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Pielgrzymka polska

W

gdańskich organach urzędowych
,,Staatsanzeiger**, oraz Amtl. Schulblatt
zamieszczone zostało przed kilku dniami
Gdańskiego,
rozporządzenie Senatu
dotyczące wpisów szkolnych na rok bie
świadomych,
czy
żący. Wobec wielu
przypadkowych błędów i nieścisłości, ja
kie to rozporządzenie Senatu Gdańskie
go zawiera, należy się niem bliżej zająć,
tembardziej, że ,,Danziger Vorposten** z
dnia 21 grudnia br. przedrukował je do
słownie dla użytku szerszych kół.

Citta del Vaticano, 29.12

grudziądzki

GAZETA

spec|alne| aud|enc|i

na

piątek Ojciec św. przyjął na specjalnej
audjencji pielgrzymkę, złożoną z 40 Polaków, do której przyłączyło się wielu
rodaków z kolonji polskiej w Rzymie oraz niektórzy księża polscy z papieskie
go instytutu dla księży Polaków i alum ni papieskiego kolegjum polskiego. Pa
pież przyjął pielgrzymkę w sali konsystorskiej.
W krótkiem przemówieniu Ojciec św. zaznaczył,
że niema potrzeby za
mu
znaczyć, z jaką szczególną przyjemnością przyjmuje zawsze drogich
sy
nów Polski. Cały świat uznał stosunki, jakie łączą Go z ich krajem, zwłaszcza
jakie łączyły go w tak doniosłych chwilach Polski. Ojciec św. oświadczył dalej,
że zanosi modły do Stwórcy za Polskę i błogosławił
drogich mu synów Pola

-

.

(Pat).

W

ków.

wstępie należy stwierdzić zdu
miewający fakt, iż rozporządzenie to oparto o ustawę dotyczącą
,,mniejszości
polskiej** z roku 1921, gdy jak powszech
nie wiadomo, obowiązuje obecnie przyję
ta i podpisana przez obie strony umowa
polsko-gdańska z 18. 9. 1933 r. Co więcej
już w ubiegłym roku były postanowienia
nowej umowy stosowane i uznawane
przez senat W. Miasta. Dalej stwierdzić
trzeba, że na temat kilku niezupełnie uzgodnionych punktów a raczej ich inter
pretacji, prowadzone są od dłuższego cza
su rozmowy przedstawicieli Komisaria
tu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
i SenatuW. M.Gdańska, jakie mająna
celu całkowite uzgodnienie
stanowiska
obu stron, a które jednak jeszcze nie zo
stały ukończone. Ogłoszenie rozporządze
nia wykonawczego
sfinalizowa
przed
niem rozmów,
nawiasem
mówiąc tuż
przed oznaczonym dla ich ukończenia
na

skim

Papież pożegnał pielgrzymkę słowami, wypowiedzianemi
będzie pochwalony Jezus Chrystus".

w
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języka
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dzień

naprzód,

produkcji przemysłowe!

WSTRZYMAŁ MOC

PORZĄDZENIA.

Zamiast2
(o) Warszawa, 29.

GDAŃSKI

zatem

rzecz

im

listopadzie

225

-

12.

(tel. wł.). Jak już wczoraj

Jakóba Potockiego mianowany został b.
w

min.

D

elatyc ze

donosiliśmy,

W itold

tys. zł.

Chodźko.

kuratorem

fundacji
Zarząd fundacji n-

styczniu.

Komisja rzeczoznawców ukończyła już szczegółowy opis m ajątku Potockiego. Za
rząd fundacji m a wystąpić na drogę sądową z żądaniem uznania umowy kupna
sprzedaży maj. Delatycze za nieważną. M ajątek ten sprzedany został przez plenipoten
m ajątku
ta Potockiego, Rozenberga za 225 tysięcy zł., gdy tymczasem wartość istotna
wynosi 2 i pół miljona zł.
Majątek Delatycze liczy 2 tysiące hektarów I jest dobrze zagospodarowany.

o-

—

rozporządzenie Senatu nie stanowi
załatwienia
bynajmniej
ostatecznego
strona polska
musi
bez
sprawy i że
względnie żądać uszanowania postano
szone

umowy.

A teraz

.

konstytuuje się

gromnej wagi dla zainteresowanych ro
dziców, którzy muszą wiedzieć, że ogło

wień

milj.

Sprawa sprzedaży majątku

DZIAŁAJĄCĄ ROZ

Jest to

robocia uchwalił sumę zasiłków dla bez
robotnych robotników w kwocie 2.509.650
w przewidywaniu, że liczba uprawnio
zasił
nych do pobierania ustawowych
ków wynosić będzie 55 tysięcy osób.

zł

Ponura

tragedia

poddaszu

na

W mieszka
(o) Lublin,. 29. 12. (Tel. wł.)
niu niejakich Lokalów rozegrała się ponu
ra
tragedja. W mieszkaniu tem, mieszczącem się na poddaszu, leżała chora od dłuż
.

czasu

szego

73-letnia

Helena

Lokalowa.

