskiej które
niezgodnie z umową koncesyj wej. W przyszłym roku przyrost wyniesie
tych na rok 1933/34 i 1934/35. Chodzi tu siębiorstwa
nierucho ną
łącznie z całym
majątkiem
obciążały abonentów prywatnych, około 90.000 dzieci. W budżecie przewidziana
o kredyty
na
powodzian, na rzecz po
mym i ruchomym przedsiębiorstwa bez
przysparzając nieuczciwe zyski Towa jest możność zaangażowania pewnej liczby
mocy inwalidom, na fundusz pomocy
od
m ianując
nauczycieli zależnie
wyniku
daniny
żadnego
jedno
wyłączenia,
rzystwu.
Polakom zagranicą oraz na zjazd Pola
szkolnej. Również przewidziana jest poraź
cześnie zarządcę w osobie inż. Alfonsa
ków z zagranicy.
pierwszy od wielu lat poważniejsza dotacja,
a mianowicie 2 miljony zł. na budownictwo
Mówca obszernie zajął
się sprawą
szkół powszechnych. W połączeniu z ofiar
z
Polaków
oświadcza
zjazdu
zagranicy,
nością społeczeństwa da to niewątpliwie po
jąc, że zjazd ten osiągnął wielki sukces
zytywne wyniki na tym odcinku.
21.
12.
w
wieczorem
mecz
bokserski
re
Katowice,
(PAT). Rozegrany
środę
pomiędzy
propagandowy.
Nawiązując do dysku
Przemawiał jeszcze poseł Zdzisław Strońprezentacjami obu Śląsków, wywoła! olbrzymie zainteresowanie. Śląsk polski zwycięży
sji na ten temat, senator Barański za
ski, poczem budżet przyjęto z poprawkami
zdecydowanie 14:2. Niemcy nie wyg rali ani jednego spotkania. Dwa punkty uzyskali ;
referenta, zaakceptowanemi przez rząd. Bud
znaczył, że mowy, wygłoszone z trybu
wyników remisowych, przyczem sędziowie poiraktowali te spotkania raczej przychyl
żet funduszów komisja przyjęła z zastrzeże
w
nie dla Niemców. Poziom zawodów był nis ki. Niemcy ustępowali Polakom pod każdyn
ny sejmowej,
których
podnoszono
niem, że do dnia 3 stycznia będzU zgłoszo
W alczyli prymitywnie, a jedynym ich atutem była twardość i wytrzyma
które
mieć
cowzględem.
niestety zarzuty,
mogły
na przez rząd ustawa o daninie szkolnej.
łość. Sensacją dnia był remis ,,króla nokautów" Swirka z Artwigiem. Swirk właściwii
najwyżej pozory słuszności, idą przecież
Następne posiedzenie kom isji budżetowej
Niemca
nawet
dwa
na
bardzo
for
deski;
przeważał, posłał
razy
wykazał jednak
słabą
w
świat.
To też dyskusja
zdaniem
me.
odbędzie się dnia U stycznia 1935 r. Komi
nie była budująca.
Sen. Ba
sja obradować będzie dnia tego nad budże
mówcy
tem
Ministerstwa Spraw Zagr. i M inister
rański z całą stanowczością stwierdza,
stwa Sprawiedliwości.
że
zjazd
był całkowicie apolityczny.
Również jest nieprawdą, że polityka oRozwścieczony tłum Jankesów zdemolował sąd
becna prowadzi do rozbicia robotniczej
po procesie murzyna, oskarżonego o zaczepienie białej dziewczyny
Milionowe nadużycia
na
partji socjalistycznej
Śląsku Cie
Selbyville (Tennessee) 21. 12. (PAT). Tłum usiłował wtargnąć do sali sądowej,
na terenie
W
warszawskiej dyrekcji
szyńskim.
dyskusji widzi sen. Ba
gdzie odbywał się proces murzyna, oskarżonego o zaczepienie 14-letniej dziewczyny
kolejowej
Usiłowaniom tym przeszkodziła gwardja narodowa,
która zmuszona
rański chęć pomniejszenia wszystkiego
białej.
była
Kilk a osób odniosło rany.
broni.
tłum
usiłował
21. 12. (tel. wł.). Podczas
Warszawa
i
uzyc
Murzyna
tego
już
przedtem
zlyn
co
Polska
zrobiła
że
dość
(o)
uważa,
tego,
czowac w więzieniu, lecz policja przy użyciu bomb łzawiących udaremniła atak.
rew iz ji przeprowadzonej na stacji kolejowej
już tego plucia we własne gniazdo.
Z pośród rannych jedna osoba Już zmarła, a dwie inne są w stanie beznadziej
Łowicz, natrafiono na ślad poważnych nad
,,Sprawozdanie z dyskusji, które bę
o której była mowa w sprawie.
Wzbu
na
nym. Rany odniósł również brat dziewczyny
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uczestników

oświadczył sen. Barański
nich z pewnością wręcz prze
ciwne uczucia niż chcieliby tego ci, któ
rzy tę dyskusję podsycali.'*
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Barańskiego w dy
sen.
skusji
przemawiali
Kłuszyńska
(PPS.), która zarzucała m. in., że takty
ka Związku Polaków z zagranicy, stoso
Po

referacie

sen.

rzony tłum usiłował

szalefe

wysadzić w powietrze gmach sądu. Musiano przerwać rozprawę
oskarżonego wywieźć potajemnie samochodem.
Nowy Jork, 21. 12. (PAT). Zajścia, które udało się onegdaj opanować władzom
stanowym w Selbyville (Tennessee) wczoraj ponowiły się ze wzmożoną siłą. Policja
i zmobilizowana przez gubernatora m ilicja nie mogły powstrzymać tłumu, oblegające
go dom, w którym mieści się sąd.
Rozszalały motłoch wdarł się do iokaln sądu, któ
ry zdemolowano, a następnie polawszy n a ft ą podpalono. Tłu m za jął groźną postawę
nawet wobec straży ogniowej, przeszkadzając jej w akcji ratunkowej.
Gały gmach
sądu spłonął. Gubernator zawezwał do miasta oddział gwardji narodowej, liczący 500
żołnierzy. Dotychczas sytuacja nie została opanowana. Rozstawione po mieście pa
trole me mogą rozprószyć tłumu, który szaleje na ulicach. Jest obawa, że dojdzie do
Ze wszystkich stron dochodzą wrzaski i krzyki
oraz
pogromu murzynów.
słychać
strzały, na szczęście przeważnie oddawane w uowietrzo.
i

użyć, których dopuszczano się nietylko
tej stacji, ale na terenie całej dyrekcji
kolejowej warszawskiej. W związku z iem,
W czasie
dokonano licznych aresztowań.
przeprowadzonych rew izyj znaleziono wiele
dowodów, że nadużycia zakrojone były na
szeroką skalę, a uprawiano je od szeregn
lat. Wedle pobieżnych obliczeń, Skarb Pań
stwa poniósł około 1 miljona zł. strat.

Grypa

w

Poznaniu

(o) Poznań, 21.12 .(teł. wł.) Panuje fu
epidemia grypy. Głównie chorują dzieci.
.
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Cześć Im wszystkim j chwała
W
Zakończenie

20-tą rocznicę

pierwszego okresu walk
legjonowych, prowadzonych nieprzerwa
nie od sierpnia do końca 1914roku
to
Łowczówkiem.
bój pod
Na górzystym terenie Podhala bataljony I Brygady posuwają się w kierun
ku Nowego Sącza, gdzie pod Limanową i
Marcinkowicami staczają uparte i krwa
—

walki, zakończone triumfalnem wkro

we

połowie grudnia do wyzwo
lonej z rąk rosyjskich stolicy Podhala.
W kilka już jednak dni później, zamiast
spodziewanego spędzenia świąt Bożego
Narodzenia w gościnnym Sączu
wszy
stkie bataljony
ruszają pod Tarnów,
gdzie dnia 22 grudnia rozpoczyna się
krwawa i mordercza bitwa pod
Łówczeniem

w

holu

pod

PAMIĘTAĆ

drutami, wzniecając popłoch

u

nieprzyjacie

la.

Podporucznik Ścieżyński z 8 ludźmi wziął
okopach 100 nieprzyjacielskich żołnierzy
jako jeńców.
Podporucznik Bortnowski, mimo bolesnej
rany w szczękę, pozostał w szeregu i kiero
wał plutonem dalej.
Podoficer Świderski, na czele patrolu z
9 ludzi przyprowadził jako jeńców: pułkoww

ŻE

należy

ODBIORNIK

*

*
.

Łówczdwkiem

zwyczajnego, by wśród ogółu dzielnych, mę
żnych znaleźć czyny, które nie będą dla nich
powszedniemi.
Przedewszystkiem na odznaczenie zasłu
guje szef sztabu podpułkownik Sosnkowski, pod którego dowództwem stoczyliście
bój i który jeszcze raz wykazał w nim swe
wysokie zdolności wojenne.
Porucznik Burhardt, prowadząc bataljon,
zdobył trzy szeregi okopów, zabezpieczonych

rosyjskiego, a przy nim 3 oficerów i
wziąwszy ich ze wsi jeszcze przez
nieprzyjaciela obsadzonej1'.
nika

28 ludzi,

PHILIPS

33

Klamrą, spinającą tę bohaterską epo
peję pierwszych walk I Brygady Legjonów, tych pierwszych potyczek i bitew
pod Kielcami, Brzegami, Korczynem, La
skami, Anielinem, Krzywoplotann, Li
manową, Marcinkowicami
jest Łów—

czówek.

mę
przedsiębior

Niezwykły hart ducha, wysokie
stwo, świetna inicjatywa,

czość, wiara
Wodza

we

oto

—

co

własne
te

siły, miłość do

cztery miesiące

pier

wszych bojów wykazały wśród żołnierzy
los"
Komendanta, którzy
,,swój życia
wprzęgli w służbę dla idei niepodległo

A

—

ści.

POSIADA

Dziś, w 20-tą rocznicę Łowczówka, w
przededniu świąt, spędzanych w wolnej
Polsce, chylimy czoło przed Wodzem i je

czówkiem.
Nad

nieniach

—

Adam

Dobrodzicki

—

rozsiadła

Dookoła

się góra, panująca ponad całą okolicą.
Silny opad zbocza pozwalał mimo zale
sienia góry obejmować daleki widok aż
pod Tarnów.
Zadaniem było zdobyć pozycje, któ
biegły północnem zboczem góry. Za
Dwa bataljony
padała noc.
poszły do
pierwszej walki. Wkrótce gęsty trzask
karabinowy wskazał, że nasi weszli w ogień. To bataljon Herwina, idąc odkrytą
polaną, natknął się na silny opór, ścią
gając na siebie uwagę przeciwnika. Pod
w
czas tego bataljon
trzeci
zupełnem
milczeniu posuwał się w las ruchem okalającym.
re

Główna komenda przypadła
szefowi
niebawem
Sosnkowskiemu, do którego

napływać poczęły raporty, że oskrzydla
jący atak zakończył się pomyślnie. Trzy
linje drutam i ubezpieczonych
okopów
wzięto bagnetami z półtysiącem jeńców.
Dwustronnem

natarciem zaskoczono tak

dalece wroga, że stracił
i sztab cały.

nietylko

swe

po

zycje, lecz

Na drugi dzień rozwinięto szyki na
najbardziej rozpiętej linji frontu, aż do
zużycia rezerw, do ostatniego żołnierza.
Trzy dni i trzy noce bez wytchnienia i
bez zmiany trwała walka na całej linji
w
najgorętszym ogniu.
Okopy bowiem
biegły o trzydzieści kroków
odległości.
Bezsenne w mrozie i głodzie wytrwanie
szeregu dni i nocy wobec odświeżanego,
a liczebnie
stale silniejszego nieprzyja
ciela, wreszcie trudności z dostawą amu
nicjii odprowadzaniem rannych, wszyst
ko to niepomiernie zwiększało grozę po
łożenia. W takich warunkach odparto 16
ataków na bagnety. Gdy brakło amuni
cji, brano zdobyczną broń rosyjską i, le
żąc na brzuchach pod ogniem, strzela
w
no... Z godnością trwano
okopie, gdy
było za gorąco, zrywano się do walki na
bagnety... Stępiała wrażliwość na ból i
jęki....
Tak

plebiscytuwSaarze
Londyn,

(Korespondencja własna).

grudnia, Rada Ligi Narodów
przyjęła raport Komisji Trzech i
rezolucję dotyczącą uformowania między
narodowej policji na okres plebiscytowy w
Saarze. W rezolucji tej Rada Ligi dziękuje
mocarstwom za wyrażenie zgody przysła
nia swoich oddziałów wojskowych oraz pro
si członków Ligi o udzielenie wszelkich ułatwień przy transporcie tych oddziałów na
teren Zagłębia Saary. Koszty transportu i
utrzymania pokryte będą z funduszów prze
znaczonych na w ydatki związane z urządzę
niem plebiscytu, jeżeli zaś okaże się to nie
wystarczające,
rządy
Francji i Niemiec
zmuszone
będą pokryć dodatkowe koszty.
Do dnia 22 grudnia mają się więc zjechać
niezainteresowaoddziały wojsk ,,państw
one
nych'1, przyczem będą
stanowiły rezer
wę i powołane zostaną przez władze m iej
scowe do
interwencji dopiero w razie po
trzeby. Ogółem na terytorjum Saary przy11

Dnia

formalnie

cytu bynajm niej nie wróży.

Panuje

tutaj powszechne
przekonanie,
że nawet w wypadku gdy sam plebiscyt m i
nie spokojnie, jego wynik, niezależnie od te
go jakim będzie, spowoduje dalsze dysputy
i komplikacje, a ,,sprawa Saary" będzie za

problemem europejskim, kryjącym za
zbrojnego konfliktu. Prasa a ngiel

wsze

rzewie
ska

snuje przeróżne domysły na temat ustosunków poplebiscytowych.
Jeżeli
w ynik
plebiscytu przyniesie porażkę Niem
kładu

com,

cę

wszelkie

Francji

z

nadzieje

Niemcami

zgodną współpra
upadną. Jeżeli nato
na

głosujący wypowiedzą się za połącze
Niemcami, a Francja
ustosunkuje
się do takiego stanu rzeczy przyjaźnie, stwo
miast
niem

z

porozumie

walcząc z doboro
rosyjskim, przysłanym
umyślnie dla przełamania tego frontu,
utrzymano pozycję w warunkach
cięż
kich, kiedy to znużonego żołnierza nie
można było zluzować świeżym, kiedy ka
żda dostawa strawy czy amunicji połą
z wielkiemi
czona była
trudnościami i
niebezpieczeństwem, kiedy komunikacja
wewnątrz walczących szeregów była pra
wie

że oddanie

wach:

),Z pięciu tysięcy ludzi
tysiąc padło
lub zostało rannych w bojach, świadcząc
przed wszystkimi, że za honor należenia do
naszego żołnierskiego koła obticie k rw ią pła
cić trzeba. Cześć im wszystkim i chwała, a
pamięć o nich niech zawsze bliską będzie
—

naszemu

sercul

...Stoczyliście z przeważającemi siłami
nieprzyjaciela bój najkrwawszy i najcięższy
e tych, jakieśmy dotąd mieli.
Zyskaliście w n im nową sławę i nowy
liść wawrzynu wpletliście do wieńca sławy
polskiego żołnierza.
W imieniu sprawy, której służymy, dzię
kuję wam wszystkim za tę pracę. Jestem
dumny, towarzysze broni, że w ami przewo
dzę, jestem dumny z kłopotu, że gdy mam
w rozkazie dziennym wymienić najbardziej
godnych chwały, szukać muszę czegoś nad

przed 15 laty Saary pod opiekę
międzynarodową nie zaś przyłączenie jej
do Fra-ncji, było tylko kompromisem i jed
nym z kilku triumfów jakie Prezydent W il
odniósł nad Clemenceau.

son

Dzień
Niemcami

nie

13-go stycznia będzie grą między
i Niemcami.
Przed pięciu laty

byłoby żadnej wątpliwości

że ludność

Saary

do tego,

co

bez wahania

wypowie się
za
powrotem na łono niemieckiej Ojczyz
ny.
Dzisiaj możliwe jest bardzo, że duża
część mieszkańców Saary wypowie się za
utrzymaniem dotychczasowego status quo.
Rewolucja socjalistyczno-narodow.9
międzyczasie dokonała się w Niem
czech zm ienil'i do pewnego stopnia sytua
cję. Według słów angielskiego członka par
lamentu Roberta Bernays ,,powrót do ojczy
stego domu, a powrót do domu Hitlera
to dwie zupełnie różne rzeczy dla miesz
kańca Saary".
Od ukończenia wojny świa
Niemiec
towej, Saara odłączona od
żyla
własnem życiem i 'ruch narodowo-socjalistyczny, który zmienił cały ustrój wewnętrz
w
ny Trzeciej Rzeszy, nie dotknął Saary,
której tak, jak przel laty, istnieją dzisiaj
,

która

w

—

dni

To też w pierwszym swym rozkazie
pochwalnym mógł Komendant Piłsudski
dać wyraz swemu poglądowi na ten pięk
w
sło
ny czyn orężny
następujących

Francją, przypomina natomiast, że w ostat
niej a-nkiecie przeprowadzonej przed wojną
światową tylko 342 czyli 0,06 proc. miesz
kańców pruskiej części Saary zadeklarowa
ło język francuski jako swój język ojczy
sty. W związku z tem spotyka się w prasie
angielskiej złośliwe uwagi ,,o mężach stanu
i dyplomatach często słabych w arytmetyce,
zwłaszcza jeżeli przy obliczeniach mają oni
na widoku
zagrabienie obcych terytorjów".
Sprawa ta zresztą niema obecnie wielkiego
znaczenia. N ikt dzisiaj w Europie, nie w y
łączając sa-mej Francji, nie łudzi się ani
przez chwilę, aby plebiscyt 13 stycznia przy
niósł zwycięstwo Francji. Ludność Saary
jest w 90 proc. niemiecka, za przynależno

długoletnich na tym tle nieporozumień.
Zagłębie Saary zajmuje 693 mile kwa
dratów e powierzchni i posiada 800.000 mie-

żołnierzem

że udaremniona.

grudniu 1934 roku.

ścią do Francji głosować z pewnością nie
będzie i ciekawie jest tylko przypomnieć,

przyszedł dzień Bożego Narodze

Przez cztery

w

rzy to prawdopodobnie drogę do
nia między obu państwami i do zakończenia

nia.

wym

B.M.

go żołnierzami.

zagięciem rzeki Białej
opi
suje początek tej bitwy w swych wspom
—

socjaliści,
i

Członkowie Międzynarodowej Kom isji Plebiscytowej.
miss Wam Taugh (St. Zjedn.), Henry, przewodniczący
dja, Heltstedt (Szwecja). U dołu: Ogólny widok sali,

Od lewej:
Rodhe
(Szwecja),
(Szwajcarja) de Jongh (Holanw
której sprawdzana jest ewi

dencja wyborców.

jechać ma 3300 żołnierzy, z czego
nierzy brytyjskich, 1300 włoskich,

1500
250

żoł
ho

i 250 szwedzkich. W z w ią z k u
kilku
wydarzeniami, w ostatnich
dniach nastąpiło w A nglji znaczne odprę
żenie, a niepokoje na temat groźnych dla

lenderskich
z

temi

pokoju europejskiego ewentualnych zamie
szek i krwawych starć mogących towarzy
szyć plebiscytow i w Saarze,
ustąpiły tu

miejsca przesadnemu optymizmowi 1 pew
ności, że wobec utworzenia oddziałów mię
dzynarodowej policji, której połowa prawie
składa się z brytyjczyków, i której głów
nie
nym dowódcą jest oficer angielski
należy żywić żadnych obaw ani wątpliwo
ści, że porządek i spokój w okresie plebis
cytowym w Saarze zachowane będzie cał
kowicie. Że optymizm ten był nieco przesad
nym okazało się już nazajutrz po przyby
ciu oddziałów brytyjskich, gdy po drobnym
wypadku samochodowym
spowodowanym
przez oficera angielskiego, tłum uliczny rzu
cił się na niego. Padły pierwsze strzały,
a
—

krwawy

ten

incydent dowiódł dobitnie, że
Saary panuje silne podnie
spokojnego przebiegu plebis-

wśród

ludności

cenie,

które

szkańców.

Gęstość

swego

zaludnienia,

jed

za
ną
największych
Europie,
wdzięcza niezmiernym bogactwom natural
z

w

Saara

ulokowanym w złożach węgla i rud
Saara
żelaznych. Traktatem Wersalskim
oddana została pod opiekę Ligi Narodów a
przeb ogate je j kopalnie oddane do eksploa
towania na lat piętnaście Francji, jako re 
kompensata za zniszczone przez Niemców
w
czasie działań wojennych kopalnie wę
gla w północnej Fra-ncji. Traktat przewidy
wał dalej, że po upływie lat piętnastu lud
ność Saary w powszechnym głosowaniu za
decyduje o dalszym swoim losie i wypowie
się, czy pragnie wrócić na łono niemieckiej
Ojczyzny, czy być połączoną z Francją, czy
wreszcie pozostać nadal pod ochroną i wła
dzą Ligi Narodów. ,,Sta-ry Tygrys" Clemen
ceau wystąpił w owym czasie z 'wnioskiem
o przyłączenie Saary do Francji, a wniosek
ten usprawiedliwiał tem,
że 150
tysięcy
mieszkańców Saary wniosło petycję do rzą
du francuskiego o przyłączenie do Francji.
Prasa angielska poddaje w wątpliwość
fakt, aby w Saarze znalazło się wówczas
z
150 tysięcy osób żądających połączenia
nym

umiarkowane

komuniści,

centrum

katolickie

więc przedsta-wiciele partyj
zlikwidowanych całkowicie w Rzeszy Nie
Dość trudno przypuszczać,
mieckiej.
aby
socjaldemokraci lub komuniści
głosowali
za
powrotem do Niemiec, w pełnem prze
świadczeniu, że wprost od urny powędrują
do obozów

a

koncentracyjnych.

Za

czem

gło

sować będą katolicy, którzy stanowią
ol
brzymią większość ludności Saary, bo a-ż 70

którzy z wyraźnem nieukontenprzyglądają się doli swoich współ
wyznawców w państwie Trzeciej
Rzeszy?
procent,

a

towaniem

jednak grupa niemców-patrjotów wy
zasady ,,Niemcy ponad wszystko*
i Ci z pewnością, niezależnie od tego czy
entuzjazm ich dla obecnego regime'u Trze
ciej Hzeszy jest większy, czy mniejszy, od
dadzą głosy swoje za połączeniem z Niem 
Jest

znawców

cami.

Oczywiście trudno jest przewidzieć z ca
Narazie
łą pewnością wynik
plebiscytu.
pewne jest tylko, że w stosunkowo spokoj
nym dotąd zakątku Europy zawrzało życie,
że według doniesień korespondentów pism
angielskich, do Saarbrucken zjechały tłu
my ludzi dla których otwiera się nowe lo
kale rozrywkowe, resta-uracje, hotele, że od
bywają się tu masowe meetingi, wiece, ze
brania, że agitacja wre.
Wszystkie
oczy
zwrócone są dzisiaj na Saarę, której dalsze
losy zadecydują się
nia

1935 roku.

w

dniu

13-tym

stycz

L. Z.

DNIA

SOBOTA,

4

22 GRUDNIA

1934 R.

Dalszy dag debat komisyjnych nad sprawami
oświaty i projektu Konstytucji
Przemówienie min.

Po

referacie

Zdzisława

Strońskiego

na

budżetowego Minister
stwa W. R. i O. P. glos zabrał Minisiei Oświaty Wacław Jędrzejewicz, który stwier
preliminarza

temat

że

dził,

szerokich

w

daje się zauważyć

stwa

społeczeń

warstwach

znamienny

zwrot

stosunku do spraw oświatowych i k ultu
W latach
ralnych.
powszechnej troski o
chleb powszedni narówni z nią ^występuje

w

bardziej

coraz

troska

wartości

o

duchowe.

P.
Minister
miał możność przekonać się
niejednokrotnie o ofiarnej pracy nauczyciel
stwa wśród najcięższych nieraz warunków.
Celem ulżenia położeniu nauczycieli i za
im
pewnienia
znośnych warunków do
chwili obecnej przeniesiono do wyższej gru

Prziliształcenfe szkół

Jędrzefewicza

a od 1 stycznia
przyszłego otrzyma korzystniejsze za
szeregowanie około 20.000 n .uczycieli, poza

11.000 nauczycieli,

około

py

roku

zasada

tem

automatycznego

stwa

awansu

polepszenia się ich

perspektywę

rza

poło

żenia.
Ze

względu na swoisty charakter posz
czególnych typów szkolnictwa, przyjęto obecnie koncepcję wypracowania ,.statutów"
poszczególnych rodzajów szkół.
Postulaty ustawy ustrojowej przenikają

Pro
nowoopracowywane programy nauki.
gramy te wskazują nauczycielstwu treść oraz możliwości realizacji pracy szkolnej, za
pewniające wychowankom wykształcenie ogólne, niezbędne dla przyszłego obywatela

I średnich

powsieciinyci!

ogólnokształcących
W

roku

przyszłym

zakończy

szkolnym

się przekształcenia szkół powszechnych pod
względem programowym,
poczem
zostaną

przekształcone

one

pod względem

zaliczenie

przez

nym

i

ich

do

stopnia.
W

zakresie

nokształcącego
bór

terminów

jowej

z

nia. W
V

szkolnictwa
zastosowano

II

I,

fo

rm

lub

al
III

średniego ogól
odmienny do

realizowania ustawy ustro
na zmianę ilości lat naucza

uwagi
roku 1935zlikwidowaną będzie

obecnego gimnazjum, zostanie zaś

klasa

otwar

nowego typu. W r. 1936 ulegnie
likwidacji klasa VI przy jednoczesnem uru
chomieniu klasy IV nowego typu. W r. 1937
na 1938 na miejsce klas V II i V III
starego
ta klasa

III

a

na,

l-a 1 Il-a klasa liceal

otwarte

typu zostaną

zakończy się
reformy szkolnej,

temsamem

zacji nowej
nej w ustawie

okres

reali

przewidzia

lat 6.
omówił następnie prace
gotowawcze i rozporządzenia w dziedzinie
szkolnictwa
reorganizacji
zawodowego,
wspomniał o otwarciu w przyszłym roku
liceum rolniczego, wreszcie omówił sprawę
na

przy

P. Minister

zapewnienia szkołom podręczników, stwier
dzając, że te ogólne linje kierunkowe po
lityki oświatowej w Polsce na czas najbliż
szy dotyczą w równym stopniu wszystkich
obywateli państwa bez różnicy narodowoś
ci i wyznania.

Szkolnictwo

dla młodzieży
pochodzenia ukraińskiego

Polski aparat oświatowy
pow'iedział p.
Minister
składa stałe dowody, że tak wła
śnie rozum ie swoje zadanie. Jeżeli chodzi
o
szkolnictwo dla młodzieży, pochodzenia
ukraińskiego, to już moi poprzednicy
bowali przeprowadzić w tej dziedzinie
ne
korektywy i jeżeli te próby nie zostały
—

—

pró
pew

dotychczas
pewnem
dlatego, że spotkały się

powodze

uwieńczone
niem

rą

,

to

podniecenia

i

nieufności

oraz

niem

z

atmosfe

z

wysuwa

wygórowanych postulatów.
oZasadą mojej polityki w dziedzinie
światowo
narodowościowej jest nieuzna
wanie targów pomiędzy obywatelem i pań
stwem. Pragnę, by wśród wszystkich grup
-

zgo

w
Polsce utrwaliło się
prawem
przekonanie, że wszystkie
pozytywne i chętnie widziane fakty w dzie
dzinie szkolnictwa wynikają z tych
wych i niezależnych od jakiegokolwiek po
średnictwa założeń, jak i fakty negatywne,

ludnościowych
dne

z

usprawiedliwiane
państwa.

wykroczeniami

Jak już wczoraj krótko
donosiliśmy w
środę popoł. senacka komisja konstytucyj
na przystąpiła do dyskusji szczegółowej nad
projektem Konstytucji. Na propozycję przew.
Targowskiego dyskutowano nad rozdziałem
Rzeczpospolita Polska.
pierwszym:
Referent Roztworowski odczytał zamiesz
czone w sprawozdaniu
drukowane popraw

ki

do tego rozdziału.
Głąbiński wysunął zastrzeżenia

Se

zaproponowane

nator

co

do

uprawień Senatu do czynienia zmian w tym
projekcie. Po odpowiedzi sen. Perzyńskiego
senator Horbaczewski
(KI.
Ukr.), zgłosił
wniosek w sprawie autonomji terytorjalnej
ziem, zamieszkałych przez ludność uk ra iń
ską. Przewodniczący oświadczył, że wnioski
będą głosowane na końcu, poczem udzielił
głosu senatorowi Woźnickiemu (Klub Lud.),
który w dłuższem przemówieniu scharak
teryzował 10 pierwszych artykułów nowego
projektu konstytucji, który zdaniem mów
cy ma charakter deklaratywny, zaznacza
jąc, że słuszniej byłoby przyjąć te arty
kuły w jeden ogólty wstęp. Kończąc, mów
iż nie zgłasza konkretnych
ca oświadczył,
poprawek, wiedząc, że będą one odrzucone.
Następnie sen. Rom an w dłuższem prze
mówieniu

wskazał

na

wagę

cięż

—

—

łożeniu

o
właściwościach
geopolitycznem,
psychiki narodowej, wreszcie o naszej tendo
dendencji
wybujałości
jednostko
wego
indywidualizm u. Pan referent Roz

i
rzeczoznawcy
poseł
Makowski wskazali
na

Sła

myśl
przewodnią twórców konstytucji. Wyjaśnie
nia te będą bardzo cennym komentarzem
zarówno dla przyszłych wykonawców Kon
stytucji, jak i dla najszerszych warstw oby
wateli, czerpiących z tego źródła wskaza
nia dla swej twórczej pracy 1 postępowi
W pierwszych artykułach Konstytucja w
formie imperatywnej stwierdza, że podsta
wę życia publicznego w Polsce tworzą za
sady, stanowiące rdzeń zdobyczy demokra
a więc po
tycznych kulturalnego świata,
waga swobód obywatelskich, znajdujących
się pod opieką państwa, prawa pracy, a tak
że obowiązek odpowiedzialności
obywateli
za

przyszłość państwową.

Gdy więc uszanowane zostają w Konsty
tucji drogie obywatelowi prawa wolnościo
we, istotą zagadnienia jest należyte sharmonizowanie

praw obywatela z potrzebami
państwa jako całości w warunkach przeży

wanych przemian dziejowych. Na cóżbj się
przydały najpiękniejsze formy,
gdyby nie
wypełniono ich właściwą treścią.
Marszałek Piłsudski powiedział: Musimy
obrócić

tak

koło historji, aby Polska stała
tylko potęgą wojenną, ale żeby tak
że wzrastała w siłę i mocarność kultury oraz
potęgę ducha, bo w tym tylko wypadku mo
że się ostać wobec tych wielkich przemian,
jakie nas czekają. Czyż w tych warunkach
może ktoś jeszcze wątpić
o
uszczuplenie
praw wolności obywatela?

się

nie

W

Konstytucji

zostały

pierwszy plan. Potwierdzili je uroczyś
komisji ci, którzy najbardziej pra
nad projektem Konstytucji. Mówio

cie na
cowali
no

tu, że te prawa wolnościowe

one

wysunięte

w

Konsty

tucji zostały rzekomo źle sformuło wane, ale
przecież to nie są prawa, któreby można by
ło
ująć w
sposób ścisły, zaopatrując w
sankcje.
Jakież sankcje mają te zasady inaczej
skodyfikowane w Konstytucji marcowej? W
Konstytucji ustala się podstawy życia, for
m y
rządzenia państwem. Sądzę, że Polska
w myśl zasad nowo uchwalonej
Konstytucji
wejdzie na właściwą jej drogę rozwojową
w
przyszłości, na właściwą drogę rządzenia

państwem.
Mówca kończy słowami: Możemy dziś po
wiedzieć
epoka, o której marzyli cierpią
cy i walczący najlepsi synowie Ojczyzny
-

poleci

Z powyższej zasady wychodząc,
łem rozpocząć pracę nad zbadaniem możli
wości przeprowadzenia niezbędnych korektur w ustawodawstwie językowem. Niezna
czna poprawa atmosfery na obszarach o lu

dności

mieszanej, um ożliwiła w znacznym
przystąpienie do prac badawczych.
Dowodem zrozum ienia przez rząd koniecz
ności zaspokojenia pewnych naprawdę isto
tnych potrzeb ludności ukraińskiej w dzie
dzinie podniesienia kultury rolnej, jest po
z
stanowienie otwarcia
początkiem przy
szłego roku szkolnego liceum rolniczego z
ukraińskim językiem nauczania na obsza
z
rze jednego
województw
południowo

stopniu

Zrze

Naczelna

Zjednoczenia
(Federation
of Polish Societies in Canada) nadesłała
z
ostatnio w
sprawozdanie
odbytego
mieście
Hamilton
Ontario
prowincji
zjazdu, na którym doszło do całkowite
stowa
go zjednoczenia 50-cin różnych
szeń

Polskich

rzyszeń
na

Kanadzie

w

zrzeszeń

i

terenie

całym

Atlantyku

polskich,

rozsianych

Kanady od wybrzeży
Ocean Spokojny.

aż po
latach

usilnych starań o
w
zjednoczenie
organizacyj
polskich
Kanadzie przeprowadzono wreszcie cał
kowitą, konsolidację organizacyjną wychodźtwa polskiego w tym wielkim kra
ju Ameryki Północnej w szeregach jed
nej wielkiej organizacji, która złączyła
luźne dotychczas ugrupowania w jedną
ideową i organizacyjną całość, wystę
pującą solidarnie we wszystkich spra
Po

czterech

Co fest

cił

9

kotwicę
11

Dnia

wybrzeży

u

ham, jednej

z

wysp

jed

uregulo

wszyst
bę

Galapagos.
Pomorza"

potkał motorówkę, osiadłą
jej

udzielając
rówki

zabrał

sadzenia
z

pomocy,

Jej

a

obsadę

Ąlbemarle,

na

na

mieliźnie,

na

moto

celem

swój pokład

na

wy

największej

Galapagos.

wysp

i

wszystko

donosi, iż wszyscy są

porządku.

w

praw

Likwidacja Komitetu Nansenowskfego w Polsce
Na obszarze

działalność

Polski

pow

który dotychczas spra
Ligi Narodów opiekę nad
osobami bez przynależności państwowej.
im.

mitetu

wował

Nansena

ramienia

z

W trosce o los tych ludzi zamieszkałych
granicach Rzplitej Polskiej, Polski Czer
wony Krzyż na życzenie władz rządowych
objął opiekę nad osobami bez przynależno
ści państwowej, ustalając z czynnikami mia
rodajnemi działalność swą w tej dziedzinie.
w

bohatera

Pamięci

tyle kart pięknych w naszej historji. Tam
szukajmy natchnienia dla naszych czynów
oraz stanowiąc prawa,
któremi mamy się
rządzić.
Przemawiali w dalszym ciągu do posz
czególnych artykułów pierwszego rozdziału
projektu Konstytucji senatorowie Makare
wicz
Ka
(Ch. D. w Małop. Wschodniej),
mieniecki (BBWR).
Senator Roztworowski
udzielił następnie wyjaśnień w odpowiedzi
na zarzuty
mówców co do poszczególnych
punktów projektu i na tem dyskusję nad
rozdziałem pierwszym zakończono. Następ
nie komisja przystąpiła do dyskusji nad roz
działem drugim: Prezydent Rzplitej. Sena
tor Roztworowski odczytał poprawki do te
rozdziału.

tak

i

i

władz

pol
wzmo
kulturalno-oświato

hardziej, niż dotąd jednolitej akcji

żenie

tempa

Kanadzie,

w

pracy

wej na terenie stowarzyszeń polskich,
w
ich
udziału
zwiększenie
kanadyjskiem życiu społeczno-obywatelskiem i
rozwinięcie propagandy dobrego
polskiego

na

obczyźnie.

gości honorowych
dział

m.

in.:

w

Z okazji 250-lecia śmierci
ambasadora
francuskiego Roberta hr. Brehan de Pielo,
który zginął pod murami Gdańska na czele
wojsk francuskich, wspierając króla Stani
sława Leszczyńskiego, odbyło się w Cercie
Interallie w Paryżu uroczyste zebranie pod
przewodnictwem ambasadora RP. Chłapow
skiego i księcia de Beauvau-Craon, wicep^e

Union

zesa

w

konsul

W

imienia

zjeździe wzięli ugeneralny Rzeczy-

się uczucie

małżańslwie?

Kanadzie

w

pospolitej
peg

Jan

p.

spolitej

w

W

ski.

Adamkie

Ottawie dr. Jerzy

w

wicz, konsul

Rzeczypospolitej

Pawlica

i

w

Montrealu

p.

W inni-

Rzeczypo

konsul

Józef

Marlew-

czasie

wraz
zjazdu
delegaci
z
przedstawicielami miejscowego społe
czeństwa polskiego złożyli wieniec pod
pomnikiem kanadyjskiego Nieznanego
w
Żołnierza
asyście
przedstawicieli
władz miasta Hamilton, rządu kanadyj
Na zakończenie obrad
skiego i arm ji.
wysłano depesze do
premjera Kanady
Bennetta, Prezydenta Rzeczypo
p. R B
spolitej prof. dr. Ignacego Mościckiego,
Marszałka Józefa Piłsudskiego i prezesa
Światowego Związku Polaków p. Wła
dysława Raczkiewicza.
—

.

charakterze

.

Prezesem

Zrzeszeń

nia

rady

naczelnej

Polskich

w

Zjednocze
wy

Kanadzie

branej przez aklamację na okres dwóch
lat z siedzibą w Winnipeg został adwo
kat B. B
Dubieński, wiceprezesem
—

.

J. Sikora
Wach, sekretarzem
p. A
p
i skarbnikiem
Chudzicki. W
p. A
—

.

.

po

—

.

nosć i

pieniądze mogą przeminąć, podczas
gdy egoistyczny charakter, przykre usposo
bienie, lekkom yślny pogląd na życie, brak

pozostają, czyniąc po
życi. niemoż.'mem.
Często wzajemne zobojętnienie małżon
ków, bywa skutkiem beztroskiej szczodro
bliwości w pierwszym okresie pożycia: zby
tnie szafowanie wypowiadaniem
wszyst
kich swych myśli i
poglądów, wymiana
wspomnień i zwierzeń i oto nagle stw'ier
dzają, że już właściwie nie mają sobie nic
do powiedzenia.
taktu, nerwowość

Interalliee.

Deputowany Desgranges i prof. FunckBrentano wygłosili prelekcje,
poświęcone
pamięci hr. Brehan de Pielo. W części wo
kalnej wystąpiła śpiewaczka polska p. M arja Modrakowska.

Stowarzyszeń Polskich

wobec

szkolnictwa

muraml

Gdańska

kanadyjska!

społeczeństwa
kanadyjskich, jak wobec Macierzy.
W
trzydniowym zjeździe w Hamil
ton wzięło udział 33 delegatów wszyst
kich organizacyj polskich w Kanadzie.
W
toku
obrad powzięto szereg donio
słych dla dalszego rozwoju organizacyj
nego wychodźtwa polskiego w tym kra
ju uchwał.
Głównym przedmiotem ob
rad zjazdu było ustalenie wydatniejszej
skiego

francuskiego

który zginąłpod

Baczmy, abyśmy nigdy już nie
tórzyli błędów przeszłości. Mamy wszak

wach

została zlikwidowana

delegata Międzynarodowego Ko

nadeszła.

i

,,Dar

grudnia

Chat-

wyspy

grupy

Bezpaństwowcy przecho
dzą pod opieką PCK.
wy

wy
uregu

go

motorówki

Pomorza"

przyczy

powosiem nudy

Niektórzy Zwracają uwagę tylko na po
wierzchowność, in ni na pieniądze. Ale pięk

mieliźnie

aa

grudnia ,,Dar
prze
kroczył równik a dnia następnego zarzu
Dnia

zdrowi

Po omówieniu rozwoju w dziedzinie na
i sztuki, do czego szczególnie
niła się rozbudowa szkolnictwa wyższego, p.
minister przeszedł zkolei do sprawy
znań, stwierdzając, że zaledwie część
znań uznanych przez państwo ma
lowane swoje położenie prawne
ustawami
polskiemi. Reszta ciągle opiera swój ustrój
na ustawodawstwie obcem. Dlatego też
nym z najważniejszych zadań ministerstwa
w
dziedzinie wyznań jest prawne
wanie na właściwych podstawach stosunku
Tu
państwa do poszczególnych wyznań.
p. Minister szczegółowo omawia prące na
tym odcinku, zaznaczając, że w niedalekiej
przyszłości sprawa w stosunku do
kich wyznań, uznanych przez państwo
dzie ostatecznie uregulowana.
ki

Wśród infla cji słów, zdewakMwało
Zagadnieniu temu poświęcił szereg inte
resujących uwag znakomity pisarz francu
ski, Andre Maurois. Najistotniejszy powód
wkiEi on w tem, że ludzie dotychczas nie
nauczyli się traktować małżeństwa po
ważnie. Narzeczeni opierają przewidywania
swego szczęśliwego pożycia na wszystkiem :
na
kalkulacji, upodobaniach, opinji osób
ale
trzecich, na pozorach wreszcie,
naj
mniej zwracają uwagi na różnicę swych
charakterów, i zainteresowań.

esiadDel

Kapitan statku

Sprawa wyznań

Zjednoczenie Zrzeszeń
Rada

Polscy żeglarze ratują załogę

wschodnich.

u

wyspach Galapagos

na

Vivat! Polonfa

historycznego

momentu,
jakt przeżywamy, ustalając za
sady naszego zbiorowego życia.
Budując
w
naszą
przyszłość
państwową
kich trudach oraz wytykając rodzime ścież
ki życia państwowego
m ówił sen. Roman
winniśm'

tworowski
Car i
wek,

na

soku

lfDar Pomorza"

przeciw

dobru

zasadach

o

stolca,

zaparciu

plano

Gwarancja swobód obywatelskich i sbaraonizowanie
z potrzebami Państwa
obywatela ogólnych
Konstytucji
Sen. Roman

wzdęciu brzu
żołądkowego,
bólach
uczuciu
głowy,
przeczuleniu,
strachu, ogólnem złem samopoczuciu i
zmęczeniu łagodnie działająca ndturalna woda gorzka Franciszka-Józefa
daje
łatwe wypróżnienie, uwalnia organizm
od pozostałości w jelitach i w wielu wy
padkach zapobiega zapaleniu ślepej ki
szki. Zalecana przez lekarzy.
Przy

cha, nadkwaśności

-

szczególnych miejscowościach
zostaną
wybrane rady okręgowe, które z ramie
nia rady naczelnej rozwiną działalność
na swych
terenach, tworząc w ten spo
sób sieć organizacyjną Zjednoczenia w
całym kraju.
Następny zjazd delegatów Zjednocze
nia odbędzie się w Winnipeg prowincji
Manitoba.

Zrzeszeń
Zjednoczenie
do
przystąpiło
Związku Polaków.

Kanadzie

Polskich

w

Światowego

Sobota:, dnia'

milionów

2

Przysięga

22

grudnia'

1934

r.

od czte
rech wieków o 7 minut
Dzieje historycznego zegara w Gorlicach

rezerwistów

Zegar, który się spieszy

na wieży ko
Trójcy zegar, który stale i kon
sekwentnie, już od czterech wieków, spie
szy się o siedem minut. Ta niepuńktualność
nie jest spowodowana ani złym stanem ze
gara, ani niedbalstwem ludzi mających nad
nim pieczę. Jest to fakt uświęcony tradycją,
przechodzącą z pokolenia na pokolenie.
Jak powstał ten zwyczaj? Oto w r. 1527
swych wrogów uważali. Napaść miała na
panowie radcy miejscy, rządząc zbyt suro stąpić o 12, w chwili kiedy radcy opuszczają
wo, ściągnęli na siebie wielką ztość miesz
salę posiedzeń. A toli jeden ze spiskowców,
kańców. Szczególnie Cechy odnosiły się do
snadź sumieniem ruszony, ujawnił
wobec
Magistratu bardzo wrogo, tak, że rada miej strażnika zegara, plan napadu. 'Brakowało
ska, gwoli obrony ładu i porządku, posta do zamachu jeszcze tylko 7 minut, ale przy
nowiła zaaresztować ich najkrnh niejszych
tomny strażnik zadzwonił zaraz 12-tą. Rad
przywódców. Zagrożeni więzieniem jakoś się cy jak zwykle punktualni, opuścili salę po
siedzeń i poszli na piwo. Kiedy zaś zjawili
jednak o niemiłych wobec siebie zamiarach
dowiedzieli i zaraz zebrali się na ciasnej usię spiskowcy straż ich z łatwością obezwła
liczce do dziś dnia ,,Ulicą Zdrajców"
zwa dniła. A zadowoleni z obrotu sprawy radcy
nej. Spiskowcy postanowili zaatakować ra miejscy, postanowili, że zegar po wieczne
tusz i odpowiednio się ,,załatwić" z tymi oj
czasy ma się spieszyć o owe ,,historyczne" 7
cami
za
miasta,
których
największych minut.

W

Gorlicach, znajduje się

ścioła św.