W

niedzielę, mąż jej Wojciech wypił butelkę
denaturatu, którym się naturalnie zatruł.
Chora nie mogła najpierw przyjść mu z po
mocą, a następnie zawiadomić o wypadku
sąsiadów. Wczoraj rano przypadkiem od
kryto tragedję. Lokalową w stanie bezna
dziejnym odwieziono do szpitala, Lokala
do kostnicy.

Dyszel furmanki

w

szofera

piersiach

Kielce 29. 12. (PAT). Onegdaj w nocy na
szosie we wsi Morawicy, pow. kieleckiego
samochód ciężarowy, należący do Lejbusia
z

Łodzi, najechał

na

pozostawio

pomocni
prze

(PAT). Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen
komunikuje, że produkcja przemysłowa w listopadzie br. wzrosła dość znacznie
ponad sezonową. Mianowicie wskaźnik produkcji w tym miesiącu wyniósł 67,1
proc., tj. przeszło o 5 proc. więcej, niż w poprzednim miesiącu. W ten sposób po
raź pierwszy przekroczony został pozio m z wiosny br., kiedy to wskaźnik wyno
sił 64,5. Wzrost produkcji nastąpił w przemyśle
włókienniczym,
spożywczym,
węglowym i metalowym. Przeciętnie w ciągu 11 miesięcy br. wskaźnik produk
cji wyniósł 62,5, to znaczy o 13 proc. więcej, niż przeciętna roku ubiegłego o 16
proc. więcej, niż w r. 1932, natomiast o 10proc. mniej, niż w r. 1931.

STRONNEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY
SENAT

bezrobotnych
styczniu

Warszawa 29. 12.

Komi
tych powodów uważał Pan
sarz Generalny Rzplitej Polskiej w Gdań
sku m in. Dr. Papee za konieczne wnieść
STANOWCZY
PROTEST
natychmiast
PRZECIW
TAKIEJ
PRÓBIE JEDNO
ABY

w

zł

dla

nego bez opieki konia z wozem. Skutki zde
rzenia były fatalne, gdyż dyszel wozu po
przebiciu szyby utkw ił w piersiach
ka szofera, którego w stanie b. ciężkim
wieziono do szpitala w Kielcach.

Pocieszający objaw
w

miliona

pół

(o) Warszawa, 29. 12. (tel. wł.) Na mie
siąc styczeń r. p, Zarząd Funduszu Bez

—

Z

ZAŻĄDAĆ,

i

zasiłki

Frydmana

Wzrost

fiaAt^KA

;-T

-

K .O.205.102

2
na

T

-

terminem, stwarza nieoczekiwanie fakt
dokonany i komplikuje sytuację w spo
sób dia strony polskiej wybitnie nieko
rzystny.

I

P.

-

—

stycznia 1935, pismo nasze nie będzie
lecz
zgodnie z niejednokrotnie
wyrażanemi życzeniami naszych P. T. Czytelników i Klientów
wszystkie numery wydawnictwa będą nosity datę
tego dnia, którego wychodzą z pod prasy.

Poczynając

dat

T

Konto cukowe

Polaków

Nr. ksd

-

gazeta

-

mSSłeSsKA

Telefon. 22-1U.

Ojciec św. błogosławi

szanowane

Otóż

gazeta morska
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-
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RADJO

w

być wniesiony pisemnie.

przypatrzmy się bliżej treści

noszenie listu

z

Tak

wnioskiem

samo

przy

kierowniko

rozporządzenia. W pierwszej części przy wi do rąk, własnych, gdyż taką intencję
pomina ono, zgodnie z umową, iż wnio możnaby między wierszami rozporządze
ski mają być wniesione przez uprawnio
nia wyczytać, byłoby oczywistym absur
nych wychowawców do kierownika przy dem, gdyż określenie wniosku jako pi
należnej szkoły, a to w terminie do 31 semnego (schriftlich) ma na celu danie
stycznia, oraz że muszą zawierać prze interesowanemu prawo do użycia drogi
pisany w umowie tekst. W tym samym
pocztowej, jako jedynie wolnej od wszel
jednak ustępie znajduje się zdanie, iż kich pobocznych wpływów.
Niech
raz
,,wniosek musi być zgłoszony u kierow wreszcie rodzice
Polacy wolni będą od
nika szkoły do protokołu, oraz że może
takiej czy innej presji przy wykonywa
być także wniesiony pisemnie t. zn. za niu swego obywatelskiego prawa.
pomocą listu do kierownika szkoły".
Dalszy tekst rozporządzenia, mówią
Otóż trzeba stwierdzić, że umowa pol
cy, iż wnioski muszą być osobiście sta
sko-gdańska z 18. 12. 1933 r, w paragra- ! w iane albo osobiście wnoszone (persoenfach, dotyczących wniosków o utworze- j lich gestellt oder eingereicht), oraz, że
nie szkoły polskiej, nie przewiduje wo- ! inne
instytucje czy osoby nie są do tego
góle zgłaszania wniosków do protokółu i uprawnione (andere Stellen oder Perso
u
kierownika szkoły. Była io
praktyka i nel) sitHl dazu nicht befugt) jest oczywi
dawniejsza, która umową z dnia 18. 9. ście, zgodnie z powyższemi wywodami
1933 została właśnie skasowma,
nato- i NIE
110 PRZYJĘCIA, gdyż odbiera on
miast umowa ostatnia zawiera tylko je- i
cały sens listownego zgłaszania wnio
dno postanowienie, iż .wniosek ten ma i sków i wkracza
wogóle w dziedzinę za
—