Wszyscy rezerwiści
ści

królowi

młodemu

Jugosławji

liczbie około 2 miljonów złożyli
Na fotografji moment przysięgi
wzięło udział 60.000 rezerwistów.

w

II.

Piotrowi

przysiędze tej

Pciisicn

przysięgę wierno
Belgradzie. W

w

Pierwsza
Pierwsza

pesiadSa osiem amtesagf

nasza

ambasada

ambasada

polska powstała
10 lat temu w listopadzie 1924 r. Była to
ambasada polska w Paryżu.
Równocześnie Ojciec św. zgodził się,
Najbardziej nieprawdopodobne sceny stają się
by polskie poselstwo przy Watykanie
wistością w atelier fiimowem
zostało
na ambasadę.
przemianowane
W Hollywood grube, wybite ściany
od
całe ostrze było pogrążone w ciele zwierzę Trzecia polska ambasada została utwoi
cia. Na dany znak zwierzę podniosło się
dzielają świat ilu z ji od świata codziennej
rzon na wniosek Mussoliniego przy Kwirzeczywistości. Przybysz ze zdziwieniem o- wtedy aktor podniósł nóż. Gdy tę część fil rynale w czerwcu 1929 r. W listopadzie
gląda tam np. prawdziwych mieszkańców mu puszczono w odwrotnym porządku, sce tegoż roku Polska wymieniła ambasady
Wysp Południowych, ćwiczących swój ta na zabicia hipopotama dawała zupełne złu z Wielką Brytanją. W marcu 1930 posel
niec, a zaraz obok piękny jacht naturalnej
dzenie rzeczywistości.
zostało
(Tr.) stwo polskie w Washingtonie
wielkości leżący na piasku wybrzeża.

Jak

powstaje

nowoczesny film?

rzeczy

fil
niemożliwego w krainie
wysyłać cały zespół na Ala
w
skę dla zrobienia film u z życia podbieguno
wego, wysyła się tam tylko operatorów dla
zrobienia zdjęć krajobrazowych. W studjo,
Wynik dotychczasowych nsgociacyj ma charakter przygotowawczy
otuleni we futra aktorzy grają na tle ekra
Agencja Reutera donosf:
po onegdajmetody realizacji tych celów pozostają je
nu, na którym w czasie zdjęć wyświetla się
obradach delegatów trzech
szcze do omówienia.
szych
państw,
fil'm z właściwym krajobrazem.
W świetle
Obecnie, gdy zapoznano się z poszczegól
pod przewodnictwem Mac Donalda, ogłoszo
i
świateł
jupiterów
kontrolnych
studja, wy
no
komunikat, stwierdzający, iż według onymi punktami widzenia, rokowania dosz
n ik i
zdjęć są często lepsze niż gdyby cale pinji delegatów trzech rządów rozmowy łon ły do momentu, w którym odroczenie obrad
kra dyńskie spełniły swój cel pożyteczny w na stało się koniecznem a to celem umożliwie
obrazy były zdejmowane w dalekich
kreślonych ramach, cel, który w świetle nia delegatom poinformowania osobistego
jach Północy.
późniejszych propozycyj i sugestyj
uległ swych rządów i umożliwienia dokładnego
Zderzenia
bombardowanie
samolotów,
rozszerzeniu. Zagadnienie morskie przedys
rozważenia sytuacji.
miast, dramatyczne przerwanie się tamy, kutowano pod różnemi kątami widzenia,
Zgodzono się więc, aby rokowania w oszczerze i w atmosferze przyjacielskiej. Za
becnej chwili zostały odroczone. Trzy rządy
wszystko to robione jest w minjaturze z ta
daniem tych wstępnych pertraktacyj
nie
pozostaną w stałym kontakcie zarówno mię
ką doskonałością, że widzowie odnoszą wra
było osiągnięcie jakiejkolwiek
określonej dzy sobą, jak z innemi państwami, które
żenie całkowitej rzeczywistości. Dla jedne
konkluzji, jedynym ich celem było przygo podpisały traktaty, londyński i waszyngtoń
i
towanie podstawy przyszłych rokowań
ski.
go zfilmów minjatura futurystycznego mia
Odroczenie konferencji pozwoli jednocze
sta przyszłości, została zbudowana,
nawet
przyszłego układu. Rząd francuski i włoski
stale informowane o przebiegu per
śnie rządowi brytyjskiemu na wysondowa
z samolotami
wraz
na drucikach,
lądują- były
nie opinji rządów dominjów. Należy się spo
traktacyj.
cemi na dachach domów. Dla aparatu foto
dziewać, iż dokonane prace przygotowawcze
Rządy trzech państw, reprezentowanych
graficznego wielkość jest tylko kwestją od w rozmowach morskich, poparły ideę ogra umożliwią, o ile sytuacja na to pozwoli,
dalenia, często więc minjaturowe domki, u- niczenia tonażu morskiego, przy jednoczes zwołanie zebrania w chwili odpowiedniej
gtawionę tuż za aktorami, czynią wrażenie nej redukcji sił morskich, któraby mogła po temu. Rząd W. Brytanji wobec tych ebyć przyjęta przez wszystkie państwa za wentualności poweźmie właściwe zarządze
odległego tła
i
nia.
interesowane, lecz zarówno zasada, jak
Dzisiejsza publiczność kinowa odnosi się
do filmów z dużym krytycyzmem,
żądając
od reżysera starannego opracowania i rea
lizm u we wszystkich szczegółach.
Agencja Havasa donosi z Nowego mieszkała w Zagłębiu Saary przed pod
W filmie ,,Titanic” sala jadalna
statku
traktatu wersalskiego.
Cała
Yorku, że okręt ,,Bremen" zabrał na po pisaniem
zbudowana
była na ruchomych walcach, kład 1000 Niemców, którzy wyruszają ekspedycja została zwerbowana
przez
stałe
wahanie
tak, by widoczne bylo
się celem wzięcia udziału w plebiscycie w sekretarza nowojorskiego
stowarzysze
statku, a silne szarpnięcie ruchomą podsta Zagłębiu Saary.
nia obywateli Saary, Venza, który wy
w
wą sprawiło wrażenie nagiego w'strząsu
M. in. jedzie głosować młoda Japon
dał na ten cel
jak donosi ,,New York
momencie katastrofy, powodując
spadanie ka, która posiada prawo głosu, gdyż Poste"
około 100 tysięcy dolarów.
talerzy i kołysanie się kandelabrów.
Niema

mu.

nic

SConferencIa mmsMm

Zamiast

będzie

10 lat temu

powstała

Londonie

odroczona

w

Paryżu

ambasadę. W roku
1931
Polska
ustanowiła
ambasadę w
a w roku
Turcji,
bieżącym utworzono
w
dwie ostatnie ambasady
kwietniu
przemianowane

na

—

b.

r.

Moskwie,

w

oraz

niedawno

w

Ber

linie.

ambasady, w liczbie ośmiu są
obecnie
następująco: amba
sadorem w Paryżu jest p. Alfred Chła
ambasadorem
powski, (od roku 1924),
Polskie

obsadzone

Watykanie jest hr. Skrzyński (od
1924), ambasadorem przy Kwirynale jest
p. Alfred Wysocki
(od 1933 r.),
w
ambasadorem
Washingtonie jest p.
Stanisław Patek (od 1933 r.), ambasado
rem w Turcji jest Jerzy hr. Potocki (od
w
roku 1933),
ambasadorem
Moskwie
jest p. Juljusz Łukasiewicz (od kwietnia
b. r .), ambasadorem w Londynie jest hr.
Edward Raczyński (od niedawna) i wre
szcie p. Józef Lipski, mianowany rów
nież w ostatnich tygodniach pierwszym
ambasadorem polskim w Rzeszy.

przy
roku

—

.

W

pJeMstyde

saarskim weźmie udział...

Japonka

-

~

Jednem z najtrudniejszych zadań kine
matografji są sceny ze zwierzętami. Niełat
wo jest bowiem
przystosować zachowanie
się zwierzęcia do wymagań scenarjusza.
Naprzykład scenarjusz wymaga, by lew go
n ił
małpę przez dżunglę. W rzeczywistości
małpa uciekłaby prawie natychmiast poza
zasięg aparatu, lub też lew zaraz by ją do
gonił. Film uje się zatem małpę biegnącą sa
mą w ten sposób, by była zawsze np. z pra
wej strony aparatu. Następnie film uje
się
biegnącego lwa, trzymając go stale po le
wej stronie film u. Przez złączenie prawej
połowy pierwszego obrazu %lewą połową
za
drugiego dostajemy obraz pogoni lwa
małpą.
W

taką

jednym
scenę:

z

ostatnich

bohater

Przed

rewDlucgą

w

Hawanie

na

nóż

stronę aparatu

z

nym
a

r

maju

przyszłego

roku

—

Fokkera

IX

z

motorami

Walter-

-

niejszą sumę pieniężną na rzecz Węgrów,
wysiedlonych z Jugosławji.
z
Lotnik angielski Waller wystartował
Lympne do KONKO BELGIJSKIEGO. Wałler zatrzymał się w Brukseli, gdzie przyłą
czył się do niego lotnik belgijski Franchom
Lot ten ma na celu udowodnienie moż
liwości stałej pocztowej służby lotniczej po
me.

W

obrazu

lub

Skierowano go niezwłocznie do koszar.
Dzienniki wiedeńskie donoszą, iż OTTO
HABSBURG złożył na ręce Ojca Św. znacz

na,

został
sfilmowany w odwrot
porządku. Hipopotam leżał na ziemi,
aktor trzymał nóż w ten sposób, jakgdyby

ciąg

kwietniu

tyngent 150 ŻOŁNIERZY ANGIELSKICH.

momencie, gdy ten podniósł
nóż do uderzenia, film
przerwano.
Dalszy

grzbiecie.

W kilku wierszach
W

Pcgasus.
Sąd Zdrowia w Hamburgu rozpatrzył do
CHORÓB DZIE
tychczas 2500 wypadków
DZICZNYCH na ogólną liczbę 10 do 20.000
w
dokonano
Zabiegów sterylizacyjnych
Hamburgu 1439 na 2107 wniosków o prze
prowadzenie sterylizacji.
Przybył do Saarbruecken pierwszy kon

Hipopotam

bohaterem

—

aparaty

w

w

-

—

momencie

popotama i sprężynowego noża.
cwałował

—

-

—

następnie
pewnym
ciało zwierzęcia, które natych
miast pada martwe na ziemię. Problem zo
stał rozwiązany przy użyciu oswojonego hi
popotama;

wbita

Japonii

I
nikacyjne między CZECHOSŁOWACJĄ
SOWIETAMI na linji Praga
Użhorod
Galac
Odessa. W najbliższym czasie za
mówione być mają w tym celu dwa wielkie

nakręcano
grzbiecie hi

w

w

rozpoczęte być mają prawdłowe loty komu

filmów

jedzie

Przyrost ludności

Ludność Japonji wynosi według ostat
nich danych statystycznych 68.194.900 osób.
Przyrost od 1 października 1933 roku do
chwili obecnej wynosi 956.300 osób. Liczba
mieszkańców 125 miast japońskich sięga
21 i pół miljona, co stanowi 31.7 proc. ogółu
ludności.
Na pierwszem miejscu znajduje się To
kio z cyfrą 5.662.900 mieszkańców, po niem
idzie Osaka z 2.772.200, Kyoto
1.052,500,
1.017.700, Kobe
853.800, Joko
Nagoya
hama
703.900. Poza tem liczy Japonja 34
miasta z ludnością powyżej 100.000 głów.

W jednym dniu w Hawanie,stolicy Kuby, rzucono 40 bomb, które wybuchając, wyrządzily znaczne szkody.
Rząd generała Battisty liczy się z wybuchem
rewolucji.
Na zdjęciu widzimy główną ulicę w Hawanie, która łączy miasto z portem.

między Belgją a Kongo Belgijskiem.
Pisma donoszą z Aten, że w arsenale na
wyspie Salaminie wykryto AFERĘ SZPIEgowską. Greckie ministerstwo marynarki oglósiło, że aresztowano marynarza i jedną
osobę cywilną za wykradzenie tajnego do
ku'mentu.

Dokument ten odnaleziono.
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Możliwości

nim wzrost siły
związany
naszego przemysłu stawia polskie
z

Palestyna

-

Postępująca w szybkiem tempie rozbudo
Palestyny, a co zatem idzie stale zwięk
szające się cyfry przypływu ludności, czynią
z tego kraju
rynek o niesłychanie 'wielkiej
sile nabywczej.
Zrozumiały to i doceniły
wszystkie kraje przemysło-we, a w ich rzę
dzie i te, które ze względów politycznych
prowadzą walkę z kapitałem żydowskim, a
stosunek ich do wszelkich dążeń gospodar
czych ze strony sfer żydow'skich jest w'ręcz
negatywny. To zdecydowanie wrogie usto
sunkowanie się tych państw (m. in. Niemcy)
do kwestji żydowskiej, nie przeszkadza im
jednak zabiegać o palestyński rynek zbytu
dla wyrobów swojego przemysłu, zawieranie
traktatów handlowych i t. d. I nic dziwne
go, rodzimy bowiem przemysł palestyński
nie potrafi w części nawet zaspokoić zwięk
szającego się stale zapotrzebowania miejsco
wego. Te możliwości eksportowe nie zostały
dotychczas w dostatecznym stopniu wyko
rzystane, i docenione przez przemysł polski.
Do zilustrowania obecnych stosunków poda
jemy szereg cyfr, które dowodzą słuszności
naszych twierdzeń.

—

Nowe mofiiwośti dla eolskie!
floty tiaRdloKei
najbliższym czasie rozpocznie się ma
eksport ow'oców południow'ych (poma
rańczy z Palestyny do Europy, który we
dług obliczeń eksporterów palestyńskich do
sięgnie już w najbliższych latach liczbę ok.
17.000.000 skrzyń. Fakt ten otw'iera duże mo
żliwości przedsiębiorczym
linjom
okręto
wym, winien więc być odpowiednio wyko
rzystany przez polskie tow'arzystwa okrętowe, które mogą ze swej strony przyczynić
się do wyrobienia portom polskim na Bałtyu pierwszorzędnego stanowiska, jako ryn
ku zbytu i punktu rozdzielczego w handlu
W

'

owocami,

stnej eksploatacji młodej polskiej morskiej
żeglugi.
Jednym z tych krajów, z któremi stosunki
gospodarcze mogłyby z wielką korzyścią dla
polskiego gospodarstwa ulec w przyszłości
znacznemu
rozwojowi, jest Palestyna, zy
skująca z dnia na dzień na sile nabyw'czej i
na ekonomicznej prężności. Jak dalece Pa
lestyna dotychczas przez polskie gospodar
stwo niedostatecznie jest wykorzystywaną, ó
tem poinformow'ał nas odczyt znanego eko
nomisty, dr. Lóówenhefza, wygłoszony w
Gdańsku.

sile

O aktualności zagadnienia,
pogłębienia
istniejących już między Polską a Palestyną
stosunków handlowych świadczy, wzrastają
ce zainteresowanie tą sprawą sfer przemysło
wo
handlowych, a wyrazem tego jest osta
tnio wygłoszony w Gdańsku przez p. dr. Loewenherza odczyt, w którym prelegent obszer
nie omówił możliwości zwiększenia ekspor
tu wyrobów przemysłu polskiego do Palesty
ny wskazując m. in. na następujące produk
ty: wyroby włókiennicze, sprzęty domowe,
m aterjały
budowlane, szczególnie drzewo i
t. d., artykuły te mają zgóry zapewniony
duży zbyt na tamtejszym rynku, o ile zape
wniona będzie odpowiednia szybka i tania
komunikacja.
-

Inicjatywa prywatna

na

start

Słuszne wnioski dr. Lóewenherza
któ
ry w zakończeniu swego odczytu, podkreślił,
że Polska, której flota handlowa znajduje
—

Złe warunki atmosferyczne znie
chęciły rolników do uprawy soi
W celu zorientowania się co do stanu wprawy soi Min. Rolnictwa rozesłało ankietę
do wszystkich urzędów wojewódzkich-

Specialna

kosnisla zbada

w

-

—

-

zagadnienie

Polskich

Zarząd Stowarzyszenia Kupców
omawiał ostatnio niezwykle ważny dla kuotwierania
piectwa problem
przez firmy
przemysłowo własnych sklepów detalicznej
sprzedaży.
Po wysłuchaniu referatów przedstawicie
li zrzeszeń
że
stwierdzono,
branżowych
z punktu
otwieranie sklepów fabrycznych
widzenia interesów handlu staje się obja
wem coraz bardziej niepokojącym i wyma
ga odpowiedniego zainteresowania tą spra
w ą całego zorganizowanego kupiectwa.
W
z
związku
powyższem
powzięto
uchwałę powołania stałej komisji, złożonej
z przedstawicieli
prezydjum zarządu i dy

handlu

odpowiedzi okaza

Według nadesłanych

stadjum rozrostu, i której wielostron
ny przemysł, stojący na bardzo wysokim po
ziomie, zdobywać musi dla swoich produk
tów coraz to nowe rynki zbytu, a Palestyna,
rozbudowująca się w niesłychanie szybkim
tempie, powinno w swym własnym interesie,
zacieśnić stosunki handlowe i w ten sposób
służyć ożywieniu
gospod. społecznego
zasługują na żywsze zainteresowanie żarów
no ze strony polskich czynników rządowych
jak i też, a może nawet w pierwszym rzę
dzie, ze strony przedsiębiorstw prywatnych.
Zagadnienie powyższe ujął p. dr. Łoewenherz nie tylko ze stanowiska palestyńskiego,
ale i ze stanowiska wyczerpująco ujętego
wykładu propagandowego o stanie i możli
wościach rozwoju polskiej floty handlowej,
która po wykończeniu programu swej roz
budowy posiadać będzie tonaż około 150 ty 
sięcy ton. Polska flota handlowa utrzymuje
pięć Jinij regularnych na Bałtyku i Morzu
Północnem, tak, że od Helsipgforsu poprzez
Gdańsk, aż po Rot
porty polskie Gdynią
terdam i Stockholm
przewozić można to
wary pod polską banderą; niezależnie od re
gularnej linji towarowo
pasażerskiej do
Hull, a co dwa tygodnie do Londynu, w mie
siącach letnich 1935 r. nastąpi znaczne ulep
szenie komunikacji
Gdyni z Nowym Yor
kiem przez dwa nowe transatlantyki; rów
nież stałym rozwojem cieszy się czarnomor
ska linja łącząca Konstanzę z Palestyną.
Słusznie zaznaczył dr. Loewenherz w w y
kładzie, że mocarstwo o 32 milj., ludności,
o wielkiej nadwyżce urodzeń, nie może zre
zygnować z wpływu na morską polityką ko
munikacyjną* z opieki nad emigrantami i
z wielkiej propagandowej wartości, jaką mie
ści w sobie przewóz turystów na statkach
wycieczkowych, pód wła'sną banderą, nic
mówiąc już o korzyściach, jakie wypływają
stąd dla państwowego bilansu płatniczego.
się

Kupie(two przeciw sklepom fabrycznim

mówią cyfry

Eksport Polski, według statystyki pale
styńskiej, do Palestyny wynosił w 1933 roku
2,8 proc,, co równało się 15.122 funtom szter.
Eksport Palestyny do Polski w tymże roku
wynosił 0.58 proc.
Natomiast eksport Niemiec do Palestyny,
według statystyki palestyńskiej, wynosił w
tym samym czasie 18,7 proc., a w roku 1934
w pierwszym kwartale już 12,3 proc. Eksport
Palestyny do Niemiec w roku 1933 wynosił
14,4 proc., a w pierwszym kwartale b. r. wy
rażał się w cyfrze 26,1 proc.
Polska w imporcie Palestyny zajmuje, jak
wynika z przytoczonych przez nas cyfr jed
no z dalszych miejsc za Niemcami, a, nawet
za słabo uprzemysłowioną Rumunją.
A przecież właśnie Polska predystynowana jest do zajęcia w eksporcie do Palestyny,
jeżeli już nie naczelnego miejsca, to w każ
dym razie import Polski do Palestyny wi
nien zajmować w statystyce
palestyńskiej
należne jemu miejsce, .tuż za mandatarjuszem, to jest Anglją. Przemawiają zatem w
pierwszym rzędzie następujące czynniki: wy
soko rozwinięty przemysł polski i jego zdol
ność konkurencyjna, szczególnie w tych dzie
dżinach przemysłu, które w Palestynie są
bardzo słabo rozwinięte, względnie których
tam brak. Zawarcie trwałych i korzystnych
stosunków handlowych ułatwiłyby bezwzglę
dnie duże sympatje, z jakiemi odnoszą się
do Polski sfery żydowskie, a czego dowodem
w pewnej mierze jest rozwój oddziału P. K,
O. w Tel. Awiwe, wykazującego stały wzrost
obrotów i nadspodziewane pow'odzenie pol
skiej lin ji okrętowej, utrzymującej regular
ne połączenie między Europą
a Palestyną.
Wiadomo, że największą frekw'encją cieszy
się płynący pod polską banderą ss. ,,Polonja". Powodzenie tej lin ji skłoniło dyrekcję
Linji Gdynia
Ameryka, utrzymująca, jak
wiadomo, regularną komunikację
między
Konstanzą a Haifą, do w'staw'ienia drugie
go statku ss. ,,Kościuszko1', który rozpocznie
swój rejs już w najbliższym czasie. Dosko
nała organizacja tej linji zjednała młodej,
polskiej flocie handlowej duże uznanie nie
tylko w'śród emigrantów'' z Polski, ale tak
że z innych krajów.

sowy

rzeń dałoby naszemu gospodarstwu, poza do
starczeniem mu możności zbytu jego
nad
produkcji, także i możność rozwoju i korzy

rynkiem o wielkiej
nabywczej

wa

Co

R,

rozwoju stosunków handlowych
Polski z Palestyna

Rozwój
pro
dukcyjnej
i
czynniki miarodajne
kupca
polskiego
przed zadaniem szukania nowych rynków
zbytu, zadaniem tem trudniejszem, że więk
szość państw europejskich,
ze względu na
własne W'ewnętrzne trudności gospodarcze i
finansowe, odgrodziła się od zagranicy murem zakazów przywozowych i ograniczeń de
wizowych, utrudniając temsamem produk
tom naszym dostęp na swoje rynki. W tych
warunkach jesteśmy zmuszeni szukać no
wych możliwości handlowych na rynkach
odległych, nie odczuwających w tym stop
niu, co Europa, skutków św'iatowego kryzy
su gospodarczego. Zrealizowanie tych zamie
i
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tega rodzaju

rekcji Stowarzyszenia Kupców Polskich, jak
również z delegatów zrzeszeń branżowych.
Celem kom isji będzie podjęcie pracy, zmie
zbadania zaga
rzającej do gruntownego
dnienia sklepów fabrycznych i przygotowa
nia akcji obronnej,
jaką kupiectwo będzie
zmuszone podjąć.
Ponadto zarząd Stowarzyszenia powziął
uchwałę nawiązania kontaktu ze wszystkiem i
w
skład
organizacjami, wehodzącemi
Naczelnej Rady Zrzeszeń
Kupiectw'a Pol
skiego celem uzgodnienia stanowiska, jakie
winno zająć kupiectwo w sprawie otwiera
nia przez
przemysł
sklepów' detalicznej
sprzedaży.