'

gwarantowanej obywatelowi swobody
komunikacji pocztowej.
Przecież nie o to chodzi, czy wycho
wawca wrzuci list do skrzynki, czy też
odda go do doręczenia synowi albo ku
zynowi, ale o to jedynie, aby wniosek
własnoręcznie podpisał i przez to wyra
ził swoją wolę odnośnie do wyboru szko
ły dla dziecka.
Z rozporządzenia
Senatu
możnaby
wnioskować, iż wszelkie wnioski szkol
ne mają być kierowane do
kierownika
naucza
szkoły z niemieckim językiem
nia w okręgu zamieszkania zaintereso
wanych rodziców. Otóż i w tem jest po
ważna nieścisłość. Umowa z 19, 9. 1933
rozróżnia wnioski o utworzenie
nowej
szkoły z polskim językiem nauczania od
zapisów dzieci do już istniejących, uznaJnych przez Senat polskich szkół prywatjuyr'n. W pierwszym wypadku, gdy w da|nym e'węgu niema jeszcze wogóle szkol, a yolhKim szykiem nauczania, kieru
je się wnioski z natury rzeczy do kie-

Strzał do wieźnia-fałszerza
Sosnowiec 29. 12. (PATł. Wczoraj popołu
w
dniu usiłował uciec z więzienia
czasie
spaceru znany fałszerz pieniędzy Fritz. Do
zorca

go lekko,
więzienny strzelił, raniąc
zbiega njęto i odprowadzono spo-

poczem

wrotem

do celi.

Furmanka

pod

kołami

pociągu

Białystok 29. 12. (PAT). Pociąg jadący ze
stacji Wołkowysk Centralny do stacji Wołkowysk Miasto najechał na przejeździe ko
lejowym na furmankę. Wskutek zderzenia
zabity został jeden z furmanów na miejscu,
drugi zaś odniósł rany w głowę. Wóz uległ
rozbiciu. Z papierów, znalezionych przy za
bitym ustalono, że jest to Jan Dorożko ze
wsi

Mosznie.

Śnieg

w

Krakowie i

w

Poznaniu

(o) Kraków, 29. 12. (tel. wl.) W Krako
wie i Poznaniu spadł śnieg. W Krakowie opady były dość obfite. Magistrat zorganizo
wał specjalną brygadę robotników dla usu
wania śniegu.
równika

szkoły z językiem niemieckim,
w
wypadku drugim, gdy w
danym okręgu istnieje już szkoła publi
czna lub
prywatna z polskim językiem
nauczania, wnioski winny być skierowa
ne do jej kierownika lub też a niego win
ny być dokonane zapisy nowowstępujących dzieci. Różnicę między wnioskami
o nową szkołę polską, a wpisami do ist
niejących szkół widzi także Senat Gdań
ski, skoro wyznacza dla tej drugiej kategorji. inny termin ostateczny a to do
dnia 31 marca, gdy natomiast dla pierw
szej kategorji jest ustalony w umowie i
obowiązujący termin 31 stycznia 1935 r.
Pragniemy dla uspokojenia rodziców
Polaków, zamieszkałych w Gdańsku i ogółu czytelników zaznaczyć, że w spra
wach wyżej omówionych będą w najbliż
szych dniach już podjęte dalsze rozmo
które należy
wy w Senacie Gdańskim,
się tego spodziewać, doprowadzą niewąt
pliwie do polubownego załatwienia spra
natomiast

wy.

NIEDZIELA, DN. 80 GRUDNIA 1934 R.
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Krótkofalowa radiostacja
harcerska w Toruniu
zostanie
Główna

Kwatera

szawie

kładzie

nacisk

na

falarstw

Harcerzy

od

w

War

czasu

pewnego
propagandę i rozwój

silny

krótko

poszczególnych jednostkach
swojej organizacji. Bodźcem niejako do
tej decyzji był krok w tej dziedzinie huf
ca w

a

w

Płocku.

Jak wiadomo bowiem

hu

Płocku, pokryjomu, za
zdrośnie strzegąc swojej tajemnicy, uru
chomił nagle przed paru
laty własną
fiec harcerski

w

niebawem
nia

A
Szkolne

jak oka w głowie,
unikając
przedwczesnego
rozgłosu,
przedewszystkiem,
by nikogo nie za
wieść i by zazdrosne oczy ludzkie ,,nie
rzuciły uroku" i nie przyczyniły się do
spalenia całego projektu na panewce.
strzeżona taje
Najbardziej jednak
mnica nie ustrzeże
przed
wszystko
się
wiedzącymi dziennikarzami, to też i Re
dakcja nasza całą akcję spenetrowała i
kiedy doszła do wniosku, że nic już
sprawie zaszkodzić nie może, postano
w iła
podzielić
się tą wiadomością ze
swymi Czytelnikami.
Pismo nasze jest pierwsze na Pomo
rzu, któremu udało się otrzymać szereg
u
źródła. Pra
dokładnych informacyj
szer
gniemy sprawą tą zainteresować
sze sfery naszego społeczeństwa i w ten
sposób ułatwić inicjatorom dokończenie
podjętej i niemal już do końca doprowazdonej akcji. W pierwszym rzędzie ape
lujemy do czynników miarodajnych, aby
,,skarbu"