ło się, że pierwsze miejsce pod względem
obszaru uprawy soi zajęło województwo wo
łyńskie, gdzie w roku ub- obszar ten
niósł około 685 hektarów. Obsza-r ten w rb.
zmniejszył się do około 170 hektarów, przyćzem najpoważniejszej redukcji uległa upr*
wa soi w rejonach, które w latach ubiegłych

wy

produkowały soję

zbyt.

na

Zainteresowanie rolników uprawą soi na
ogół znacznie osłabło. Przyczyną tego były
złe warunki atmosferyczne jakie panowały
w
roku ubiegłym, odbijając się

niekorzyst

wielu roślinach uprawnych. Rok bie
żący natomiast był dla uprawy soi naogół
sprzyjający, dzięki czemu niemal wszystkie
nie

na

odmiany tej rośliny dojrzały pomyślnie.

Wiadomości

gospodarcze

fCrafowe
PRZEWÓZ ŻYWNOŚCI

GDAŃSK.

PRZEZ

Miarodajne czynniki gdańskie ustaliły
dokładną trasę przewozu tranzytem z tery
torium
polskiego do terytorjum polskiego
przez teren Gdańska żywności, której przy
wóz do Gdańska jest zakazany.
Trasa
ta
biegnie od gdańskiej stacji granicznej Kohling do Sopot. Władze gdańskie wystawia
ją przytem zaświadczenia tranzytowe, któ
re należy oddawać przy opuszczeniu terenu
W.

Miasta.

NOWA PAKOWNIA ŚLIWEK SUSZONYCH
W PORCIE GDYŃSKIM.
Na terenie portu gdyńskiego istniała do
tychczas tylko jedna pakownia śliwek su
szonych, należąca do pewnej firm y pryw at
nej. Obecnie podobną pakownię uruchomiły
także ,,Aukcje Owocowe11. Nowa pakownia
mieści się na piętrze
magazynów owoco
wych przy nabrzeżu francuskiemu
Praca pakowni polega na tem, te suszo
ne śliwki,
przychodzące do Gdyni w wor
kach, są zsypywane do specjalnej maszyny,
która oczyszcza je mechanicznie, przemywa
gorącą wodą, suszy i automatycznie paku
je do skrzynek handlowych.

ZARZĄDU CENTRALNE
ZWIĄZKU PRZEMYSŁU POLSKIEGO.
Onegdaj odbyło się posiedzenie zarządu
Centralnego Związku Przemysłu Polskiego.
Zebranych dyr. Olszewski poinformował o
i
szczegółach pertraktacyj
porozumieniu
węglowem
polsko-angielskiem,
będącem
mimo pewnych ofiar, poważnym sukcesem
gospodarczym naszego przem ysłu węglowe
go. Układ węglowy wpłynie niewątpliwie na
stabilizację stosunków w dziedzinie ekspor
Z POSIEDZENIA

GO

tu.

dalszym ciągu zebrania omówiona zo
kwestja przeprowadzenia studjów nad
możliwością uzgodnienia interesów przemy

W
stała

słu

i

rolnictwa

m.

in.

Zagraniczne
ZNIŻKA OPŁAT POCZTOWYCH

Pomyślny bilans akcji przemysłu ceramicznego
na

Pomorzu i

w

okręgu Nadnofecksm

W

w
sprawozdaniu Związku Cegielń
obwodzie dolnej W isły, z siedzibą zarządu
w
Chełmnie, czytamy m. in.:
Musimy stwierdzić, że krzywa koniunk
turalna w przemyśle ceramicznym, która w
ostatnich ubiegłych latach wybitnie obniża
ła się ku dołowi, w 1934 r. poczęła iść nieco
w
górę. Notujemy wfęc pewną poprawę,
która stopniowo wzrastała w drogiej poło
wie roku ub. i rok bieżący kończy się ra
czej pomyślnie. Przedewszystkiem wzrosła
w roku ub. konsumcja i zapotrzebowanie na
m aterjały ceramiczne i to nie tylko na cera
mikę budowlaną, lecz i na ogniotrwałą i
szlachetną. W niektórych miejscowościach
o większym
ruchu budowlanym
(w okoli
cach większych miast i na Wybrzeżu Morskiem) odczuwano nawet brak materjału na
składzie, co jest objawem godnym zano

towania.

.

Natomiast znacznie gorzej kształtowała
się sytuacja tam, gdzie gros odbiorców re
krutuje się ze sfer rolniczych. Zakłady pra
i
eowaly tam z nieznacznym natężeniem
kończą rok z znaczniejszemi niesprzedanem i
zapasami. W drenach przez cały rok
panował ponownie zupełny zastój.

większego zapotrzebowania ce
wyrobów ceramicznych naogół kształto
wały się na poziomie zupełnie niezadąwalniającym. Notowano niejednokrotnie sprze
daże cegły po zł 30
32/1000 szt. Są to ceny
katastrofalne, bowiem nie pokrywają na
Pomimo

ny

-

efektywnych
gotówkowych kosztów
produkcji, abstrahując
już od możliwości
czynienia odpisów na amortyzację i remont.
Przyczyna leży w dzikiej konkurencji mię
dzy zakładami, które często bez potrzeby
licy tu ją siebie w dół.
Poza tem zanotować należy wzrastające
zainteresowanie się m aterjałem ceramicz
nym i ze strony tych sfer, które dotąd upór
czywie propagowały wszelkie namiastki bo
dowlane i drzewo, zamiast cegły i dachów
ki.
Również zanotować można
stopniowy
odwrót od płaskich dachów.
Co do wypłacalności widoczna jest pewna
poprawa. Sprzedawano przeważnie za go
tówkę, a weksle brano tylko od zupełnie
pewnych klijentów, wobec czego protesty
wekslowe były rzadkością. Wysoce świa
doma polityka budowlana w pierwszym rzę
dzie Banku Gosp. Kraj. poza tem samorzą
dów skierowała ruch budowlany na właśei
we tory, co dodatnio odbiło się i
na prze
myśle budowlanym.
wet

W stosunkach
pomiędzy pracodawcami
pracobiorcami panowała zupełna Zgoda i
w
ciągu całego ro k u nie zanotow'ano żad
nych zatargów lub nieporozumień pomimo,
że przemysł ceramiczny nie został objęty
ugodow'ą, zatwierdzoną taryfą zarobkową.
W ten sposób rok ubiegły kształtował się
dla przemysłu ceramicznego na Pomorzu i
w
Okręgu Nadnoteckim zadawalniająco.
i

ekspor

dziedzinie

w

rolniczego.

tu

JOWYCH W

Belgijska rada
zredukować opłaty

ministrów
za

kolejach belgijskich
również

no

KOLE

I

BELGJL

znaczną

o

postanowiła
przewóz towarów na

10 proc.

Zniżkę

Wprowadzo
poczto

opłat

wyćh.

NADWYŻKA BUDŻETOWA

W

PALE

STYNIE.
go
br.

Nadwyżka dochodów rządu palestyńskie
w
okresie półrocznym styćzeń-wrzesień
w yniosła
1,061,5 tys. funtów.
BELGJA BUDUJE

OKRĘTY
SOWIETÓW.

DLA

Donoszą z Antwerpji, że toczą się per
traktacje między jedną z tamtejszych stocz
nie okrętowych, a rządem sowieckim w spra
wie budowy dwóch statków dla Z S. R. R.
łącznej wartości 18 miłjonów franków. Bel
gijskie sfery przemysłowe przypuszczają, że
rokowania w sprawie dostawy okrętów do
Rosji Sowieckiej będą pomyślnie zakończo
ne i że w przyszłości będzie można uzyskać
od rząd u sowieckiego większe zamówienia,
na

statki.

DUŻA RENTOWNOŚĆ
SKIEGO

BANKU

AFGAŃ-

.

Afgański Bank Narodowy w Kabulu, po
siadający również oddziały w Londynie i
Berlinie, wypłaca za ubiegły rok operacyj
ny bardzo wysoką dywidendę 28 proc. Kapi
tał zakładowy tego banku wynosi 3o miljonów afganów.
OŻYWIENIE NA NIEMIECKIM RYNKU
NARZĘDZI.
Na rynku niemieckim widać stały wzrost
zapotrzebowania na narzędzia, których kon
surncja w Niemczech w okresie
styczeń
1933 r.
listopad 1934 r. wykazuje wzrost
o 60-80 proc.
Wzrost zapotrzebowania nie
odbił się w równym stopniu na zatrudnie
niu
fabryk, gdyż przedewszystkiem
były
-

likwidowane

dy. fabryczna.

zapasy

u

hurtowników

i

skła
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Giełdy
ZBOŻOWO-TOWARGWA

GIEŁDA

BYDGOSZCZY.
dnia 20 bm.

W
z

psze

Żyto

80 to n od 15.50 -15.75 do 15,70;
standartowa 16-16,50; jęczmień

nica

warowy

jęczm ień

18,50;

bro

jęczmień jednolity 18zbiorowy 16,50-17; owies

21-21,50;

od 15,20-15.25-15.50 do 15.70; m ą
ka, żytnia gat. I A 0-65 proc. wł. w. 23—
23,75; mąka żytnia gat. I B 0-65 proc. wł.
w.
21.50—22,75; mąka żytnia gat. II 55-70
proc. wł. w 17 -17,75; mąka żytnia razowa
0-95 proc. w ł. w 18,50-18,75; mąka żytnia,
poślednia pon. 70 proc. wł. w 14,75-15,50;
mąka pszenna gat. I A 0-20 proc. wł. w.
29,25—31,25; mąka pszenna gat. I B 0-45
proc. w ł. W. 27,50-28,50; mąka pszenna gąt.
I C 0-55 proc. wł. w
26,50—27,50;
mąka
pszenm gat. I T) 0-60 proc. wł. w 25,50I
E
0—65
26,50; mąka pszenna gat.
proc.
wł. w 24,50-25,50; mąka pszenna gal. II A
20-55 proc. w ł. w 22,50—24; mąka pszenna
gat. II B 20—65 proc. wł. w 22 -23,50; mąka
pśzenna gat. II D 45—65proc. wł. w. 21,5022; mąka pszenna gat. II P 55—65 proc. w ł.
w. 17 -17,50; mąka pszenna gat. III A 65-70
proc. wł. w. 15-16; mąka pszenna gat. III
B 70—75 proc. wł. w 12,50—13; mąka pszen
na razowa 0-95 proc. wł. w
18-19; otręby
żytnie wymiął standart. 10,50-11;
otręby
pszenne m iałkie standart. 10,25-10,75; otrę
by pszenne średnie standart. 10,25-10,75;
otręby pszenne grube 10,75—11,25;
otręby
jęczmienne 11,25-12,25; rzepak zim owy bez
worka 39—41; rzepik zimowy bez worka 37
38; mak niebieski 34-38; gorczyca 43—46;
siemię lniane 41—44; Wyka 24-25; groch
polny 28—31; groch W iktorja 38—42; groch
Folgera 29—33; tymotka 50-60; łubin nie
bieski 7,75—8,75; koniczyna żółta odłuszczona 72-80; koniczyna biała 75—95; koniczy
na
czerwona
105—125; ziemniaki
jadalne
ziemniaki
pomorskie 3,75—4,25;
jadalne
nadnoteekie 2,50-3;
płatki ziemniaczane
11-11,75; makuch lniany 17-17,50; makuch
rzepakowy 13,50-14; makuch słoneczniko
wy 17-18; makuch kokosowy 15-16; wy
tłoki suszone 8—9; słoma żytnia luzem 3,50
4; słoma żytnia prasowana 3,75-4,50; sia
165 ton

Rozbudowa portu

.

W ciągu inies. listopada
J
wykopano w
j porcie gdyńskim następujące roboty:
i
W dziale robót morskich: nadbudowano

.

.

.

.

.

.

trwa bez przerwy

Roboty czerpalne: Wykonywano roboty
czerpalne w II basenie wewnętrznym 1 ba
senie Prezydenta, wyczerpano ogółem 52.622
m” gruntu, który został wyrefulowany
na
tereny portowe, poza tem wykonano ręcznie
na placu f-y ,,Paged" 25.000 m3 robót ziem
nych w piasku, którym przysypano powierz
chnię placu ładunkowego.
Roboty drogowe: Przy więźle drogowym
w
wolnej strefie zabrukowano 830 m- je
zdni, ułożono 620 mb krawężnika i odarnio-

1ściany nadwodnej na nabfz- Oksywskiem
m. b., wykonano połączenia nabrz. 0
Iksywsklego z brzegiem ze strony wschodniej
ii zachodniej na przestrzeni 66 mb. przy tern
I samem nabrzeżu wykonano pokład z pali na
12 pomostach
drewnianych o długości 140
i mb 1160 mb, oraz urządzenia do cumowania

j116,5

.

gdyńskiego

-

I statków.

W okresie zakmiśw

magazynie tran
Polskiej zakończo
no
całkowicie konstrukcję żelbetową, wy
konane m ury nadbudowy 3-ch pięter, po
kryto dach i przystąpiono do zakładania okien, bram, instalacji elektrycznej i wodo
ciągowej.

świątecznych

pamiętać

należy

-

prenumeraty

miesiąc

również
I

na

1935

styczeń

Listowipr2yjmują

Przy

r.

w

24*

grudnia

Przy budowie nowego gmachu Urzędu
Celnego obok Łuszczarni Ryżu wykonano
ławy żelbetowe i rozpoczęto stawianie fun

Poświęcenie nowej wędzarni
ryb w Gdyni

ZBOŻOWA

dala 19 bm.

Mąka żytnia pytl. 23—24.
żyta 3115.

dnia 29 bm.

Mąki żytnie wszystkie gatunki o 50 gr.
niżej.
Ogólne usposobienie spokojne.

GDAŃSKĄ
z

GIEŁDA ZBOŻOWA
dnia 21 bm.

Ostatnie
notowania
gdańskiej
giełdy
zbożowej:
pszenica 128 funtów kons. 10.40
10.80; żyto 120 funtów eksp. 9.75; żyto 120
funt- kons. 9.85; jęczmień I jakości eksp.
12.75-13.60; jęczmień średni według próby
11.60 -12 .40; jęczm ień 114-115
funt.
eksp.
110-111 fu nt. eksp. 10.70;
11.15; jęczm ień
jęczmień 105-106 funt. eksp.9.85; owies eksp.
kons.
9.55 9.90;
8.10—9.25; owies
otręby
żytnie 8.50; otręby pszenne 7.00.
w
Notowania powyższe rozumieją się
guldenach gdańskich za 100 kg. Tendencja
zwyżkowa.
DOWÓZ DO GDAŃSKA
%g.
-

dnia

21

łem".

Łęgowski oraz imieniem
ścicieli Wędzarń p. Żebrowski, składa
nowej firmy pp.
jąc przedstawicielom
dyr. Jasińskiemu, dyr. Bugajskiemu,
dyr. Kuszewskiemu i kierownikowi wę
dzarni
iaż.
Kukuczowi, życzenia po
myślności w pracy i rozwoju nowej fir
my.
Przemysłowe
Zakłady Rybne w
Gdyni przystąpiły już do normalnej,pra

uroczystości poświęcenia
wzięli
udział pp. dyrektor
Urzędu Morskiego
inż.
naczelnik
Morskiego
Łęgowski,
Urzędu Rybackiego A. Hryniewicki, licz
ni przedstawiciele
sfer
miejscowych
przemysłowo-handlowych i in.
Aktu

przemysłowego
przy
wygłaszając

W
dniu wczorajszym
dowieziono
do
Gdańska: pszenicy 15 ton, żyta 3165 ton,
jęczmienia 1680 ton, owsa 480 ton, zboża
strączkowego 15 ton, nasion 43 ton.

z

dnia

21

nowego zakładu
dokonał ks. Piątkowski,

poświęcenia

tem

okolicznościowe

Nowy, polski
Reportaż

PIENIĘŻNA

J(utr wim
z

57.80—

57.91; Berlin 122.78-123.02; Nowy Jork 3.0507
3.0568; Londyn 15.18Vs-15.1911

nie smukłe maszty, sterczące za nim pozwa5łają się domyśleć, że stocznia tam się istot

3.06; marka
a

niemiecka

dewizy

płacono:

JM

pieniężnej
dolar

g

no

3.047*-

'/j-l17.14.

Warszawa

Notowania

guldenach
lekko

w
powyższe rozumieją się
gdańskich.
Tendencja
naogół

musi

na

woda

fi

rybackiej.

Kilka

lat wstecz

dnia

20

wadzali wszelkie naprawy swoich

znajdować.

kutrów

w

bm.

Papiery wartościowe.
ib ,Procentowa pożyczka budowlana 45.50
ck aa
Proc. pożyczka konwersyjna 65,50 i
i
śiw
proc.
pożyczka
kolejowa 1
bX,io—6I.0O; 6 proc. poż. dolarowa 73; 4 proc. i
poż. premierowa doi. 53,50; 7 proc. poż. sta
bilizacyjna. 68—68.50; 41/* proc. listy zastaw- i
no ziemskie 52; 5 proc.
listy zastawne in.
Wargząwy z 1933 r. 59 -59,25; 5 proc. listy
zastawne Lublina 52.
Tendencja dla pożyczek przeważnie mocniejszej, dla listów moc i
niejsza.
Dewizy.

Budowle prywatne. Przy budowie stacji
bunkrowej f-y ,,Polmin" pozostało do wy
konania posadzka betonowa w magazynie
i
zabrukowanie podwórza.

Przemysł. Zakłady Rybne ukończyły bu
dowę wędzarni przy nabrz. Rybbem. W hali
śjedziowej ukończono budowę biur dla eks
pozytury Urzędu Celnego. F -a ,,Polskarob"
ukończyła budowę warsztatu i portjerni na
swoim placu. Przy budowie magazynu f-y
,,Pantarei"
nicami.
wego

zabetonowano

stropy nad

Wykończono budowę

f-y ,,Schenker

i

piw
biuro

domu

Ska" przy ul. Polskiej,
domu
biurowego

rozpoczęto budowę
firm y ,,L. Hybichów".
oraz

B e rlin 212.90,
211.90; G d a ńs k 172.81, 173.24, 172.38;
Holandja 358.20, 359.10, 357.30; Londvn 26.17,
23.30, 26.04; Nowy Jork 5.29K, 5.32K, 5.267);
5.2914- 5.29Vs,
5.825/*
Nowy Jo rk telegr.
5.26ś/s; P a ry ż 34.93, 35.02, 34.85, P ra g a 22.1272,
22.18, 22.07; S z w a jc a rja 171.59, 172.02, 171.16;
Włochy 45.35, 45.47, 45.23.
Tendencja nie

Belgja 123.84, 124.15, 123.53;

j
|

Kuter

I

Akcje.
.

rv!);*eki

w

budowie.

'

od
U'ryto w płocie drzwi, zanik u;ia
jw:wnąhzj służą tylko dla wlajeiunkzonycli
i dopicr.) kilka mocnych mierzeń i szarpań
silnio

osadzoną furtkę wywołują pożąda|ny skutek. Niebawem znajduję się na ob
w

Bank Polski 93,75-94; Warsz. T
Fabr.
Cukru 29; Wysoka bez kuponu 1933 r.; Węgiel 12.50; Lilpop 10.15; Starachowice 12 65.

Najważniejsza rzecz w stoczni, t. j kon
strukcja wyciągu jest nawskroś nowoczesna
i składa się
z
'ciężkich żelaznych wózków
spuszczanych po szynach do wody. Szyny
znajdują się w betonowym basenie długości
100 m i podchodzą pod dno stojącego przy
basenie stateczki. Po wejściu statku na wóz
ki, osobny motor umieszczony na przedzie
basenu, wyciąga je na brzeg wraz ze stat
kiem. Teraz rybak może kuter swój sam
malować, względnie oddać go do naprawy
Instytut Rybacki, który jest właścicielem
Stoczni, pobiera od rybaków za wyciągnię
cie i spuszczenie z powrotem kutrów na wo
dę bardzo skromne opłaty.

213.90,

jednolita.

usta

lonej taryfy i wykorzystywała swój mono
pol w stosunku do rybaków polskich. W ten
sposób pieniądze polskie pochłaniał Gdańsk.
Obecnie, istniejąca w Gdyni od 1930 ro
ku mała stocznia rybacka, uruchomiona na
terenie przydzielonym
Ministerstwo
przez
Przemysłu i Handlu, jest prawdziwem do
brodziejstwem dla rybaków z polskiego wy

fachowcom.

.

Tendencja niejednolitej.

ustępów publicz
wolnocłowej.

strefie

.

przepro

rybacy polscy

GIEŁDY WARSZAWSKIEJ
z

budowę
Nr. 2 i

brzeża.

matego porty duża fiscs

I

zniżkowa.

NOTOWANIA

Wykończono
nych przy mag.

dziale, pobierała opłaty według zgóry

piastuje tu słowo. Domyślny kierownik bu
do-wy zaoszczędził mi nieprzyjemnych zwy
kle poszukiwań i już po krótkiej chwili roz
mawiam ze starym,
uprzejmym Kaszubą.
cieślą stoczni.

z

nie

stoczni

gdyńskiej

portem gdyńskim nielacla trudnością. Nasmolowany plot przy ul. Św. Piotra w por
cie rybackim, za którym kryje się doskonale
urządzona stocznia, nic nie mówi, a jedy

wczorajszej giełdzie
towano:
złoty 57.81-57.92;

wygłosili dyr.
Związku Wła

tytonio

wym.

cy.

Sa-no odszukani.) stoczni kutrów rybac
kich jest dla człowieka nieobznajomionego

bm.

Na

przemówienia

poczekalni dla ro

2

'

bm.

GDAŃSKA GIEŁDA

Dalsze

W

-

Rozpoczęto budowę

botników przy Chłodni i magazynie

przemówienie.
Również przemawiał dyrektor gdyń
Banku
skiego oddziału
Gospodarstwa
Krajowego p. Grabowski, zaznaczając, iż
nowa
ta placówka
nie może tworzyć
i
konkurencji istniejącym wędzarniom
w
pierwszym rzędzie zadaniem jej bę
dzie
należyta propaganda konsumcji
polskich przetworów rybnych.

dniu

Porcie

POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA

damentów.

wczorajszym
odbyło się w
Rybackim uroczyste poświęcenie
i otwarcie nowej wzorowo
urządzonej
p. n. ,,Przemysłowe Za
wędzarni ryb
kłady Rybne w Gdyni".
Przedsiębiorstwo to, jak już wspomi
naliśmy, uruchomione zostało wspólnem i
siłami przez Polskie
Zjednoczenie
Rybaków Morskich, Związek Spółdziel
ni Spożywców i Bank Spółdzielczy ,,Spo-

W

Obroty 4060;

tem

z

mag.

—

przedpłatę

do

tylko

ton.

s

ul.

kończono

względnie

,

WARSZAWSKA GIEŁDA

5 przy

—

luzem 8-9
śrut soja 21Ogólne usposobienie spokojne. Ogól

ny obrót 2141

naziemne. W

Nr.

Nr. 8 w wolnej strefie
za
roboty murarskie, zabetonowano
estakadę pod tor dźwigowy,
pomiędzy
ustawiono bra
mag. Nr. 8 i Cukroportem,
my i okna, wykonano podłogi i rampy w
85 proc.,
ułożono szynę pod tor dźwigowy
i estakadzie, ukończono ro
na magazynie
boty dekarskie i rozpoczęto zakładanie in
stalacji wodociągowej i przeciwpożarowej.

odnowieniu

o

Kwartał

-

nadnoteekie

rrr

Budowle

.

no

2280

betonowano

zytowym

.

21,50.

skarp. Przy wiadukcie Nr. 7 za
konstrukcję
żelbetową mostu,
ułożono
szlichtę wyrównawczą na jezdni,
izolację, warstwę ochronną oraz balustrady.
Przy ul. Francuskiej ułożono 113 mb rur ka
nalizacyjnych, 345 mb krawężnika oraz za
brukowano 780 m3 jezdni. Przy ogrodzeniu
obszaru wolnocłowego
ustawiono
nowego
parkanu prowizorycznego 342 mb i parka
nu stałego 200 mb, oraz przestawiono częśń
parkanu prowizorycznego.

no

szernym

terenie

|siQ odgadnąć,
tształtnego i

stoczni

kto

i

wzrokiem

staram

zajętych przy budowie
masywnego kutra, najwyższe
z

Gdańsku,
i

stratę

ponosząc przytem

czasu.

znaczne

koszta

Rybak zamierzający malować

swój kuter, pojechać z nim musiał do Gdań
ska i za 'wyciągnięcie go na ląd drogo za
płacić. Opłaty za naprawę kutrów dokony
waną w Wolnem Mieście były bardzo wyso
kie. Stocznia kutrów rybackich w Gdańsku,
ze względu
na
brak
konkurencji w tym

Za postój kutrów na brzegu, Instytut ża
dnych już opłat nie pobiera. Istniejący w
stoczni doskonały warsztat ślusarski, unie
zależnia rybaków zupełnie od obcych t po
zwala im bez większych kosztów i bez ża
dnej straty czasu przeprowadzać wszelkie
naprawy.

Arsymistrz

od

budowy kutrów

Początkowo zatrudniony w stoczni ryba
ckiej cieśla Franciszek Ledke, wykonywał
bardzo precyzyjnie wszystkie ciesielskie i
stolarskie
roboty przy naprawie kutrów,
(Dokończenie na str. 8 -mej).

DNIA 22 GRUDNIA 1934 R.

ROBOTA,

8

NA

poleca

GWIAZDKĘ

płaszcze damskie, bieliznę, getry, wszelkie
materiały wełniane i bawełniane, galanterie it. d

Ubiegłej uocy policji bydgoska- powiado
została o napadzie rabunkowym, ja
nieznani
kiego dokonali dwaj uzbrojeni,
napastnicy na szosie inowrocławskiej w od
ległości około 5 k m od Bydgoszczy. O fia rą
bydgoskiej
firmy
napadu padł woźnica
Gross, jadący z Inowrocławia wraz z 16
letnim uczniem.
Jak zgłosił napadnięty
w
czasie przejazdu przez las do koni pod
szedł jakiś osobnik, zatrzymując wóz
na
miejscu. Tymczasem drugi opryszek dostał
się na wóz i grożąc rewolwerem, sam spe
m

iona

-

zawartość

netrował

towaru,

poczem

chwy
przypu

ciwszy torbę, w której według jego
szczenia znajdować się miała zainkasowana gotówka
dał hasło swemu wspólniko
wi, poczem obaj zbiegli.
Torba, którą zrabowali bandyci zawiera
ła jedynie rachunki za dostarczony towar,
oraz blankiety z zamówieniami,
natomiast
—

wielkim

wyborze

przfssffm

w
Wystawa rzemiosła gdyńskiego urzą
dzonego z powodzeniem w lecie tego ro
ku, dała asumpt do utworzenia w Gdyni
stałej instytucji pod nazwą ,,Towarzy
stwo Wystaw i Targów", która lolc rocz
nie urządzałaby wystawy na wzór ,,Tar
gów Poznańskich'.
Wystawy takie obejmowałyby tylko
wytwórczość rzemiosła i drobnego prze
mysłu i byłyby doskonałym pośredni
kiem między wytw'órcą i konsumentem,
nie
możliw'ości
wyłączając
cksporto-

Otwarcie

nowych działów

w

wych, które w czasach ostatnich w'yka
zują coraz lepszy rozwój.
To też myśl rzucona na odbytem nie
dawno zebraniu Tow'arzystw'a Przemy
słowców i Fabrykantów w Gdyni, które
dalszą swą działalność oparło na ścisłej
współpracy z Radą Grodzką BBWR., ry
chło przeoblekła się w realne kształty i
już dzisiaj czyni się energiczne przygo
towania do 5,I Ogólno-PoIskiej Wystawy
Rzemieślniczej w Gdyni"
W
związku z tem zawiązała się o.

Muzeum

Przemysłu

i Techniki

Zebrani

postanowili jednogłośnie zakupić
wybrali w tym celu komisję sztan
darową w składzie całego zarządu powiato
Kubiaka,
wego oraz pp. naczelnika Sądu
mecenasa Szymańskiego i wicedyrektora K.
K. O. Piekarskiego, (wspomnąć należy,1że
według statutu Z. R. obowiązuje na każdy
powiat jeden sztandar).
W porze
Praca w Kole wre.
zimowej
przeprowadza się systematycznie lekcje wy
chowania fizycznego pod kierownictwem oficera zawodowego oraz pogadanki i wykła
dy, wreszcie prace świetlicowe pod kierow
nictwem p. prof. Wendlandta.

(Ciąg dalszy ze strony 7-mej).
zdobywając sobie tem
powszechny m ir
wśród rybaków.
W miarę zapotrzebowania kutrów, ener
giczny i przedsiębiorczy cieśla przystąpił na
polecenie Instytutu Rybackiego do budowy
we własnym
zakresie motorowych, jednomasztowych kutrów, typu najbardziej cie
szącego się uznaniem naszych rybaków. W y
konane przez p. Ledkegc kutry odznaczają
się piękną linją, wytrzymałością i chętnych
bez
znajdują nabywców. M istrz
żadnych
sam
mówi
,,z
planów (jak
głowy") wykonał
w zeszłym
roku dwa tego rodzaju kutry, a
w

tym

roku

aż siedem.

kutry poddane studjom i bada
specjalistów
inżynierów, były przed
m iotem
ogólnego podziwu.
Właśnie w dniu wczorajszym siódmy z
rzędu kuter p. Ledkego dotknął poraź pier
wszy opasłym brzuchem wodę morską i w
najbliższym czasie wyrusza na połów szpro
Gotowe

niom

-

tów.

Instytut Rybacki dostarcza ry
wyjątkowo
dogodnych warun
kach, albowiem ogólny koszt budowy sta
teczku wynosi około 30 tysięcy złotych i to
na spłaty.
Kutry

bakom

te

na

do syta

doskonałe

Napatrzywszy się
urządzenia slipu, przylegające do pływają
cego doku Stoczni Gdyńskiej i Ya.chowej, z
podziwem oglądam olbrzymio cielsko siód
mego kutra produkcji p. Ledkego. który uwięziony jest jeszcze na rusztowaniu.
Nowy ten kuter, dzięki swej wielkości i
wspaniałej formie odróżnia się od reszty
kutrów pamiętają
zimujących w stoczni
cych dawne czasy i ciężkie przejścia w mo
na

ia

n

Vogla

Ul.

,

vis

Świętojańska
a

..K.

vis

K.

0,”

statnio

spółka z ogr. odp. o potrzebnym
która
zakładowym,
wyłoniła
z
siebie Radę Nadzorczą o nazwiskach
dających zupełną pewność solidnego po
prowadzenia imprezy.
Do Rady
Nadzorczej
wchodzą bo

kapitale

wiem

znani

i

zasłużeni działacze, że

wy

mienimy pp. dyrektora K. K O. w Gdy
ni Linkego, konsula Macka z Gościcina,
radcę
Izby
Rzemieślniczej Wojtasika,
właściciela fabryki wyrobów bursztyno
i
dr. Bobkowskiego,
wych Trześniaka
Zarząd Towarzystwa spoczywa w do
świadczonych
rękach,
organizatora ostatniej wystawy p. Gendaszyka.
.

W

opracowanych
Wystawi nastąpi

edług

łowie

czerwca

planów,
drugiej po

już
w

1935 r., poczem wystawa

trwać

będzie przez 6 tygodni. Tereny
wystawowe obejmą znaczny obszar nad
morzem,
naprzeciw Instytutu Rybac
kiego, gdzie
jak wiadomo
znajdują
się już wszelkie wymagane instalacje
sanitarne, świetlne, kanalizacyjne itp.
Towarzystwo Wystaw i Targów przy
stąpić ma już w najbliższym czasie do
budowy olbrzymiego pawilonu central
nego, o konstrukcji żelaznej, który mie
ścić będzie kilkaset większych i mniej
szych stoisk. Ponadto na placu wysta
wowym staną szeregi pawilonów drew
nianych i innych, które budować będą
—

—

sami wystawcy.

Impreza
lecz

ma

sobotę, odbyło się
działów, a mianowicie
chodu.
Na zdjęciu
przedstawiające rozwój
—

—

Muzeum Przemy słu i Techniki w Warszawie dwóch nowych
działu
Higjeny i Bezpieczeństwa Pracy, oraz Historji samo
jedna z nowootwa*r tych sal Muzeum, zawierająca eksponaty,
samochodu, poczy-nając od rowerów, a kończąc na
niejszych Buick'ach, Fiatach itp.
w

najmod

Dziwne

pojęcia...

Czy policjant jest obowiązany pilnować
Niecodzienny wypadek wydarzył się
przed kilku dniami w Toruniu. Jeden z
w
śródmieściu
policjantów,
pełniący
służbę nocną, przechodząc przez ciemną
uliczkę, zauważył, że okna pewnego mie
szkania

na

Niema

parterze są

otwarte.

nim

żadnego szczegółu, który
raziłby oko, lub nasuwał pewne uwagi, któremi złośliwy krytyk przy każdej sposobno
K uter ten
ści bardzo chętnie się popisuje.
o 14 m
długości, zbudowany z drzewa, w y
posażony jest w 11 m długości, maszt i mo
tor o sile 30 koni z polskiej fabryki ,,Perkun" w Warszawie, jak mnie mistrz zape
rzu.

wnia,

w

,,kutr tyn

może

idz

nawet

do

Ame

ryki".
Cieśla

Ledke

dużą satysfakcją patrzy
na swoje dzieło i
poraź niewiadomo który
zwierza się sobie, że ,,witro kutr jydze na
z

woda".

nakże
nego,

w

końcu

nową

rzucam

w

bezpieczeństwa i mienia
publicznego zatroszczył
się o los taje
mniczego mieszkania. Nie przypuszcza
mimo chło
jąc, żeby okna otworzono
dnej nocy, i nie obawiając się niepożą
danej ,,w izyty" złodziei,
pomyślał słu
sznie, że w mieszkaniu jest złodziej.

Przywołał więc patrolującego w po
bliżu stróża nocnego i w jego obecności
wszedł przez okno do mieszkania, oświe
tlając sobie drogę kieszonkową latarką,
Znalazłszy się w pokoju, zaczął nawoły
wać właściciela mieszkania. N ikt się je
dnak nie odezwał.
Po

dłuższej dopiero chwili usłyszał
krzyki: ,,złodzieje! złodzie
je!" Był to alarm wszczęty przez sąsia
dów. Na alarm ten zjawił
się z ulicy
właściciel mieszkania, który jednak nie
tylko nie okazał policjantowi wdzięcz
ności za troskę o jego mienie, ale wyra
nazewnątrz

serję pytań.

Interesuje mnie jeszcze jeden drobiazg.
tyle kutra umieszczona jest zgrabna, w
kształcie małego kiosku oszklona budka.
Do czego to służy?
To jest panie redaktorze ,,szteueibuda", bo szteuerman by doch nie wytrzymał
jachac do Daenemarku
pod gołem nie
-

-

bem.
zabrałem

jeden tylko

ze

swej

strony obowiązek, zapoznać wszystkich Czy
teinikow z tym miłym, prostym cieślą ka
szubskim

,,inżynierem", którego
leży szczerze' przyklasnać

mu

nawet

właściwe"
szkania.

Później
ciel

pracy na
A li.

niezadowolenie

jakoby
nieco

za

wtargnięcie
okazało

się,

do

że

w

,,nie
mie

łaści

mieszkania zostawił okna od

ulicy
przewietrzenia
pokoi, a sam wyszedł na ulicę, na krótki
spacer.
Stojąc w pobliżu swego domu
Postanowił
zobaczył policjanta.
więc
pójść na dalszy spacer, bo ,,policjant
jak sobie w duchu powiedział
będzie
przecież pilnował mego mieszkania i w
żaden
jego obecności
złodziej przez
okna nie wejdzie"

zamyślo umyślnie

stronę

Oświadczył się, że nad wykonaniem ta
kiego kutra pracuje przez 5 miesięcy 5 lu
dzi, od godz. 7 do 17. Ostatni kuter roboty
p. Ledkego nabyty jest przez Józefa Lipskie
go z kolonji rybackiej w Helu, byłego, mary
narza marynarki wojennej i
handlowej.

Odchodząc

stróż

Jako

ził

Przykro mi przerywać mu ostatni dzień
radosnej kontemplacji mąconej zapewne
nieustannemi stukami i gorączkowym
ru
chem dwunastu pracowników tej arki, jed

domu?

otwarte

dla

—

—

nie

obliczona

jest

charakter

gandowy,
W ub.

Na

,,Kufr może idz do Ameryki"

Dom

otwarcie

stów

sztandar i

G dy

roku

Związek Rezerwistów
pow. chełmińskiego pracuje
rezerwi

ków.

modelacH

najnowszych

Gdynia przygotowuje się do
wielkiej wystawy rzemieślniczej

pieniądze ocalały, gdyż miał je przy sobie
j'eden z jadących.
Dochodzeniami zajął się Wydział Śled
czy w Bydgoszczy.

Najlepszym dowodem, że idea
w
chełmiń
społeczeństwie powiatu
skiego znalazła należyty oddźwięk, świad
czy niezbicie fakt, że w ciągu niespełna jed
norocznej pracy Związek Rezerwistów poza
komórkami
istniejącemi
organizacyjnemi
wzrósł o nowe placówki w Wałdcwie Król.,
Kolnie i No
Czemlewie-Janowie,
Gzinie,
wych Dobrach. Poza tem w Papowie Bisk.
powstaje również Koło Zw. Rez.
Ostatnio odbyło się w auli szkoły chłop
ców w Chełmnie plenarne
zebranie
Koła
Chełmińskiego Z. R. w obecności 320 człon

i

WOJCIECHHIKOŁAJCZYK

.

Napad rabunkowy na szosie
nod Bydgoszczą

w

na

społeczny

dzięki

czemu

stoisk wzgl. terenów pod
być bardzo przystępna.

i

zyski,

propa

dzierżawa

pawilony

ma

należy wątpić, iż rzemiosło całej
powita wysiłki urządzenia tej
ogólno-polskiej wystawy z radością i
zrozumieniem i dołoży wszelkich sta
rań, by zapoczątkowane dzieło spełniło
swe zadanie ku
pożytkowi i korzyści
naszego stanu średniego.
Wybór Gdyni, oraz okresu najwięk
szego ruchu na wybrzeżu i nasilenia wy
cieczek zagranicznych, przynieść może
wystawcom poważne korzyści. Piszemy
to na podstawie
doświadczeń
uzyska
nych z poprzedniej, małej rozmiarami
wystawy rzemieślniczej, której
efekty
były wręcz nadspodziewane. Szereg bo
wiem wystawców nawiązało trwałe sto
Nie

Polski

sunki handlowe

z

odbiorcami

zagranicz

i

dzisiaj cieszą się z zysków, jakie
im zupełnie poważne obroty.
W
wielu wypadkach, perspektywa dużych
zamówień poszły na marne, gdyż rze
miosło gdyńskie nie było przygotowane
do tak imponujących i olśniewających
nymi
dają

dostaw.

Np. jedna

z

gdyńskich wytwórni lu

ster, która posiadała

swe

stoisko

na

wy

stawie

od
rzemieślniczej,
otrzymała
polskiej firmy w Ameryce zamówienie
na próbną dostawę 1.500.000 sztuk ma
łych lusterek do puderniczek, z tem, że
na wypadek
dostarczenia
właściwego
towaru

normalne

zamówienia

roczne

wynosić będą ponad 30 milj lusterek.
Niestety żadńa z h ut polskich nie
chciała
ryzykować, by przystosować
swe maszyny do wymaganych
rozmia
rów grubości szkła.
Zamówień takich
i tym podobnych napewno będzie wię
cej, dlatego wystawa rzemieślnicza w
Gdyni ma całkowity sens i tylko przyklasnąć należy zdrowej inicjatywie.

.

stanowisko.
Żąda się
policjanta, aby pilnował prywatnego
mieszkania, a później jest się niezado
wolonym z przysługi przezeń wyświad
czonej.
Każdy powinien sam w wystarczają
cy sposób zabezpieczać swe m ienie i nie
dawać złodziejowi okazji do kradzieży.
A żądanie, aby każdego
mieszkania
pilnował
policjant,
jest
conajmniej
śmieszne. W dodatku, o to właśnie, po
dobno, pretensja!
Dziwne

od

zaiste

Dochodzenie! karne
lekarzom

przeciwko

(o) Warszawa, 21. 12. (teł. wł.). Wobec
zdarzających się coraz częściej wypadków
skarg', powodujących sprawy karne przeciw
ko lekarzom, Ministerstwo Opieki Społecz
nej zwróciło się do wszystkich Izb Lekar
skich z żądaniem, aby zawiadamiały urzę
dy wojewódzkie o każdorazowem wszczęciu
dochodzeń przeciwko lekarzom. W ładze wo
jewódzkie będą miały obowiązek wysyłania
na ważniejsze rozprawy sądowe swych ob
serwatorów.

DNIA 22 GRUDNIA 1934 R.

SOBOTA,

dziecka

Obetrzyjmy łzy biednego

Gwiazdka sio zbliża,

dziecko czeka Waszei

głodne
Ofia

Listę wczorajszą szlachetnych
rodawców rozpoczął
p. dyr. Dziatkiewicz, właściciel fabryki
,,Alfa",
który
złożył zł 15 i prosi o ukucie dalszego
ogniwa łańcucha p. dr. Szmaja. Dar p.
dyr. Dziatkiewicza zapisaliśmy na kon

Kalendarzyk Piyir.-kat.
Piątek: Tomasza

Sobota:

—

Zenona

cie

łą

Dyżur nocny aptek do dn. 23 bm. w
cznie pełnią: Apteka Piastowska, ul. Śnia
deckich 49, tel. 6-82 i Apteka pod Orłem,
Rynek im. Marsz. Piłsudskiego 1, tel. 98.
-

powodu
próby generalnej
piątek
przedstawienie zawieszone.
W sobotę premjera arcyzabawnej w tre
ści i sytuacjach operetki z piękną muzyką
Millóckera ,,Niewiniątko" Opracowania sce
nicznego dokonał reżyser Dowmunt, muzy
cznego zaś kap. Sillich. W rołi tytułowej uj
rzymy p. Fontanównę, w partjach i rolach
innych pp.: Morozowiczową, Libicką, Nowic
ką, Dowmunta,
Folańskiego,
Iwańskiego,
Kalinowskiego, Rewkowskiego, Rychtera oraz Popielewską i Fabiana w balecie. W nie
dzielę premjera krotochwili W. Rapackiego
Człowiek, który nie pije". Człowiekiem tym
będzie p. Dzwonkowski w pierwszorzędnej
obsadzie pp.: Czechowskiej, Libickiej,
Łu
kowskiej,
Podgórskiej,
Wieczorkowskiej,
Zielińskiej, Balickiego, Dąbrowskiego, Dy
trycha, Iwańskiego, Kalinowskiego, Lochmana, Wilamowskiego i innych.
z

.

,

REPERTUAR KIN.
.

A D R I A:

i

kochankowie".
APOLLO: ,,Rozkosze małżeństwa".
BAŁTYK: ,,Żelazna maska".
KRISTAL: ,,Taniec miłości".
REWJA: ,,Na tropie złoczyńcy".

,,Przyjaciele

koncie nr. 54
dar
zapisaliśmy
Obchód gwiazdkowy w Schronisku dla
niewidomych w Bydgoszczy (Kołłątaja 9) od p. komisarza Kcłacińskiego, który prosi
będzie się dorocznym zwyczajem w niedzie 0 udział w akcji p. kom. Witkowskiego
lę, dnia 23 bm. o godz. 17,30.
1p. pkom. Fąferka.
Związek Weteranów Powstań Narodo
Koło
obchód
Wezw-any przez p. nacz. Philippa zło
wych
Bydgoszcz urządza
gwiazdkowy dnia 25 bm. o gódz. 16 w Strzel żył zł 5 p. Marjan Retz, nacz.
Urzędu
nicy.
I.
kl. i prosi o udział w łańcuchu p. kier.
,,Gwiazdka" w Szpitalu im Giese-RaDar p. nacz. ReAntoniego Makuchę.
falskiej odbędzie się w niedzielę, dnia 23 bm.
tza zapisaliśmy na koncie nr. 55
o godz. 16 30 w Szpitalu.
Konto nr. 56 przypadło p. dyr. Anto
Doroczny obchód gwiazdkowy Tow.
Śpiewu ,,Lech" odbędzie się w salach Starej niemu Kanickiemn, który wpłacił zł 5.
Bydgoszczy, ul. Grodzka w niedzielę o go
Na koncie nr. 57 zapisaliśmy dar zł 5
dzinie 16.
Staraniem Patronatu Tow. Opieki nad
p. Kazimiery Wielickiej.
Więźniam i oddz. w Bydgoszczy obchód w i
Na koncie nr. 58 zapisaliśmy dar p.
gilijny w tut. więzieniu odbędzie się w dn.
kier.
Nawalkowskiego, który wezwany j
24 bm. o godz. 15.
Wojewódzki Zakład dla Ocicmniąłych przez p. nacz. Philippa złożył zł 5.
w
Konto nr. 59 przypadło p. mjr. PołuBydgoszczy urządza dorocznym zwycza
jem obchód gwiazdkowy dla swych wycho dniowskiemu, kierownikowi oddz. byd
wanków w dniu 21 bm. o godz. 17,30 w auli
Zakładu, ul. Krasińskiego 10.
.