Przeciw terorowi na
Ukrainie sowieckie!
ukraińskie

występują
partje
polityczne
Przedsta
(o) Lwów, 29. 12. (tel. wł.)
siedmiu ukraińskich partyj po
litycznych na wspólnej konferencji uchwalili rezolucję
terorowi
przeciwko
Da Ukrainie sowieckiej.
że ,,władze
stwierdza,
Konferencja
okupacyjne bolszewickie stosują polity
kę niesłychanego teroru i gwałtu wobec
ludności ukraińskiej.
Przy każdej spo
sobności
wytępia się narodowych dzia
łaczy ukraińskich."
teror sowiecki
Konferencja piętnuje
i
na
Ukrainie
protestuje
przeciwko
,,świadomemu tępieniu ludności ukraiń
skiej."
wiciele

Ruch
na

świąteczny

dworcach warszawskich

W prze
(o) Warszawa, 29. 12. (Tel. wł.)
widywaniu wzmożonego ruchu na kolejach,
uruchomiono w okresie świąt Bożego Na
Z dwor
rodzenia pociągi nadzwyczajne.
ców warszawskich w dniu 21 bm. odeszły 3
15 pocią
pociągi dodatkowe, w dn. 22
13 pociągów
gów dodatkowych, w dn. 23
8 pociągów do
dodatkowych, w dn. 24
datkowych. Dla podróżnych przejeżdżają
cych przez Warszawę tranzytem rezerwo
wano ponadto osobne wagony.
Aby usprawnić ruch w węźle warszaw
skim, na okres świąt przydzielono z innych
miejscowości 200 pracowników.
Oruchu kolejowym, jaki panował w War
szawie w tych dniach świadczy ilość sprze
danych biletów: 21 bm. sprzedano 14 tys. bi-

Pomorzy?

kiedy

na
kluby sportowe powstały

w

Węgierscy narciarze trenują
w Zakopanem

warunki śnieżne

Tatrach

w

Raj dla narciarzy
(PAT). Śnieg, który spadł onegdaj

12.
wieczorem stworzył w Zako
Tatrach dawno oczekiwane rzeczywiste warunki zimowe. Trwające w dal
ciągu zachmurzenie pozwala oczekiwać obfitszych opadów śnieżnych w
bliższym czasie. W Tatrach po świeżym opadzie zapanowały bardzo dobre warunki dla
i w dolinie
narciarstwa. W dolinie Pięciu Stawów oraz na Kasprowym
Kasprowego

Zakopane, 29.
i

tor

w

naj

łyżwiarski

na

małym stadjonie jest już czynny.

podmiej

20 tys. dalekob. i 12 tys.
10 tys. dalekobieżnych i 20 tys.
podmiejskich, 2 4 -8 tys. dalekobieżnych i
'22 tys. podmiejskich, razem więc stacje war
szawskie sprzedały 52 tys. biletów daleko
bieżnych i 75 tys. podmiejskich.
szy ruch panował w sobotę; w tym dniu
sprzedano 41 tys. biletów, nie licząc bile
w
tów z biur podróży, które sprzedawały
—

Najwięk

tym

czasie dziennie około 5 tvs. biletów.

12.

z

(Pat).

Rozmowa, jaką

ambasador
Mussolinim

francuski
miała

do

dopro

wadzić do sprecyzowania włoskiego pun
ktu widzenia odnośnie do paktu gwa

niepodległość Austrji. Sta
w tej sprawie nie zosta
ło jednak podane do wiadomości publi
cznej. Wiadomo tylko, że ambasador de
Chambrun w wyniku rozmowy z Musso
linim wysłał do Paryża obszerne spra
wozdanie telegraficzne.
Po

rozmowie

ambasadora

de

Cham

Mussolinim

oczekują w Rzymie,
że rząd francuski złoży już w najbliż
szym czasie rządowi włoskiemu propo
dotych
zycję uzgodnienia odmienych
czas stanowisk obu stron'w sprawie
udziału państw w pakcie, gwarantującym
niepodległość Austrji. Otrzym ana propo
zycja francuska ma być zakomunikowa
na rządowi włoskiemu już w sobotę, dn.
29 grudnia.
z

Hitler

poprawi! swofe
gjffeisi Kim pf1'

OZ1ECMO NIE
ZNOSI
v,
MIĘTY
chętnie natomiast czyści zabkl smaczną, idealnie
odświeżającą. pomarańczowq pastą do zębów
____

óla

Nie
Urzędowy
Berlin 29.

dzieci

BEBEDONT

SZOFMANA

było masowych aresztowań
ani egzekucyj
komunikat

12.

(PAT).