.

—

—

—

-

—

Komunalna Kasa

Oszczędności

m.

Byd

Niemasz to

wigilję Bożego Narodzenia, t. j
w
poniedziałek dnia 24 bm. czynna będzie
wyłącznie dla wykupu weksli od godz. 9 -tej
do 11-tej.
Nadwyżkę osiągniętą ze zlicytowanych
zastawów (do nr. 34.130) otrzymać można w
Oddziale
Zastawniczym K. K O. m Byd
zastawogoszczy za przedłożeniem kw itu
w

goszczy

.

.

v

Oaia*a

I

nberlinSa"

(ważny od dn.

nie fest

zawsze

7. 10. 1934

r.).

wynika

doniesienia

z

poszkodowa

13.55,
23,16.

15,30,

18,01,

2,37, 6,50, 8,05, 9,57
19,58, 21,26, tra n z yto w y

Tczew— Gdańsk—Gdynia:
0,40, (do L a 
skowic), 3,56, 5,50 (do Laskowic), 7,35, 12,13,
13,13, (do Laskowic), 17,17, 20,03, 20,10.
Kościerzyna—Gdynia: 8,13, 15,45.
Nakło-Pila: 0,01, 6,15, 10,49, 14,45, 19,46.
Unisław-Brodnica: 4,50, 8,11, 13,45, 16,10,
21.55.
Inow rocław—Poznań: 2,21, 3,50, 6,20,11,45,

13,40,

18,10, 20,40, 22,25.

Wągrowiec—Poznań:

5,00,

10,32,

13,26,

18,54.

walnem zebraniu

dla

HGwlazdka((

.,

—

.

Pomorskich

—

—

sić konkurs
niechże wszyscy
uczniowie
wezmą udział w wystawie! Kulturalna
goszcz ma prawo żądać od ,,Grupy"
żnego traktowania wystaw corocznych, tembardziej, że ci artyści,
którzy do ,,Grupy"
należą, złożyliby się swemi
pracami na
wcale poważną wystawę.
Grupa Plastyków
jeśli chce
wać jako zespół artystów naszego regjonu,
musi się czemś odróżniać od innvch zrze
—

Byd
powa

—

występo

noworocz
dla

biednej

koncie

63

zapisaliśmy ofiarę
który prosi o
ukucie dalszego ogniwa p. red. Cz. Kościełskiego i p. Karola Franka.
red.

nr.

St. Michalika,

Konto nr. 64 przypadło p. Annie Ja
godzińskiej z I. K R., która wpłaciła na
gwiazdkę dla biednej dziatwy 2,50 zł.
.

Ogółem

zebraliśmy dotychczas
apelujemy nadal.

zatem

618 zł 50 gr i

ŁZ?

OBETRZYJCIE

BIEDNEGO

DZIECKA!

Krakus...

dewszystkiem uzyskanie odpowiednich fun
duszów na zakup umundurowania. Cel ten
dowodem
osiągnięto w zupełności,
czego
wspaniale reprezentujący się, jednolicie umundurowany pluton konny ,Krakusów",
cieszący się ogólną sympatją bydgoskiego
społeczeństwa. W dziedzinie wyszkolenia fi
zycznego i strzeleckiego osiągnięto również
bardzo dobre w yniki, czego dowodem mogą
być zdobyte przez członków oddziału nagro
dy przechodnie, oraz liczne odznaki strze
leckie zdobiące piersi ,,Krakusów" Pracę tę
prowadził niezmordowanie komendant od
.

Wychowa

działu ob. ppor. rez. Frankowski.
w
nie obywatelskie prowadzone
oddziale
przez ob. prof. Dominasa ugruntowało wia
domości członków co do poglądu na
nienia pracy państwowo-twórczej.
Do
głębienia wiedzy w tym kierunku
niła się niemało czytelnia, gdzie nigdy nie
brakło tygodnia ,,Strzelec" i ,,Dnia
skiego", z którego członkowie zapoznawali

zagad
po
przyczy
Bydgo

,

Przedewszystkiem należałoby sobie za
dać pytanie, czy istnieje
Grupa Plastyków
Pomorskich z siedzibą w Bydgoszczy? Gdzie
i kiedy odbywa swoje zebrania
do czego
dąży? Czy z okazji obecnej Wystawy prze
widziała i przemyślała wszystko, by wysta
wa ta wypadła jak najokazalej?
Niestety
nie zrobiono tego co mogłoby opinję dobrze
zapoczątkowanej ,,G rupy" utrwalić.
Siłą
tylko tradycji, artyści zebrali swoje prace i
wystawa zrobiła się.
Na wystawę tę, oprócz ciekawych i do
naznoszono wiele
obrazków
brych prac
uczniów i uczenie (w charakterze gości) n i
by dla podtrzymania rozwoju talentów m iej
scowych, w gruncie rzeczy dla zapełnienia
ścian. Jeśli ,,Grupa" już tak łaskawa, dla
czego nie zaprosiła w charakterze gości do
brze znanych artystów w Bydgoszczy, jak
wysoce utalentowanego Taljańskiego, Rupniewskiego, Lewańskiego,
czy też Wójciekiewicza!
Dlaczego znaleźli ,,swoją ścianę"
tylko niektórzy uczniowie? Należałoby ogło

rocznem.

odbyło się przedwczoraj, w
świetlicy własnej przy ulicy
Jagiellońskiej 15. Obradom
przewodniczył
przedstawiciel Zarządu Grodzkiego Z. S. ob.
Pawlak, sekretarzował ob. mgr. Frankow
ski, jako ławnicy zasiadali ob. Hórski i ob.
Alker. Po przywitaniu nowego opiekuna od
działu st. asesora ob. Aleksandra Berendta,
oraz przedstawiciela Redakcji ,,Dnia Bydgo-

—

—

Wystawa Grupy Plastyków

obda

Zebranie to
dniu 19 bm. w

—

Istnieją pomiędzy napozór jędnostajneInowrocław
Karsznice
Herby Nowe: m i obchodami gwiazdkowemi obchody, któ
2,21, 13,40.
To
rych nie da się porównać z innymi.
,,gwiazdki" ociemniałych. M ają one w so
jffrestfgiMggc f mi Jfcmyiarwiie!
bie coś, co je wyróżnia.
Może jest to treść
Restauracja i Cukiernia Berendt. Wyboro subtelna, głęboka, jednocześnie smutna i
wa kuchnia, wyśmienite ciastka.
wesoła zarazem, treść, która we wielu in
nych wypadkach usuwa się w cień
przed
NAJLEPSZA OKAZJA KUPNA.
formą. Gwia-zdki niewidomych to nietylko
Przybory sportowe: narty, łyżwy, ping-pong, tradycyjny zwyczaj podtrzymywany
dla
ul.
Gdańska
19, tego, że
piłki ,,Syrena Sport"
robić".
,,tak
wypada
Obchody
I ptr.
gwiazdkowe niewidomych to prawdziwe
chwile radości dla tych nieszczęśliwych, to
Z miasta
jasne dni w ich mrocznem życiu.
M. P. dziękuje: Sekcji Dramatycz
O.
Takim obchodem właśnie był ,,opłatek"
nej Pocztowego P. W jej kierownikowi p. Związku Cywilnych Ociemniąłych, jaki od
Orzechowskiemu za bezinteresowne wysta był się ub. środy w sali Mellera przy pla
wienie farsy i rewji p. t. ,,Wesoły wieczór
cu
Piastowskim.
Oprócz około 50 ociem
w
OMP'ie" na rzecz świetlicy
Organizacji niałych, oraz kilkudziesięciu członków ich
w
rodzin przy stołach zasiedli liczni goście, m.
Młodzieży Pracującej
Bydgoszczy.
Opłatek strzelecki. Zarząd Powiatowy in ks. prof. Balcerek, zastępca p. starosty
Z. S. na powiat bydgoski urządza
obchód
dr. Stelanickiego p. asesor Cichowlas, dyr.
gwiazdkowy w sobotę, dnia 22 bm. o godz. Woj. Zakładu dla Ociemniałych i pi'zed17 ,,Pod Lwem".
stawiciel wła-dz m iejskich radca
Mencel,
—

konno, teń musiał ich odrazu

—

,,pływającego
pałacu"
stacjonowanej chwilowo,
czy raczej ,,sezonowo" na górnej Brdzie, p.
Jaha Kurka,
nawet pływający i w do
datku zamknięty skarb nie jest bezpieczny
przed zachłannością złodziejską. W czasie
kilkudzinnej bowiem nieobecności właści
ciela berlinki ,,w domu"
jakiś niezna
ny sprawca dostawszy się
przy
pomocy
skradł
wytrycha do pływającego domu
420 zł gotówki.
Autor wyczynu nie jest narazie
znany,
mimo, iż poszukuje go usilnie policja.
—

Toruń—Warszawa:

defiladach,

na

—

rzyć sympatją. Na to niema rady: raz, że są
ułanami, a powtóre, że naprawdę reprezentu
ją się wspaniale. Nieinacżej przedstawia się
rzecz od wewnątrz
jak to zresztą wynika
z ogólnego
dorobku oddziału, przedstawio
na
nego w świetle sprawozdań
ostatnięm

właściciela
nego
berlinki ,,Gdańsk"

w

i

—

.

pewną
Jak

j

Na

zł 3 p.

jak

podczas których nasi ,,Krakusy" występują

dgosxexu

noctaO.

świątecznych
gwiazdkę

nych złożył na
dziatwy zł 20.

Z

zewnętrznego obchodu

dlapixi)|eidxajqcifcA
do

winszowań

Z rocznego zebrania oddz. ,,Krakus6wu Związku Strzeleckiego
licznych oddziałów specjalnych Związ skiego, przystąpiono do sprawozdań z dzia
ku Strzeleckiego
najbardziej chyba zna łalności Zarządu. Cykl relacyj zapoczątko
,,Kraku wał ob. prezes Gaca. Zarząd w roku minio
nym jest oddział konny, oddział
sów". Kto ich chociaż raz widział podczas
nym postawił sobie za główne zadanie prze

—

atm

m

.

—

wego.

Snfow

53.

nr.

.,

.

—

MIEJSKIEGO.

Z TEATRU
W

.

Na

—

ofiary

goskiego P. A T który zamiast składa
i
nia życzeń świątecznych
noworocz
nych złożył pod choinkę dla najbiedniej
szej dziatwy zł 5
Na koncie nr. 60 zapisaliśmy dar zł 5
komisarza
p. Flammera,
Straży Gra
nicznej.
Konto nr. 61 przypadło p. Michałowi
Gardzielowi z I. K R., który wpłacił zł 5.
Na koncie nr. 62 zapisaliśmy dar p.
inż. J. Nowkuńskiego, który zamiast po-

w Polsce.
Musi mieć swój wyraz, swo
je oblicze, swój program, a nietylko łączyć
przygodnie ad hoc zebranych artystów nie
jednokrotnie doskonałych.
Wystawa obecna dzięki fałszywej kon
cepcji Zarządu ,,Grupy" jest chaotyczna. Z
pośród mnóstwa obrazów i obrazków
'wy
ławiać trzeba dobre.
Obrazy źle rozmie
szczono.
Nie wiadomo jak stanąć, by obraz
dobry obejrzeć, bo w oczy rzucają się ńpęważnie prace pretensjonalne, a nie malar

szeń

—

skie.

ociemniałych

prezes Związku Ociemniałych p. Winnicki,
skarbnik p. dyr. Drewek,
przedstawiciele
prasy i in.
Na program obchodu złożyły się popisy
chóru ociemniałych, deklamacje, oraz popi
Po przemówieniu okolicznosy muzvczne.
ściowein ks. prof. Balcerka nastąpiło współ
ne dzielenie
się opłatkiem poczem uczest
nicy przy wspólnej kawie spędzili kilka m i
łych chwil na poga-wędce.
,

Dzięki usilnym staraniom Zarządu Zwiąż
ku

z

nrezesem

Winnickim

p.

na

czele

-

Ociemniałych obdzielono w bieżącym roku
swokymi podarkami. Każdy członek otrzy
m ał z sumy zebranej dzięki ofiarności spo
łeczeństwa po 2 0 zł w gotówce, poza tem
rozdzielono wartościowe paczki żywnościo
we.

go

uzyskane
po
dawniejszych wycho

P. radca Mencel z funduszu
od władz wojewódzkich
rozdzielił

iędzy ociemniałych,
Wojewódzkiego
złotych.
m

wanków

Zakładu

kwotę

625

Jan Biedowicz

o

rzeczach

dobrych.

Prące jego sttmienne w
rysunku. Lubuje się raczej w tonach zim
światłem
cleknych, jakby oświetlonych
—

jednostaj

Powierzchnie obrazów
nie gładkie.
Czy nie zdałoby się więcej
rozmachu?
temperamentu
W drzeworyBrzęczkowski Stanisław.
tach^ swoich doskonale wywiązuje się z za
łożeń eurytmiki. Na tych plamach czarno
białych mile
spoczywa oko.
Drzeworyty
'-f.yste i starannie rżnięte.

trycznem.

-

rel

bije gwałtowny temperament malarza.
do ostatecznych
Potęguje barwy
lokajne
granic. Stąd obrazy te
bajeczki koloro
we.
Nie żałuje też farb. Z uznaniem pod
kreślić należy pierwsze plany w obrazach.
Postęp tego malarza jest zadziwiający. Je
śliby umiał nadać swym prącom więcej fi
nezji, subtelności zachowaniem koloru
z
stałby się niewątpliwie
jednym
najle
pszych pejśażystów na Pomorzu.
Gajewski Teodor znany z wielkiej kultu
ry rzeźbiarskiej
wystawił miniaturowe
kompozycje płaskorzeźb w drzewie
jak
—

—

—

też subtelne portrety odlane w bronzie. Pla
kiety jego, to prawdziwe cacka.
Hermei Juljan po raz pierwszy wystąpił
ze swemi pracami.
Rozmiłowany w czer
wieni koloru maku. W kompozycjach deko

racyjnych jest
Kłobucki

—

Chmura Piotr
dał szereg
udatnych
płócien. Rysunek dobry, zwarty. Podkreśla
nłyski i światła.
Czasąmi za wiele tycli
z pie
efektów świetlnych.
Portret córki
skiem
bardzo ciekawy.
Tło jaskrawożołte, gdyby było nieco spokojniejsze obraz
zyskałby na całości.
Paczyński Marjan wystawił 5 prac. Zna
ny z poprzednich wystaw ma swoiste podej
ście do przedmiotu. Zestawia tony harmo
n ijn i^ w pewien akord.
Gaje-Gajewski Franciszek wystawił 24
Drace. Z obrazów tych olejnych, czy akwa
-

—

Skarwecki.
Po rozdaniu nagród z tegorocznych im
dokonano
prez strzeleckich i sportowych
—

wyboru delegatów

szczęśliwszy.
jakkolwiek figu
jednak nie wystawił.

stanowczo

Bronisław

—

ruje w katalogu prac,
Dlaczego?
akwarelista. Bar
Mokrzycki Tadeusz
w
dzo subtelny
zestawieniach
barwnych
Reszta ra
operuje zgóry określoną gamą.
czej skromna. Ma się wrażenie, że akwarele
jego są jeszcze m okre, jeszcze nie wyschły,
co stanowi wielką zaletę.
Rafiński Zenon
poraź pierwszy wysta
wia swe prace. Malarz o wielkiej kulturze
malarskiej.
Obrazy jego robią wrażenie
też doskonale
starych płócien. Opanował
techniki graficzne, jak litografję, drzeworyt,
akwafortę i okwatintę.
Triebler Piotr
rzeźbiarz wielkiej mia
ry
podobnie jak Gajewski.
Wyraża, się
—

-

—

—

—

tn4

xtr

Tnł.DPJJO

1*0^*70111

ni'fionnli

W

ćiO.

na

grodzki zjazd

powia

towy i załatwiono szereg spraw natury

wew-

na
nętrzno-organizacyjnej.
Okrzykiem
cześć Rzplitej, Jej Prezydenta i Pierwszego
Strzelca Marszałka Józefa Piłsudskiego, ze

bran ie

—

Pomówmy jednak

się z aktualnym przebiegiem wypadków po
litycznych i społecznych naszego Państwa.
Sekretarjat rozwinął również szeroką
działalność, zaprowadzając szereg nowych
akt, oraz zakupując szafę i przybory kance
laryjne.
Po udzieleniu absolutorjum
ustępujące
mu Zarządowi przystąpiono do wyboru
no
wych władz oddziału. Prezesem w wynika
wyborów został jednogłośnie obrany ob. Bo
lesław Gaca, sekretarzem ponownie ob. Jó
zef Balsamski, skarbnikiem ob. Michał Poob.
chowski, wiceprezesem
mgr.
Alojzy
Frankowski. Poza tem do Zarządu, jako za
stępcy, weszli: ob. ob.: Andrzej Hamerliński,
Franciszek Woźniak,
Bolesław
Słowiński.
Komisję rewizyjną tworzą ob. ob.: Feliks
Sielski, Wacław Mikołajczak 1 Stanisław

zakończono.

żnych postaciach ujętych w wielkich pła
szczyznach, o formach zwartych, przedsta
wia świetnie charakter osób (,,Kamieniarz",
,,Stefan Batory", czy też portret ojca). Lubi
też i drobne figurki lepione w wosku, a od
lewane w bronzie. (Smok, Adam i Ewa).
Turwid Marjan
wystawił tylko dwie
prace. Jedną z lat ubiegłych, portret p. Ol
gi Hallerowej i w tym roku malowany ,,por
tretp. mjr. K.P.". Są to dwa płótna tak
różne w swych walorach, iż wierzyć się niechce, że to ten sam malarz je tworzył. O ile
w
portrecie kobiecym jest poprawny w ry
sunku i kolorze, o tyle w męskim jest sła
by.
Winnicki Aleksander
grafik dał prac
kilka.
Ale te które
dosadnie
wystawił
stwierdzają, znakomicie opanowaną techni
kę graficzną, jak sztych, drzeworyt, mezo i
akwatiutę.
z włóczki,
Winnicak Wanda
drutu I
kawałka m aterji
tworzy dziwne postacie,
pełne ekspresji.
Życzyć by należało, by
twórczością jej zainteresowały się nasze pa
—

—

—

nie.

Gdyby tylko te prace twórców wyżej po
danych znalazły się na wystawie, w zupeł
ności wystarczyłoby.
Rozmieszczenie prac
tych byłoby wtedy o wiele lepsze i przej
rzyste.
Artyści i kulturalna
Bydgoszcz,
miałaby o wiele więcej satysfa'kcji. W imię
sztuki
czego bałamucić młodzież-adeptów
malarskiej1
Najwyższy czas, by artyści nasi ocknęli
się i stworzyli silne karne zrzeszenie, a wtedy wszyscy z niemi liczyć się będą.
Narazie

w

Polsce

sa

mało znani.

SOBOTA,

DNIA 22 GRUDNIA

Dowiaduję się następnie od swego przy
godnego rozmówcy, że niezależnie od na
wału zajęć urzędowych, policjant co pewien
czas musi przechodzić przeszkolenia na ró
żnych kursach czy to w Warszawie, czy we
Lwowie, w tym celu, ażeby podnieść poziom
swyc'i zawodowych kwalifikacyj.
Intensy
wne dokształcanie
odbywa się również na
poft(PSunkach, w komendach, gdzie się urządj;4 przeróżne kursy. Ciężka to sprawa, boć
W jakiż to sposób?
yoMzjant mało ma czasu, ale rezultaty są
Mało tego, że powinien
plan całego
,uż znaczne. Poza tem obecnie do służby
miasta mieć w głowie i wskazywać na pro
policyjnej angażuje się element coraz inteli
śbę przechodnia, gdzie znajduje
się h u
Nieraz się zdarza, że zwykły
gentniejszy.
nadomiar często ludzi
ulica, urząd i t. p.
policjant posiada maturę, a cztero, lub pięska stawiają mu wręcz dziwaczno wymaga
cioklasowe
wykształcenie
gimnazjalne
nia.
wśród szeregowych policji jest na porządku
dziennym.
Wspomniał pan, panie przodowniku, o
przeciążeniu policjanta pracą...
Tak jest: policjant przeprowadza wstę
pne dochodzenia, występuje często przed są
dem jako świadek,
spisuje protokóły for
malne, w sądzie grodzkim policja oskarża z
urzędu w zastępstwie prokuratora, eskortu
je więźniów, doprowadza do sądów, utrzy
muje porządek na ulicach i placach, wręcza
wezwania,
przeprowadza dochodzenia w
sprawach administracyjnych, strzeże grani
na punktach
cy, kontrolując
dokumenty
A tej granicy
przejściowych.
polsko-nie
mieckiej mamy około 581 kim.
Ile godzin stoi policjant na posterun-

J%'mszereportaże

ratunku!

Policja...
policja...
żołnie
służbie
Granatowy

bezpieczeństwa publicznego

rz w

Twarda jest służba policjanta.
Dzień w
dzień na posterunku, a nawet poza służbą,

gdy zdawałoby się zażywaiipowinien zasłu
żonego wypoczynku, obowRfzany jest nieść
pomoc pokrzywdzonym, interweniując zwła
szcza w wypadkach zakłócenia spokoju pu
blicznego.
Policjant jest zawsze
pierwszą instan
cją, do której odwołuje się obywatel, w mo
mencie grożącego
mu
niebezpieczeństwa.
Ileż to razy słyszy się wołanie:
Policja, policja... ratunku!
Posterunkowy, którego widzimy co dnia
na skrzyżowaniu ruchliwych
ulic, jak pa
łeczką dyryguje hałaśliwą symfonją wiel
kiego miasta
posterunkowy, obok które
go przechodzimy obojętnie,
jest widomym
On jest
wyrazem ładu i bezpieczeństwa.
opiekunem ulicy. Wszystko musi widzieć
czujno jego oko. Deszcz czy śnieg, mróz czy
upał, policjant trwa na posterunku.
Ale rola policjanta nie ograni'cza się wy
łącznie do tej czynności opiekuńczej. Jakże
często musi być obrońcą pokrzywdzonego, a
ileż to razy naraża własne życie w walce ze
światem
Służba odpowie
przestępczym?
dzialna, służba ciężka i niebezpieczna.
mu
za to
Czy społeczeństwo
odpłaca
wdzięcznością, czy umie ocenić jego trud co
dzienny w służbie publicznej? Najczęściej
nie! Z okresu niewoli wynieśliśmy obok in
nych wad i tę również, że polskiego poli
cjanta traktujemy niejednokrotnie z uprze
dzeniem w sposób mniej lub więcej nieprzy
jazny. Osobliwie dotyczy to tłumu. Odruchy
jego są często wrogie, a gdy policjant za
awanturnika,
trzymuje na ulicy jakiegoś
lub rzezimieszka, motłoch skłonny jest ra
czej stawać po stronie tego ostatniego.
Oczywiście wielo zmieniło się już na le
psze w ustosunkowaniu się społeczeństwa
do policjanta. Być może zresztą wina Icża-

1934 R.

polski granatowy żołnierz
zaczyna wśród
społeczeństwa zdobywać coraz większą sympatję oraz, że odbywa się skrupulatna se
lekcja tych, którym powierza się pieczę nad
mieniem i życiem obywateli.
Od policjanta wymaga się bardzo wiele.
Rozległy jest zakres
jego uprawnień, ale

—

—

—

-

-

—

—

-

ku?