Wobec

niemieckiego
wiado

cjach, Jakie odbyć się miały w Niem
czech w pierwszej połowie grudnia,
urzędowe niemieckie biuro inform. ogła
sza wyjaśnienie,
że pogłoski o egzeku
cjach określone zostały przez czynniki
miarodajne jako kłamstwo. Aresztowa
nych było 300 osób i to jedynie za wy
kroczenia przeciwko moralności. Z licz
by tej 200 osób wkrótce wypuszczono na
wolność
a
100 przytrzymano
dalej w
aresztach śledczych.
,(Wymienione w związku z tem oso
zaznacza
komunikat
nie mają
by
i nadal
nic wspólnego z daną
sprawą
pełnią swoje urzędowe funkcje. Specjal-

Powstanie
sowieckie

co

inforn?acyjnego

Komunikat

wkońcu

zaprzecza

kate

Himmla.
*

*

*

Berlin 29. 12. (PAT). Narodowo-socjalistyczny ,,Angriff" donosi, że w dn. 1
stycznia odbędzie się defilada przed
kanclerzem

Hitlerem

oddziałów forma-

cyj SA. z Berlina i Brandenbuigji. Defi
lada odbędzie się przed gmachem
kancelarji Rzeszy na Wilhelmstr.

w

Turkiestanie

dakonywuję masowych

12-. (PAT). Z Kabulu nadchodzą tu wiadomości o poważnych zaburze
sowieckiej części Turkiestanu. Powstańcy są nieźle zaopatrzeni w broń i S/municję, otrzymaną, jakoby drogą przez Mongolję. Niektóre oddziały powstańcze cofając
się przed wojskami sowieckiemi przekroczyły granicę afgańską i schroniły się w górach
Taktyka powstańców polega na ustawicznych wypadach w coraz to innych miejscach.
Oddziały sowieckie dokonywują, jakoby masowych egzekucyj, zwłaszcza po wsiach.
Uchodźcy z Turkiestanu chronią się do Persji, Afganistanu i Mongolji, gdzie w myśl
za-sad braterstwa wyznawców Islamu przyjmowani są z wielką gościnnością.
w

Nowi lad

w

okolicach

Wypadek samochodowy
m in. SCanya
Z
Berlin 29. 12. (PAT).
Budapesztu
donoszą, że auto ministra spraw zagr.
hr. Kanyi zderzyło się na skrzyżowaniu
dróg z autem dyrektora jednego z wiel
kich domów towarowych. Samochód dy
rektora został doszczętnie rozbity. W ła
ściciela ciężko poranionego przewiezio
no do szpitala. Minister Kanyi
wyszedł
z wypadku bez szwanku.

Trzęsienie ziemi zniszczyło mim%
zamek maurytaAski w Portugalii
Lizbona, 29. 12. (Pat). W prowincji Algarve odczuto w piątek kilka silnych wstrzą
sów podziemnych, które spowodowały
nie
zw ykłą
panikę wśród ludności. Wiele do
m ów
M u ry starego
zostało uszkodzonych.
w
SIlves popękały
trzęsienia ziemi, że
z mieszczącego się w nich więzienia udało
się zbiec kilkunastu więźniom.

zamku maurytańskiego
tak poważnie wskutek

słraeeA

Kair 29.

niach

Beclin 29. 12. (PAT). Z kół dobrze po
informowanych donoszą, że prowadzone
zmienio
są przygotowania do nowego
nego wydania
autobiografii kanclerza
Hitlera ,,Mein Kampf". W nowej edycji
tego podstawowego dzieła
narodowych
m ają
skreślone
socjalistów,
być te
wszystkie miejsca, które dotychczas wy
woływały niechęć ze strony zagranicy.

do

francu
gorycznie doniesieniom
prasy
o aresztowaniu
szefa
sztabu S.
skiej

—

Oddziały

biura

byłego nadprezydenta Śląska
Bruecknera, to znajduje się on po przej
ściu ataku nerwowego w jednym z ber
lińskich szpitali i codziennie odwiedza
ją go jego krewni.
nie

mości prasy zagranicznej
o rzekomych
i
aresztowaniach
masowych
egzeku

bieguna Południowego

Bruksela

Little America 29. 12. (PAT).

Geologo

wie

ekspedycji admirała Byrda odkryli
długie płaskowzgórze, łączące
Biegun
Południowy z Ziemią Mary. Admirał
Byrd przypuszczał pierwotnie, że był to

lodowiec, jednak pod warstwą lo
du odkryto ziemię. Nowo odkryte tereny

wielki

mierzą

kilkaset kilometrów

łożone są

równolegle
zachodniego.

Mumja Kleopatry pod
ogrodu paryskie!

do

kwadr.

145

Po

południka

kasztanem

BibI!otetci Narodowe!

Paryż, 29. 12. (tel. wł.) W tutejszych kołach naukowych krążą uporczywe pogłoski,
poszukiwana oddawna z wielkim nakładem sił i środków przez archeologów mumja
Kleopatry nie znajduje się wcale w Egipcie, w Dolinie Królów, czy w jakiemkolwiek
mnem miejscu, tylko w Paryżu.
Sensacyjnego tego odkrycia mieli dokonać, jakoby ja
cyś dwaj literaci, którzy rzekomo na poparcie swej hipotezy mają szereg przekonywu
jących dowodów i że jakoby już w najbliższym czasie sprawa ta będzie całkowicie wy
jaśniona. Prasa podaje, te literaci ci wyszperali w starych aktach, iż mumja Kleopatry
znajduje się w Paryżu w ogrodzie Bibljoteki Narodowej, zakopana pod jednym z drzew
kasztanowych. Przywieziona ona została, jakoby z Egiptu przez ekspedycję naukową,
storą zabrał ze sobą na swą wyprawę wojenną do Egiptu Napoleon I. Mumja Kleopatry
po przywiezieniu do Paryża została ukryta.

-

Leopoldzie-Bruksela

Udany przelotlotników belgijskich

Londyn, 29. 12. (Pat). Z Brukseli do
noszą, że na tutejszem lotnisku wylądow ali
Waller i Franchomme, którzy odbyli lot tam
i z powrotem do stolicy Konga belgijskiego
Leopoldviile. Lot do Leopoldville z B ruk
seli trw ał 51 godzin, zaś z powrotem podróż
trwała 57 godzin 19 minut.

Lot nad

odkryła ekspedycja Byrda

—

—

Chambrun

brun

Wspaniałe

29.

wczoraj

nowisko Włoch

ciu Stawów.

panem
szym

Rzym,
miał

rantującego

Zakopane 29. 12. (PAT). W piątek przyjechali do Zakopanego narciarze wę
gierscy z drużyny olimpijskiej, by w Zakopanem odbyć trening. Na Węgrzech,
jak się okazuje, niema zupełnie śniegu, podczas gdy w polskiej
części Tatr,
zwłaszcza w dolinie Pięciu Stawów w arunki śnieżne są bardzo dobre.
Goście
węgierscy wyjechali wraz z grupą polską na kilkudniowy trening do doliny Pię

—

skich, 22
skich, 23

Rozmowa Cfaambrima
z ffoissoSieiim

i

.

—

-

Małopolsce

szkolnego krakowskiego zgodnie z
OP., rady naukowej wychowania fizycznego i Pań
stwowego Urzędu Wych. Fiz. powstały szkolne kluby sportowe. Do klubów tych
mogą należeć uczniowie szkół średnich, którzy osiągną minima ustalone przez
zarząd szkolny klubu. Są to pierwsze szkolne kluby sportowe, prowadzone na
podstawie opinji najwyższych władz sportowych w Polsce.
Ministerstwa WR.

opinją

naszych Czytelników

Poczynając od dnia 1 stycznia i 935i
pismo nasze jeszcze bardziej urozmaici
swą treść. Idąc na rękę licznym rzeszom
naszych Czytelników, już w najbliższym
czasie wprowadzamy stały, cotygodnio
wy dział lekarski p. t. Higjena i Medy
cyna, pod redakcją Dr. Zdzisława S z ymońskiego.
Również w czasie najbliższym, obok
drukowanej obecnie w odcinku naszego
pisma powieści znanej autorki amery
kańskiej M. G. Eberhardt p. t. ,,Ofiara
chirurga", rozpoczniemy druk sensacyj
H e n
Waltera
nych pamiętników
manna,
głośnego agenta niemieckie
go wywiadu w Rosji, w Anglji, w Belgjl
i we Francji, p. t. ,,Los szpiega".

Kraków 29. 12. (PAT). Na terenie okręgu

—

starannie

,

.

tak świetne

Pomysł
wydał
rezultaty
pod każdym niemal względem, że wpły
nął na powzięcie znamiennej decyzji u
naczelnych władz harcerskich.
Sprawą ewentualnego uruchomienia
takiej stacji w Toruniu interesowała się
kilkakrotnie komenda chorągwi pomor
skiej i hufiec toruński, spowodu jednak
że
braku
odpowiednio
wyszkolonego
która
personelu i osoby,
stanowiłaby
,,spiritus movens" stacji,
realizacji
projektu tego narazie zaniechano.
Przed kilku miesiącami,
dzięki ini
cjatywie jednostki,
projekt ten pono
wnie wypłynął
na powierzchnię.
Oto
kilku harcerzy
kiero
pod osobistem
i
wnictwem
opieką prof. Babinicza,
przystąpiło do budowy własnej, harcer
skiej stacji nadawczej. Sprawa otoczona
byla ścisłą tajem nicą i pod rygorem zła
mania
słowa
harcerskiego strzeżono

bowiem
że stacja ta,
Podkreślamy
pierwsza na Pomorzu, służyć będzie ca
łemu harcerstwu pomorskiemu.
Celem zorjentowania naszych czytel
i doniosłości akcji
ników w znaczeniu
krótkofalarstwa
zapowiadamy w naj
bliższym czasie druk artykułu, poświę
conego tym zagadnieniom.

najrychlej

uruchomienie

na

krótkofalową radjową stację nadawczą.
ten

uruchomiona

zezwole
udzieliły
radjostacji, zaś do
miejscowego koła przyjaciół harcerstwa,
aby w budżecie swoim na rok 1935 wsta
wiło pożycję ,,krótkofalową"
Ze swojej
zaś strony przyrzekamy
roztoczyć nad
całą akcją opiekę i służyć wszelką po
wydawnictw.
mocą na łamach naszych
możliwie

Od

Antarktydą

Londyn, 29.12 (teł. wł.) Agencja Reutera
donosi z Wellington (Nowa Zelandja): Ame
rykański badacz okolic podbiegunowych Lin
coln Ellsworth w towarzystwie lotnika Ber
ta Balchena przeleciał na aeroplanie z w y
spy Deception Island, położonej o 1,000 km
na południe od przylądka Cape Horn, po
nad lądem antarktycznym do Zatoki Wielo
rybów na Morzu Rossa. W ciągu 20 godzin
lotu przebyli oni przestrzeń 4.300 kilometrów
przyczem biegun poładniowy minęli w od
ległości niespełna 500 kilometrów.
.