Służbowy posterunkowy zasadniczo
godzin. Najcięższe są posterunki stałe
na skrzyżowaniu ulic, śkąd przez 2 godziny
posterunkowemu ruszyć się nie wolno na
w
wet
deszcz.
mróz,
największy
czy
Najlżejsza jest służba obchodowa,
patro
le w mieście, ale na wsi służba ta jest rów
nież uciążliwa, skoro się weźmie pod uwa
gę, że posterunek ma nieraz od 200 do 300
--

8

ma

Sala

wykładowa

w

obowiązków jeszcze większy.
Żąda się od
niego, ażeby był grzeczny, uprzejmy, wie
dział o wszystkiem, w porę umiał zapobiec
nieszczęściom i wypadkom.
mówił mi
Czy pan redaktor uwierzy
że po
pewien sympatyczny przodownik
sterunkowy na ulicy musi być nieraz biu
rem meldunkowem i informacyjnem.
—

—

—

komisariacie.
nie wiedzą
Panocku,
aby panocek
gaz o tu w Toruniu
mnięszka Franciszek
Kowalski?
Nie wiem, proszę się zwrócić do biura
—

—

meldunkowego.
Jo,
rychtyk, zaro do biura, taka
nasza policyja,
mamrocze
kobiecina
—

—

—

kim. kw. do obchodu.

ze

w si.

jak się przedstawia

przestępczość

Pomorzu?
O tem pan

redaktor dowie się najle
wojewódzkim Urzędzie Śledczym; ja
z moich spostrzeżeń mogę tylko powiedzieć,
że wskutek bezrobocia i nędzy przestępczość
na Pomorzu niestety wzrasta.
Z
jakich elementów rekrutuje się
świat przestępczy?
Pomorze jest, terenem
przejściowym
do Gdyni i Gdańska, dokąd licznie wędrują
wszelkiego rodzaju męty społeczne z wiel
kich miast w głębi kraju.
Zatrzymują się
oni na gościnnych
występach w różnych
miejscowościach pomorskich i dlatego w al
ka z nimi jest trudna, bo to element rucho
my.
Miejscowy element przestępczy,
ope
rujący na Pomorzu, łatwiej już daje się
wyśledzić. O ile chodzi o nasz teren to naj
cięższe są. powiaty: toruński, brodnicki, W'ą
brzeski, świecki, no i Gdynia. Ale niech pan
redaktor pójdzie do policji śledczej,
pow
tam
tórzył na zakończenie przodownik,
się można ciekawych rzeczy dowiedzieć. Ja
mogę poinformować tylko o tem, co doty
Służba w policji
czy policji mundurowej.
śledczej jest nie mniej ciężka i nie mniej
L. Sob.
odpowiedzialna.
-

to

A

-

na

piej

w

-

Brm%ynm motorowa wfecliala
pociąg towarowy
Katastrofa

kclefowa
sta

środę,
cji Rytel pod Chojnicami wydarzyła się
katastrofa, w której wyniku kilka osób
odniosło poważne rany.
Na stojący w Rytlu pociąg towarowy
wjechała pełną szybkością drezyna mo
torowa, którą jechali naczelnik oddziału
drogowego P. K P, p. inż. Adolf Polkow
W

19 bm

.

o

godz. 23,35

na

.

ski, starszy zawiadowca odcinka

drogo

wego Jan Lemańczyk, motorniczy Mendry i monter Roman Schmelter, wszyscy
z

Poziom

wody

wody

w

no

Wiśle

W

Wiśle i jej dorzeczu

W

'y

w

dniu 20

Krakowie

-

-

się
najlepszy. Dziś jednak
zadośćuczynieniom stwierdzić można, że

z

M.

element

G.

EBERHARDT

pod Cliejjnicami
Zderzenie

było tak siln e, że przednia
część karoserji drezyny została strza
Inż. Polkowski,
skana.
Lemańczyk i
Mendry odnieśli ciężkie rany, Schmel
ter zaś został lekko ranny.
Wszystkich
rannych odwieziono natychmiast po wy
do Chojnic,
padku parowozem
gdzie
umieszczono ich w szpitala św. Karola
Boromeusza.

Przyczyny wypadku
tychczas u stalić.

(l,05) 1,04; w Płocku (l,62) 1,57; w Toruniu
(l,97) 1,93; w Fordonie (2,05) 2,03; w Cheł
m nie
(l,94) 1,89; w G rudziądzu (2,12) 2,10;

27)

.

CHIRUR6A

POWIEŚĆ

SENSACYJNA

Czywięc dr. Harrigan i jego przy
puszczalny morderca
byli na trzeciem
piętrze?
Gdzie była winda?
W indy
To pytanie było ważne.
nie
na parterze,
bo
było
stamtąd po nią
i na
dzwoniono.
Na drugiem
też nie
trzeciem

też

nie.

W

takim

razie

na

że
pierwszem,
chyba,
zatrzymała się
między piętrami. Czy to było możliwe?

Co właściwie

oznaczał

kontakt

z

napi

,,Hamulec od wypadku"?.
Nie wiem,
jaki impuls kazał mi się

sem:

udać

nie
piętro.
Napewno
że
to
chęć przekonania się,
wszystko
stało się naprawdę, gdyż pomimo całej
grozy, niesamowitości i ohydy zbrodni,
tak niezgodnej z cichą atmosferą nasze
ani chwili
nie
świata,
go szpitalnego
na

trzecie

miałam

złudzenia,

stość,

zła

że to

nie

rzeczywi

Cokolwiekbądź, zaraz
schodami
po lunchu połaszczyłam się
na górę.
Windą nie
pojechałabym za
żadne pieniądze. Idąc chwytałam prze
lotnie rozległe przekroje szpitalnego ży-.
cia. Tu i ówdzie pielęgniarki zbijały się
w
Inne przebiegały po
poufne grupki.
a

mara.

do

śpiesznie
lekarzami

przez korytarze
i posługaczami.

na

wyścigi

z

Granatowe

mundury policji raziły na tem tle swoją
niezwykłością. Z kancelarji, mieszczącej
się na parterze, szła stłumiona wrzawa,
ale pomimo wrażenia niespokojnego za
mętu w szpitalu panował pozorny spo
nad
kój i praca opieki
chorymi szła
zwykłym pośpiesznym, lecz sumiennym
trybem, Moje skrzydło wyglądało
czy
sto i cicho. W korytarzu paliły się dwie
lampy i właśnie z jednego pokoju wy
padła jak wicher nakrochmalona
pie
Wskutek
lęgniarka.
nachmurzonego
nieba w hallach i pokojach chorych by
ło dosyć mroczno, tak że paliły się wszy
stkie możliwe lampy. Dr, Kunce nie ża
łował na koszta, ale i tak szpital wyda
wał się dziwnie ponury.
że trzecie pię
zauważyłam,
było tego rana w robocie. Pano
wał na niem spokój i pustka, a duszne,
gorące powietrze, właściwe nieprzewietrzanym ubikacjom
szpitalnym, cuch
nęło eterem, antyseptykami, żółtem my
dłem i rosołem. Główna sala operacyjna

Odrazu

tro

nie

stała, dzięki czvjemuś

.

niedopatrzeniu,

—

-

Korzenicwie

1,72;

w

Uroda

Tczew'ie

stopni Celsjusza.
Temperatura powietrza wynosiła w dniu
10bm.3st.C., awdniu20bm.4st.C.
Kierunek

w'iatru:

otworem, tak jak ją

południowo-wschodni.

zostawił dr.

Harri

znów zastanawiać
Zaczęłam się
nad windą. Napewno dotarła do trzecie
go piętra, bo przecież dr. Harrigan mu
siał otworzyć
salę i zapalić światła, a
już wózek ,,3 W" świadczył rzeczowo, że
na sali.
był z pacjentem
Dlaczego dr.
Harrigan wrócił do windy i co się stało
z pacjentem?
Na te pytania nie mogłam
odpowiedzieć nawet teoretycznie.
i sale
Wózek
zabrano
operacyjne
świeciły pustką, czystością, porządkiem
i spokojem.
Wszystko stało na swoich
Z za szyb
miejscach
hermetycznie oszklonych szafek błyszczały instrumen
ty chirurgiczne.
gan.

OFIARA

nie zdołano

(2,3i) 2,31; w Piekle (l,76)
(l,82) 1,77; w Einlage (2,38)
9,38, w Sciiiewenhorst (2,42) 2,44.
W
nawiasach
podajemy stan wody z
poprzedniego dnia.
Temperatura wody wynosiła w dniu 19
bm. 3.8 st. C., w dniu 20 bm. również 3,8

w

grudnia o godz. 7 rano:
w
2,65;
(—2,65)
Nowym
Sączu (Dunajec) (l,07) 1,06; w Przemyślu
1,76; w Zawichoście (l,63)
can) (—1.68)
1.58, w Warszawie (l,83) i1,77; w Wyszko
wie (Bug) (O,87) 0,87; w Pułtusku (Narew')
nosił

stawał

-

Chojnic.

Staw

ła tak po jednej, jak i po drugiej stronie.
Nie zawsze bowiem do 'szeregów policji do

na

w

blasku świateł...

natężonem świetle lamp i żyrandoli
elektrycznych- uroda Pani jaśnieje pełnym
blaskiem. Ale silne światło, jak blask jupi
terów, ujawnia i odsłania wszystkie uster
ki cery. I tutaj z radykalną pomocą Pani
przychodzi subtelny
puder,
przylegający
niewidocznie i ściśle. Takim pudrem jest 5
Fleurs Forvil produkt paryski, który dla
sw'oich wysokich zalet, zdobył sobie cały
świat kobiecy. Sporządzony z pyłu kwia
tów, wonny i delikatny, osłania usterki ce
ry i podnosi urodę Pani.
W

wyraźny
dzin

niepokój.

temu

świadkami
matu.

te

Wszak

dziwnego

Czułam

koło

jak coś dotykalnego,
złowrogo

w

białe

czyste

tej

i

niewiele

go

ściany były

dra
strasznego
mord i grozę,

siebie
co

zagnieździło się

sali.

zabrzmiało
słabo
ulicy
dzwonka.
ambulansowego
Odzyskałam
poczucie
rzeczywistości.
Nie było sensu
medytować tu w ciszy
napróżno.

Głęboko

ostre

w

echo

Gasząc światło,
nadepnęłam na coś
elastycznego, jak stwierdziłam koreczek
oii butelki z lekarstwem,
który wysko
czył mi z pod nogi, jak żywy.
Zapach
miał silny, i jakby znany ale chociaż go
sobie,
Nagle
uprzytomniłam
poco | wąchałam długą chwilę, nie mogłam so
co to takiego
przyszłam. Półka z nożami mieściła się j bie przypomnieć,
mogło
pod działem nożyczek wszelkiego rodzą- j być. Schowałam go tedy do kieszeni far
i
kształtu.
uważnie
tucha,
ju
Popatrzyłam
wytarłam
chustką nos i usta,
wzdłuż rzędu lancetów i znalazłam lu
zamknęłam drzwi i zeszłam wolno na
kę. Starannie uszeregowane instrumen parter.
Poręcz była trochę
wilgotna i
ty nie były wcale poruszane w celu za lepka i niesłychanie gładka.
maskowania tej luki. Naturalnie przed
że nadchodzę,
Telefonistka, widząc,
sprawdzeniem inwentarza narzędzi ope rzekła:
racyjnych, nie można było mieć żadnej
A,to pani! Dr. Kunce prosi panią
pewności, ale ja byłam poprostu przeko do
swego gabinetu.
że narzędzie zbrodni pochodziło
nana,
Niech
Dziękuję
odparłam.
z tej
półki. Później okazało się, że mia
pani będzie łaskawa powiedzieć pannie
łam rację.
Bianchi, że główna sala operacyjnajest
Obejrzałam się bacznie naokoło. Po
otwarta.
mimo, że zapaliłam jasne sufitowe lam
w
ielka
cisza
sali
budziła
we
mnie
py,
(Ciąg dalszy nastąpi)
.

—

-

--

—
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SOBOTA,

n

20.55 ,,Jak pracujemy w Polsce".
czorny.
21.00 Koncert popularny.
Wykonawcy:
Ork. Symf. P R. pod dyr. Józefa Ozimińskie
21.45 ,,Lewis
go i Jerzy Czaplicki (śpiew).
Sinclair i powieść amerykańska"
szkic li
teracki wygł. dr. Włodzimierz
Jampolski.
22.00 Koncert reklamowy.
(Tr. ze Lwowa).
22.15 Rozwiązanie zagadki muzycznej na
danej w dniu 8. 12. i przyznanie nagród.
22.35 Muzyka taneczna z dancingu ,,Oaza".
23.05
Dalszy ciąg
muzyki z Oazy.
23.35 Muzyka salonowa w wykonaniu Ork.
Pawła Godwina.
24.00 Muzyka taneczna
z dancingu
,,Para dis".
—

Telegram do Pana Wojewody
Pomorskiego St. Kistikłisa

-

.

—

środę, dnU iq grudnia b. r zmarł o godz. 21.30, zaopatrzony św. Sakramen*
i
tami w szpitalu Oiakonissek w Gdańsku,
krótkich
po
ciężkich cierpieniach, m ój
najukochańszy mąż, nasz najdroższy i troskliwy tatuś, brat, zięć, szwagier i wujek
W

Kirtiwojewoda pomorski Stefan
klis otrzymał telegram następującej treści:
Zjazd Towarzystwa Rolniczego powiatu
kościerskiego przesyła Tobie Panie Woje
wodo, Włodarzu Ziemi Pomorskiej wyrazy
najgłębszej czci i słowa podziękowania za
okazaną dotychczas Towarzystwu naszemu
życzliwość, stawiając sobie za najwyższy
cel w obocnych ciężkich warunkach gospo
darczych wspólnemi i własnemi siłami do
pomóc sobie w miarę możności,
prosimy
równocześnie przyjąć zapewnienie
naszej
szczerej współpracy w wszystkich dziedzi
nach państwowych a specjalnie w zakresie
prac gospodarczych.
Konkolewski, prezes.
Pan

.

—

—

-

Franciszek Żurawski
*rze*ywszy

—

smutku

iona
sobotę o godz. 8 .30
Wrzeszczu, następnie odbędzie się pogrzeb o goJż,
lóiefa, Oliyaertsr. (Hagelsberg).

GDAŃSK,

żałobne

dnia

20

w

1934

grudnia

-

lat40.

W

Nabożeństwo

-

w

n

dziećmi i rodzina.

z

kościele
^

.30

pogrążona

św.

kostnicy

Stanisława

we

cmentarnej

ŚW.

Radjostacja toruńska.
PIĄTEK, 21. 12. 1934 R.
15.45 transmisja z Warszawy
muzyka
lekka. 16,45—17,50 transmisja ze Lwowa
audycja dla chorych w opracowaniu ks. Rę
kasa oraz koncert w wykonaniu tria smycz
kowego.
-

-

10099

r.

22. 12. 1934 R.

SOBOTA,

transmisja z Warszawy
najnow
sze nagrania płyt i
słuchowisko dla dzieci
p. t. ,,W igilja pana Sknery". 17-17,50 trans
misja z Warszawy
pieśni japońskie oraz
Stanisława
Nawroc
utwory fortepianowe
kiego.
15.45

—

—

Inowrocław
ARESZTOWANIE

Grzesik.

Nowemu

burmistrzowi

uposażenie według
4-ej
urzędników państwowych.

NIEBEZPIECZNEGO

grupy

uposażeń

Lublin

po

POŻAR MAGAZYNU TOWARÓW
WŁÓKIENNICZYCH.

dejrzanego osobnika, przy którym znalezio
z zapasowemi
dwa nabite
rewolwery
magazynami, pieniądze oraz drobne drogo
cenne przedmioty.
Okazało się, iż jest to
Lucjan Weber, który po napadzie poprze
dniego dnia na zagrodę młynarza Ryszarda
Fridricha we wsi Duże Rudki w powiecie
nieszawskim,
Inowrocławia,
przybył do
^dzie wpadł w ręce policji.
Lucjan Weber
mimo 25 lat jest bandytą
poszukiwanym
prsez policję powiatów włocławskiego, nieszawskiego i toruńskiego za napady na te
renie tych powiatów.

W

dzielnicy handlowej w Lublinie, przy
ul. Lubartowskiej, gdzie mieszczą się wiel
kie składy towarowe, wybuchł pożar w ma
gazynach Herschenhorna,
przedstawiciela
fabryk łódzkich Geyera. Ogień powstał na
pierwszem piętrze dwupiętrowego budynku,
w którym
pozatem mieści się szereg innych
składów towarowych. Dzięki wytężonej ak
cji straży pożarnej nie dopuszczono do wię
że pastwą płomieni
kszej katastrofy, tak,
padło tylko I-e piętro wspomnianego składu.
Wielkie zapasy materjałów włókienniczych
uległy zniszczeniu.
Straty przekraczają
100.000 złotych. Władze prowadzą energicz
ne śledztwo celem us'tal przyczyny pożaru.

Kielce
ZWYRODNIAŁY

OJCIEC

SKAZANY

NA

Kołomyi bawił ze swym dworem cy
gański ,,król" Michał Kwiek, który oświad
czyły że jedzie na zjazd do Stanisławowa,
gdzie odbędzie się rejestracja 1000 cyganów
z całej Polski.
Cyganów w Polsce, jak oświadczyła jego
królewska wysokość, żyje w Polsce 18.000,
którzy są obywatelami polskimi i wyznają
religję rzymsko-katolicka.
Cyganie posiadają paszporty 1 wędrują
z wyjątkiem
Sowietów,
po całej Europie
król ich zaś przebywa przeważnie z liczną
w
Poznaniu, gdzie posiada kamie
rodziną
nicę. Władza króla cygańskiego polega na
tem, że on decyduje,
dokąd poszczególne
obozy mają się udać, jest pozatem najwyż
szym sędzią między cyganami.
Kwiek z rodziną przyjechał trzema wa
gonami z Czerniowiec.
W

Ino

no

5

CYGANÓW.

W IELKI ZJAZD

BANDYTY.
W jednej z nocnych restauracyj w
wrocławiu policja śledcza
aresztowała

Z powodu stale dokonywanych prób kie
rownictwo radjostacji toruńskiej zastrzega
sobie ewentualne zmiany, programu.

Stanisławów

przyznano

LEWIS

Sinclair Lewis,
powieściopisarz amery
kański, laureat Nobla jest jedną z najbar
dziej oryginalnych i wyrazistych postaci na
horyzoncie literackim Ameryki. Walczy on
zarówno z zadowolonym ze siebie, pyszałkowatym optymizmem przeciętnego amerykanina,
uważającego siebie 1 kraj swój za
oś i sói świata, jak i z ociężałym pozbawio
nym nerwów rytmem normalnej amerykań
skiej powieści. Jest on najbardziej europej
w
skim, skomplikowanym, buntowniczym
dziedzinie sztuki i ducha pisarzem Amery
ki (przypominający go brzmieniem nazwi
ska Upton Sinclair jest buntownikiem spo
łecznym i politycznym) Sinclair Lewis po
kazuje życie Ameryki we wklęsłem zwier
ciadle krytyki i satyry.
O pisarzu tym mówić będzie przed m i
krofonem Rozgłośni Lwowskiej w dniu 22
b. m o godz. 21.45 znany krytyk literacki i
publicysta Dr. W łodzimierz Jampolski.

LAT

WIĘZIENIA.
Kielecki Sąd Okręgowy
na sesji wyja
w
Miechowie
zdowej
rozpatrywał sprawę
Władysława Detkowskiego, mieszkańca wsi
Podleśna Wola, oskarżonego
o zgwałcenie
swej 14-letniej córki Zofji. Najbardziej ob
ciążające zeznania złożyła żona oskarżone
go i córka, która przybyła na salę sądową
ze swem
dzieckiem.
8-miesięcznem
Sąd
skazał Detkowskiego na 5 lat więzienia.

,,Trochę piękna
czyli stół i okno". Odczyt
cyklu ,,Dom i Rodzina"
wygł. St. Kusze18.00 Przegląd wydaw
lewska-Rayska.
Radjostacja Warszawska.
nictw rolniczych
wygł. p. Tadeusz Sawic
Sobota, dnia 22. 12. 1934 r.
ki.
18.15 Zygmunt Stojowski:
Sonata
6.45
12.10 KoncertG-dur, op. 13 na skrzypce i fort.
18.45 Re
Audycja poranna.
Zespołu Haliny Adamskiej-Grossmanowej.
portaż z Sowietów
wygł. p. Janina Mie13.00 Dziennik południowy.
13.05 ,,Po je dzińska.
19.00 Piosenki angielskich reve15.30 Wiadomości
llersów
19.20 ,,Głębokie" odczyt
dnej piosence"
płyty.
płyty.
o eksporcie polskim.
15.35 Przegląd gieł
z cyklu
,,Miasta i miasteczka"
wygł. p.
15.45 Najnowsze nagrania t- płyty.
Tr. z Wilna.
Wanda Dobaczewska
19.30
dowy.
16.30 Teatr wyobraźni nadaje Słuchowi
i
Aleksandra
Utwory
Zarzyckiego Władysła
sko dla dzieci p. t. ,,W igilja pana Sknery"
wa Żeleńskiego.
19.50 Wiadomości sporto
17.00 Pieśni ja
we.
20.00 Muzyka lekka. Wykonawcy: Or
pióra Janiny Morawskiej.
kiestra P. R. pod dyr. Stanisława Nawrota z
pońskie w wykonaniu Anieli Szlemińskiej.
17.20 Utwory fortepianowe Stanisława Na
udziałem Leona Wyrwicza (wesołe monolo
w
autora.
17.50
wrockiego
wykonaniu
Tr. z Krakowa).
20.45 Dziennik wie
gi

radiowe

Programy

—
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WYBORY BURMISTRZA MIASTA
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NA
FabrykaToruń
czekolady

rok

zajotenla 1884

rok zatotenia

towaru

z.