.

że

Uźma

w

Chinach

12. (Pat).
W odległości 200
północ od Nankinn w okręgu TsingKiang-Pu szerzy się epidemja dżumy. Na
tereny ogarnięte epidemją wysłano łekarzf
i oddział sanitarny. Dotychczas według po
głosek, krążących w Nankinie ofiary epi*
demjł obliczają na tysiąc osób.

Nankln, 29.

m

il

na

NIEDZIELA, DN. 30 GRUDNIA 1934 R.

,,Spet” zagraniczny
ROZMOWA

DWORCU

NA

WIECKIE?

WARSZAWSKIM.

KOMUNIKACJA

-

PENSJE

-

SAMOCHODOWA,

ILE

-

CO TO

JEST

(Od
prz.ejeździe z Moskwy do Wiednia za
trzymał się przez kilka dni w Warszawie
dr. Franciszek Schmidt, specjalista w dzie
dzinie elektryfikacji, który przebywał w Ro
sji Sowieckiej przez cztery lata. Wiedeń
czyka tego udało nam się przychwycić na
dworcu i zaprosić go do kawiarni na po
gawędkę.
W

Opo

Schmidt liczy zaledwie 33 lata.

Dr.

wielką swadą swe przeżycia w Ro
sji.
Przyjechał w roku 1931 do Moskwy i
wysłany został na Ural jako naczelny in
żynier do budującego się tam
kompleksu
elektrowni.
Ostatnie lata przebywał na Da
lekim Wschodzie w okolicy Władywostoku
jako naczelnik ,,Elektrouprawlenia", mają
Za
cego nadzór nad szeregiem elektrowni.
pytujemy o pensję.

wiada

z

Rosji Sowieckiej

o

,,SPECÓW"

CENY

-

.

RYNKOWE.

korespondenta).

własność

traktorów rocznie.
A

co

kosztuje samochód osobowy

w

Z.S.S.R.?

Zależy jak jaki. Importowane są dość
drogie, natomiast przeciętny krajowy z fa
bryki Forda kosztuje tylko 1.800 rubli, tak,
że za swoją miesięczną pensję mogłem k u
pić wcale dobrą maszynę, którą jeżdżę już
—

jako zagranicznemu spe
moi koledzy, mający
mniej odpowiedzialne stanowiska otrzymy
wali 1.000 -1.200 rubli.
Są to pensje wyso
kie, jeśli się zważy, że naczelny dyrektor
fabryki czy elekrowni, który nie jest obco
krajowcem, ma tylko 700 do 900, a naczelny
inżynier ca 600 rubli.
Robotnicy zarabiają
Płacono

-

cowi

od

m

i

1.800 rubli,

inni

dwa lata.

W

100 do 350 rubli.

Czy wystarcza

-

to

na

50-fym

utrzymanie?

zupełności

—

pociągi
sują już' regularnie?

w

Z.

S.S.R.kur

Prawie.

Kiedy jeszcze w roku 1932
Moskwy do Władywostoku miał
,,norm alnie" ca 11 godzin opóźnienia, obec
nie spóźnienie wynosi 3 godziny.
Pociągi
w
Rosji Centralnej i na Ukrainie kursują
już prawie bez opóźnienia.
-

pociąg

z

A czy rozwija się komunikacja
chodowa?
-

Ostatnio

samo

bardzo

szybkiem tempie.
rozwiązano problem motory
zacyjny podobnie, jak ongiś w
Ameryce;
najpierw zaczęto sprowadzać i
wyrabiać
Im 
samochody, a potem budować drogi.
coraz
port samochodów z zagranicy jest
słabszy, ponieważ produkcja krajowa po
ważnie się rozwinęła.
Oprócz wielkiej fa
bryki Forda, która po pewnym czasie ma
-

W

S.

Z.

S.

w

R.

'Wieds o k u

teatralne

plusa,
W

t.

zw

Vu|-

w

w

.

przekładzie
Trzcińskiego

,,trzeci"

dzień

Teofila

ŚwiątTeatr

Pomorskiej wystąpił z nową, dzie
siątą już w tym sezonie premjerą. Tym
razem
dano współczesną
komedję austrjacką,
napisaną przez prawdziwego
m ajstra teatru, bardzo zabawną, z umie
jętnie dawkowanym w ciągu trzech ak
Ziemi

humorem.

—

W

w

Rosji?

ZSSR jest

już kilk a tysięcy kilom etrów szos asfalto
wych, poza tem duża ilość dróg z kostki
bazaltowej i kostki drewnianej, nie mówiąc
już o tem, że miejscowa ludność z polece
nia władz wykonywa cały szereg robót dro
gowych zupełnie bezpłatnie, wobec czego,
obok szos z asfaltu i kostki powstają wcale
porządne drogi bite.
jak posuwa się wogóle industriali

A

—

zacja?

roku

m

swego

istnienia

Obozowa

16

DZIAŁ

SZCZEGÓŁY

BATERYJNYCH.