IDRÓS WODNYCH

w

największą przyjemhóso )
(*prawi Pcrn swym ncgbliżi
ęsYTP. i .sobi c,kupsjgs. 4o*
skonałej

1884

DJ0NATAWIS

i
świeżego
dobrego
fabrycznym, ulica

składzie

M os tow a

mmmmmmmmt
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GZ

9862

GDAŃSKU

myśl

z

.

sprzedaż

.

przedmio

licytacji niżej wymienionych

z

tów: śnieg choinkowy, rusałki choinkowe, lameta,
świeczniki choinkowe, ramy do rowerów, fortepian,
urządźcie składowe, maszyna do pisania, zegarek,
lustro, obrazy, płaszcz, szafa żelazna.
Za naczelnika 3 Urzędu Skarbowego.
Z l. 1685-8
10101
*

odbiornik

Największy wybór
Odbiorniki
Odbiornik

rad;owe

na

prąd

stały

i

łącznie

zmienny

zl 185,lampowy,
prądstały
n
3 lampowy,
275,
n
3 lampowy Philipsa33 A
na
315,—
prad zmienny
Ostatnia nowoj(: Odbiornik 3lampowy, 2 obwodowy,
głośnik dynamiczny na prąd stały
i zmienny
zł 225,9730

wuwn

-

,,

,,

,,

Dom

Radjowy

z

3

GZ

odbiornik

doskonały

sie*

na
3 zakresy
selektywny*g!ośny.

fal

ciowy,

Zł

-

łącznie

lampami

-

250.z

4

232

dwuobwodowy odbiornik elektryozny z głośnikiem elektro
dynamicznym, 3 zakresy fa l
ultrasygnalizacja
optyczna
selektywny ultra-czuły.

Zł425.

lampami.

łącznie

z

4

GS^137 na^ sieć prądu stałego
mimiM Odbbrniki bateryjne wyskalowane według

-

lampami

-

.

ijniinwimmmii
Demonstracje

pierwszorzędnych

w

firmach

__

nazw

radjowych.

stacyj
10076

12.Telefon

OBWIESZCZENIE.

Wychowawczyni
ukończone

seminarjum
ochroniarskie, rok praktyki
w
przedszkolu, szuka posa*
dy do dzieci, miejscowość
obojętna.
Oferty do ,,Dma
Pomorskiego" Toruń. 10052

F. MACIEJEWSKI

GRUDZIĄDZ,Mickiewicza

1816.

Dnia 28 grudnia 1934 r. o godz. 9 -tej w Nowęrr
Dobrze pow. Chełmno sprzedam w drodze licytacji
1 samochód ciężarowy ,,Kruppa".
Zbiórka reflek
tantów przed młynem firmy Meseck.
10073

(-) Kwiatkowski, Komornik Sądu Grodzkiego
rewiru I.

w

Chełmnie.

ABONAMENTOWY.

KWIT

Pocztowego

Urzędu

GAZETA MORSKA"
nimejszem abonament*) na ,,DZIEŃ POMORSKI"
GRUDZIĄDZKI". JDZIEN BYDGOSKI", ,,DZIEŃ TCZEWSKI", na miesiąc
styczeń 1935 r. iproszę należność zt. 2 .89 pobraćprzez listowego.
i nazwisko

-

Zamaw.am

-

-

mmmm-

-

-

mmmm-
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............

Poczta------

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

1935

r.

i

proszę

iMQ?i-Órn7T0uKT*rnraft
,,DZIEŃ GRUDZIĄDZKI".

........

Niestosowne

1935

r.

,,D Z IEŃ

i-

dnia

i

-

-

-

-

z

POMORSKI".
GAZETA
TCZEWSKI"
,,D Z IEŃ
,

,,DZIEŃ

POMORSKI", ..GAZETA MORSKA"
TCZEWSKI", na I. kwartał
pobrać przez listowego
na

BYDGOSKI"

ł. 8 .67

..D Z IE N

nazwisko
-

.
.

zł.

prenumeraty *) ,,DZIEŃ POMORSKI", ,,GAZETA
.DZIEN
TCZEWSKI"
,,DZIEŃ
BYDGOSKI",

^-

dnia
*

)

Niestosowne nrzekreślić.

Poczta.

pocztowy

8 .67 tytułem
GRUDZIĄDZKI",
I. kwartał 1935 r. potwierdzam.

Odbiór kwoty
.D Z1EN
MORSKA",
.

-

-

kwit

-DZIEN

BYDGOSKI".

potwierdzam.
.

,,DZIEŃ

.

za

przekreślić.

należność

POCZTOWY

MORSKA

styczeń

niniejszem abonament*)

.

Miejscowość

KWIT

Pocztowego

,,D Z IEŃ GRUDZIĄDZKI",

Imię
M;" i

)

prądu

, ,

Zamawiam

*

sieć

NATAWIS-ULTRA

137

Nowoczesne odbiorniki

2

,.D Z IEŃ

mies.

GZ

Do

Urzędu

za

na

Zł 150.

Najniższe teny

Do

Imię

123

zmiennego, z wbudowa*
Skala
nym
głośnikiem.
z
nazwami stacyj,

ABONAMENTOWY.

KWIT

GWIAZDKĘ

Bezpośrednia sprzedaż
Konsumentom

par. 83
rozporządzenia
Rady M ini
dnia 25. 6. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem Władz Skarbowych (Dz. U R. P poz. 580)
3 Urząd Skarbowy w Bydgoszczy podaje do ogólnej
1934 o godzinie
wiadomości, że dnia 22 grudnia
1 Urzędu Skarbowego
10-tej w lokalu składnicy
przy ul. Konarskiego celem uregulowania zaległych
należności podatkowych skarbowych
odbędzie się
W

imMfy

rfbnMU

—

SsaS
strów

|

—

Żurawski

W

daBOLENIA

—

p.

grudnia 1934

|

—

Zmarły, który pracował w naszej admi*
nistracji od roku 1928, zjednał sobie dzięki
Swej stałej gorliwości, pracowitości, sumień*
ności naszą niezatartą pamięć.

10096

MYDŁO

—

19
środę, dni*
grudnia 1934 r.
zmarł po ciężkich
cierpieniach, przeżywszy
lat 40, urzędnik kontraktowy

RADA PORTU

|

i

gwiazdkowy

-

W

ar

podarek

—

-

odbyło się posiedzenie rady
dokonano
miejskiej, na którem
wyboru
pierwszego burmistrza miasta.
Pierwszym
burmistrzem wybrany
został U
głosami
przy 4 wstrzymujących się od głosu poseł

Gdańsk, dnia

I

—

W Chorzowie

Franciszek

i

piękny

—

—

Chorzów

I

Praktyczny

—

—

IŁ

SINCLAIR I POWIEŚĆ
AMERYKAŃSKA.

DNIA 22 GRUDNIA 1934 W.

SOBOTA,

TraKidosprzedania
Prmy ,,Biurowe'" typ G. W 2 rama 750 m/m.

Dwa

Szczyt

w

Minii

jglPgBi

,,Kirchner'*

TartaK

można

650

rama

m/m

.

godzinach od 8— 3 po poludn.
Tartaku Państwowym, ul. Przemysława 8. w Ka
10072
puściskach Małych.
Oferty należy kierować pod ade sem :

Obejrzeć

radiowe

Orzechy

.

Jeden

w

Państwowy

Bydgoszczy,

w

włoskie, laskowe,

amerykańskie
poleca

daktyle,

figi

TELEFUHKEH-TRIUHF
28C

Możesz tanio
warunkach

i

kupić

ŚWIĘTApolecamy

Wejherowo, ul.Sobieskiego2,tel.237
ul.

Wina

Starowiejska

swej jakości

ze

wyroby:

nasze

Pierwszorzędna jakość, niskie

9.

Tel.

Oskar

25.

z a ł.

1608.

i.
przypominamy
że ogłoszenia do

świąte

10102

piątku

g.

Nr.

akt

IV

E

1

i

Komornik:

K.

(—)

NA

GWIAZDKĘ

najpraktyczniejszy i najmil*
podarek nabyć można

szy

cenach

znacznie

!

;

FUTRA
n

zniżo*

I.

11
937

ptr.

pelnotłuste, szwajcarski 2.00,
tylżycki 1.20 i 1.40, limbur*
ski 1.00 za Vj kg.,
poleca
Gerszewski, Toruń, Prosta.

i

Świece
Świece

i

cukier

Z.

1

Ceny znśw

^

obniżone

Herbatę t

'S

kupuje się najtaniej
tylko w firmie 9694

i

B.

Tl

Toruń,

Mostowa

1

nabycia we wszyst* S
sklepach artyku* 5
w fjj
5 łów
żelaznych i
S
Hurtowni Wyrobów
3
5P.M,S,,Toruń, Pod*3
murna 32,
(ioo94 S

tki

1.00,

biały

Gerszewski,
poleca
Toruń, Prosta 10,

m

iK

iiiiiiiiHiiiiiiiii(iiiH

iiiilF

ski.

993*

9934

,

OG-ŁOSZENIA:
B t
wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej
a
o.20 zł
w tekście na pierwszej
4
stronie
a
aa.1.00zł
w tekście na
0.80 zł
drugiej i trzeciej stronie
w tekście na dalszych s t r o n a c h
0.50 zł
Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze słowo i wyrazy tłustym dru
kiem liczy my podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25% drożej.
Dla poszukujących pracy i nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
W. Gdańsku za wiersz mil im, na stronie 7-łamowej
1 5 fezu
w
w
m
50 fen.
4-łamowej
99
drobne za słowo 5 fen.
10 fen.
tytułowe
,

.

,

.

.

*

*

,

*

,

*

*

.

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

.

....

'

.

..

**

.

Pomorska

9662

I

sardynki
Araczewski, Toruń,

.

Spółdzielnia 'Wydawnicza

J.BUSIAKIEWICZ

Toruń,

Zł.

Hallera 7

Margaryna
świeża
masło ij2 kg.
jak

Chełmińska 24.

ul.
Telef.

ul. Szeroka narożnik ul. Mo*
stowej i ul. Szczytna 15.

menty

Toruń,

10.

......

a

a

1438

1 .30

JANKOWSKI
Chełmińska
10095

........

.

.

,
.

.

.

.

2.89 zł
4.50 zł
2.00 gd
1.75 gd

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

.

Redaktor

w

Toruniu.

Zgubiono
portfel, prawo jazdy,

odpowiedzialny:

na

na*

Antoni

i

kartę rejestr. Pom. nr z3994zechce
Uczciwy znalazca
w
zwrócić
Administracji
.

I

IUKIERY

i Maćkowiaka!
i

HMMillliiiiifmiiUHtauHaiiiiii

Toruń, Szeroka

|

|

24.

świętu

Toruń za
10048

maniem

|

Rabce

w

Komfortowe

pokoje

lub

a

bez.

utrzy*
W illa

,,Glorja". Czerwińscy,(iooęi

Zobacz

Jem isi

2.

m

Światowy"

^ładrw0^

*

Toruń, St. Rynek 3QTy
siące artykułów za bezcen,
każdy powinien widzieć kto
swą kieszeń.
Poznań, Toruń

dba

o

1lutego
płatne asygnaty Kredyt na
Orze*
towary świąteczne.
wino,
kawa,
chy, mąka,
herbata, pierniki
Araczewski, Toruń,
ul.

fttłlj Okiennego!listek
wlJ-Eilcerkiewicz

Oddziały
Gdynia

Chełmińska

*!?05?cz

G roA'i'^

WózeK

chorych, oraz dziecięcy
okazyjnie tanio
sprzeda
,,Sala
Licytacyjna'",
Byd*
goszcz, Gdańska 42.

.

.

.

Ogłoszenia drobne prz yjmujemy wyłącznie za gotówkę. Najm niej
ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 50 słów, powyżej
liczy my według roz
miaru.
Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie przyjmu
jemy, dla innych tylko wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zosta
nie zapłacona przewidziana w cenniku 2 0 % nadwyżka. Omyłki*
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają
do żądania zwrotu gotówki, ani też nie zobowiązują A dministracji
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Uzasadnione reklamacjo
będą uwzględniane o ile zostaną wniesione do dni 8-miu od daty
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzy mania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
i przepisane miejsce ogłoszenia Admi nistracja nie odpowiada.

.

____
__
____
____
____
__
____
____
__
__
__
____
____
__
____
____

-

—

ogłoszenia odpowiada Administracja,

Czcionkami

Pomorskiej

Drukarni

o

dla

Toruń, ul. Moniuszki 25, m. 1
Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz,
Gdańsk, Kassuhischer Markt 21, I. p.
Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz:
Wacław Gaiicza, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 90.
Gdynia, Szkolna.
na
Tczew:
odpowiedzialny
Jjubomski W'acław, Tczew, ul. Kościuszki 1,

Mężni cki,

Za

Jóźwiak

zwisko

—

Zagranicą
4.00gd
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w zakładzie, s tra jk i)
Admi nistracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.
Witold

i

zł
2.80sze

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

.

WINA

UWAGI:

2.50 zł

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

.

I

(992i

gramofonowe
naj*
instru*
przeboje,
muzyczne
poleca

WITOLD

poleca Jan Gen

szewski, Prosta

Chełmińska.

ul.

Albumy

w

85 gr.

10.

Papeterje, Wieczne Pićra,Kałamarze, 'Wyroby
Zakopiańskie i inne t)0*
darunki gwiazdkowe poleca

JanKapczyiski
TORUŃ

75 i

Toruń,

Prosta

zł 0.55

Perfumy

ul.

skumbria,

szproty,

sery,

iWÓDKIi

włoskie 1.30 i 1.50 laskowe
1.80 i 2.00 poleca Jan Cer*
szewski

12 szt. od

premji gwiazd*
kowej

Orzechy

zł 0.06

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI:
W ekspedycji miejscowych agencyj
a
Z odnoszeniem do d o m u
Przez pocztę z odnoszeniem do domu
Pod opaską
W Gdańsku przez pocztę
2.32 gd; przez gońca
z odbieraniem w administracji wprost

d^ t ^r9 0dP0Wi|? ^ awy -Za| Pra" y1^V; M' Gaa*ska: Wilhelm Grimsmann,
Focha 12.
Redaktor odpowiedzialny na Gdynię: Jozef Dohrostańskl,

Wydawcai

półkila grzybów litewskich,
matjasy, oliw a francuska,

100941

,,Dnia Pomorsk."

nowsze

—

^

10083

z

.

.

,,

w

4złote

Toruń, Prosta 19. Okna wy*
stawowe
zdradzą Ci
9935
wszystko.

ptyiy

30

najlepsze
gr,
slandskie olbrzymie 20 gr.
poleca Jan Gerszewski,
Toruń, Prosta 10.

nHungarja"
Toruń, Prosta 19

.

choinkowe

BRODNICA,

angielskie

^

wpisano

wynagrodzeniem.

Matjasy

6.50

teraz

szt. zł 0.15

największym
wyborze
HURTOWNIA

Chateau Pontet Canet
9-50,

0.35

i

niebieski

Najlepsze

świąteczny

BYYYYiYiTiYYYYS

..

mak

pierniki toruńskie,
many
dobry łom piernikowy, naj*
w
firmie
Hermann
HALLO !
HALLO !| taniej
1 Thomas, Rynek Nowomiej*
Czerwone wino na stól
U iim

handlowym

.

I NAJTANIEJ

MHungarji"

Kie
kasetki

t

28,

paczka

RodzynKi
sułtanki ljt kg. 1.60, koryn*

kich

daw.

HOZAKOWSKI

Toruń.

17.

do

**

P

PawełKiewicz,
Szczytna

lEHESl

^

^

rejestrze

HALLOl

Korzystaj

zl

paczka

paczka 10

HALLO!

Lameta

na
gwiazdkę po
zniżonych
poleca

cenach

|

~

choinkowe

Mąka

s

Maszynka Spirytusowa 5

2

tutejszym

I NAJKORZYSTNIEJ

iskrowe

Gwiazdkowy

GrodzkL

20 stycznia 1934 przy firmie: Hurtownia Cze
Buza Toruń: Wobec ukończenia postępowania

1630-9

Z l.

(

1

Skórki

zajęcze, tchórzy, kóz, cieląt
i
inne kupuje
skład
skór
Zygmunt Balcerowicz. To
9783
ruń, Żeglarska 21.

10074

Kartuzach.

.

.Ifupcypamiętajcie,żeZłotaJtiedzieia todzień najmiefoszi/cttobzotóm

|Podarek

j

w

( kupisz

Najpraktyczniejszy

|
|

10100

9.9

ych specjalnie gwiazdkowych.

Toruń, Nowy Rynek

za

kupy świąteczne.

Błaszkiewicz.

iNajlepszy

6647

W tutejszym rejestrze handlowym ,,A"* pod licz
bą 678przy firmie Jan Kawecki, Toruń, dnia 8gru
dnia 1934 zapisano: te firm a brzm i obecnie: Jan
Kawecki Toruń, Szeroka 22 właściciel Martyna Ka
wecka.
Firma przeszła na własność na podstawie
dziedziczenia (L. cz. 2. IV
32/30 tut. Sądu).
Sąd Grodzki w Torunia.

wskażemy
gdzie należy u-

jery

II

wytworne

po

rekla
nu

meru

^iMNmiiiiiiifiimimimmmniH^

TORUŃ

rójs

obsługa.

konkursowego firma wygasła, co z urzędu się wpi
10084
suje.
Z l. 1628-9.
Sąd Grodzki w Teraniu.

wartość

arytmometr,

ofeulm

rzetelna

Sąd

mowym tego

1000,— zł. Zbiórka
kupców przy ul. Morskiej przed kościołem; o godz.
li-tej 2 kilim y ścienne wartość 150,— zł. Zbiórka
kupców przy ul. Śląskiej róg Nowogrodzkiej. Ru
chomości można oglądać w dniu licytacji w miej
scu
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.
10104
Gdynia, dnia 19 grudnia 1934 r.

sania

raijJlonanie

18-tej

skuteczniać

13.89

.

Kartuzy, dnia 15 grudnia 1934r.

.,

W dziale

te l

.

do

Lewiński

liks

.

.

21

rejestru handlowego ,,A'" wpisano pod L. 170
Feliks Lewiński, skład
kolonjalny i butel
kowa sprzedaż wódek w Kartuzach. Właściciel Fe

OBWIESZCZENIE.

Sądu Grodzkiego w Gdyni rew. IV
zamieszkały w Gdyni, na zasadzie art. 601 k. p c.
ogłasza, że w dniu 22grudnia 1934r. o godz. 9-tej
w
Gdyni w mojej kancelarji przy ul. Władysława
IV. nr
23 m. 14- odbędzie się publiczna licytacja
ruchomości a mianowicie: 4 ubrania męskie, 1 ma
rynarkę, 1 płaszcz męski, 1 popielniczkę, 10 ksią
żek, 14 kg. kawy, 97 szpulek nici, 11 kg. pieprzu, 1
puszkę migdałów, 1 puszkę rodzynków i 4 worki;
o godz.
10,30 w Gdyni-Grabówek 2 maszyny do pi

Jasieńska i Zeller
nr.

1868/34.

.

dniu
sław

Komornik

i

włiic.

firmę:

2688, 3347, 2893, 2842/34.

Km.

.

,

Fachowa

W

Do

Meyer

Do

cznego, który U'
każe się z datą
23 grudnia b. r
przyjmujemy do
.

Bydgoszczy

w

ul. Ks. Budkiewicza 8

o
odroczenie
rozpoznania wniosku
wypłat nad majątkiem firmy Dom Obuwia ,,Era"
właśc. Etla Lipszyc i Chana Śmietanka w Bydgo
szczy wyznacza się na dzień 31 grudnia 1934 r. o
godz. 10 w podpisanym Sądzie pokój 4. W zywa się
wierzycieli powyższej firmy by jawili się w termi
nie celem udzielenia Sądowi wyjaśnień.
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 1934 r.
Z l. 1688-8.
Sąd Grodzki.

Kasynaszeczynnebędąodgodz.9 -teJdo11-ej

numeru

Grudziądzu,

mszĘfstfkictk

Termin

dla

MIEJ*

POWIATOWA CENTRALA

6lub

Bydgoszcz, ui. Gdańska

1899

kupuje zajęcze, lisie, tchó*
rze, kuny i włosie końskie,
Toruń, Prosta 16,Ip. (go30
IV.

wyłącznie
wykupu weksli

'Z *WlACAU

ELEKTROWNI

w

fumienne

Tel, 2212

ia24gtaiall

w

i8*tej

-

RATACH

flrAflpK**

Zakład optyczny

Skórki

BYDGOSKI
Ustronie

8

ELEKTRYCZNA

ulica
Szeroka
10021

Toruń,

BYDGOSZCZ,

od

SKIEJ.ul.Trynkowa

rybne stale

KŁOPOCKI

ceny.

10086)

\

10103

BROWAR

aparatów elektryczn.
krajowej
fabryki

Codziennie

poleca

orazlemoniadyiwody.

wyroby najodpowiedniejsze:
marcepan, pierniki, czekoladki,
strucle świąt.,
sękacze, torty.

DOGODNYCH

NA

Nicei

z

Porter

ci?odmowai?

.

wyrobu

wszelkie

KUCHNIACH

NA

ELEKTRYCZNYCH

nicejską własny import

,,ZdrójWielKópolski'*
Matuś

r

g

Oliwę

26

KoźiaK

1

ORAZ

SPRZEDAŻ

świeże
'znane

GOTOWANIA

PIEKARNIKACH

wszelkich

konserwy

0

Bydgoszcz

10090

kaukaskie
bordoskie.

oraz

^

-

.—

POKAZ

Łososie

NA

-

W

krymskie,

węgorze

B. WOJEWSKI
Gdynia,

Konserwy

firmie

0

poleca

000000000100000000

—

zł.

w

wagę.

owocowe
jarzynowe
najlepsze gatunki.

Znany prawie wszystkim środek odmładzający.
*Przekonajcie się o skutecznem działaniu smacznego soku
czosnkowego OHO, bez przykrego uporczywego zapachu. J25
gr. but. 2.25 gid., 250 gr. but. 4 guld., 500^ gr. but. 6.50 gid.
OHO czosnkowe kapsułki 1.90 gid. Żądajcie oryginalne pre
paraty OHO w aptekach, drogerjach i sklepach reformowych.
Gdzie nie do nabycia, to wprost od firmy ALFRED FINK,
9112
Gdańsk, Tópfergasse 4.

dogodnych

na

na

0

y

paczkach

w

10

najlepszych gatunkach

w

0

Malaga

^jaagp

iiM

BCnkiemlar.stenzelKawiarniag

Toruń, Szeroka 25.

oraz

'gema

02

KŁOPOCKI

ul. Toruńska 149

Ipm Torty.

|

Rolniczej

S.

A

.

______

ul. Marsz.
Redaktor
w

Toruniu.

10042