W PROSPEKTACH

sie pielęgniarstwem?
zajmować
Projekt nowej
ustawy

Wniesiony do Sejmu projekt ustawy o nie przynajmniej w zakresie gimnazjum,
pielęgniarstwie reguluje całokształt zagad lub równorzędne,
ukończony 18-ty, a nie
nienia pielęgniarstwa. Projekt zawiera prze
przekroczony 30-ty rok życia, odpowiednie
pisy, dotyczące wykonywania praktyki pie właściwości psychiczne i uzdolnienie fizycz
lęgniarskiej, a mianowicie
przygotowania ne, oraz nieskazitelną przeszłość.
do zawodu pielęgniarskiego, zakresu p rak
Przed
przystąpieniem do wykonywania
tyki pielęgniarskiej i uprawnień personelu praktyki pielęgniarskiej wymagane jest za
pielęgniarskiego, oraz szkół pielęgniarstwa. rejestrowanie się u wojewódzkiej władzy ad
Według projektu ustawy, zawodem pie m inistracji ogólnej. Względem osób, zajmu
lęgniarskim mogą zajmować się tylko oso jących się obecnie pielęgniarstwem, projekt
by, które posiadają obywatelstwo polskie i ustawy przewiduje w czteroletnim okresie
ukończyły dwa i pół letnią szkolę pielęgniar przejściowym zastąpienie wymaganych ustawowo kw alifikacyj
zdaniem
stwa, ot\vartą i prowadzoną na podstawie
odpowied
zezwolenia m inistra opieki społecznej. Kan niego egzaminu przed komisją egzaminacyj
dydatki lub kandydaci, wstępujący do szkól ną przy urzędach wojewódzkich.
pielęgniarstwa, posiadać muszą wykształce

o

co

właściwie

w

niej chodzi, poza

wczas

referent stanie

ten

pionym

i

niezbędnym

a

wó

się
niezastą
urzędnikiem

banku.

Ba, ale skąd wziąć taką sprawę?

Z

przychodzi książka telefoniczna
Na chybił
trafił otwarta,
rzuca w 0czy nazwisko ,,Kubiński, cegielnie i ce
mentowanie".
Eureka!
Sprawa ta bę
dzie ,,sprawą Kubińskiego".

pomocą

—

—

Młodzież

w
entuzjastycznie, ludzie
dojrzałym dość sceptycznie, a starzy
machają ręką i mówią ,,poco nam to".
—

Jak

ogłem zaobserwować, tempo
uprzemysłowienia Rosji ostatnio lekko osła
bło.
Dotyczy to przedewszystkiem ciężkie
w
Natomiast rozwija się
go przemysłu.
szjbkiem tempie przemysł
konsumcyjny:
fabryki obuwia, tekstylne, konfekcji, poń
W tych dziedzinach Rosja
czoch.
będzie
już niedługo samowystarczalna. Jeśli cho
dzi specjalnie o moją dziedzinę, to i tutaj
tempo pracy nieco osłabło. Zauważyć mu
szę, że energja elektryczna,
wytwarzana
—

SIECIOWYCH I

Kto może

z węgla,
a w znacznie
mniejszym stopniu z siły wodnej zużywana
jest głównie dla potrzeb przemysłu meta
lurgicznego i wojennego, a ostatnio także
dla elektryfikacji kolei, natomiast w małym
jeszcze stopniu na potrzeby oświetleniowe.
A jak się odnosi do
industralizacji

zresztą przeważnie

ludność?

10271

wy

—

złe.

APARATÓWRADIOWYCH

Poczciwy przyjaciel-sekretarz,
typo
pedant i mól biurowy, zasypany la
Już samo założenie
że p a  winą wymowy
sztuki,
bezrobotnego przyjacie
pier decyduje o człowieku, o jego po la, bierze wszystko, co ten mówi, z po
zycji socjalnej, towarzyskiej i t. d. dajo czątku za żart, dobry kawał. Gdy jed
pole do pysznych paradoksów. Rzecz się nak prezes, który przybywa na pół go
dzieje
jak powiada program
współ dziny do banku, podpisuje w przejściu
cześnie w Wiedniu. Młody,
uzdolniony doswego gabinetu pierwszy list ,,w spra
i obrotny człowiek
ani rusz
nie może
wie Kubińskiego",
bo przecież
,,prezes
znaleźć posady. Kryzys, to wszechwład jest od tego,
nie
by podpisywać listy,
ne słowo,
sroży się także i w dawnej, czytając ich", jak twierdzi ów bezrobot
pięknej stolicy monarchji
austrjackiej. ny przyjaciel, Gustaw Wiesinger, anek
Bezrobotny młodzieniec odwiedza swego tujący sobie nietylko niezajęte biurko w
dawnego przyjaciela z ławy szkolnej, se banku, ale i tytuł doktora, tak mile wpa
kretarza prezesa potężnego Mitro-Banku
dający w ucho nietylko nad Dunajem, z
w jego
biurze.
Tutaj spostrzega puste tą chwilą ,,sprawa Kubińskiego" nabiera
biurko. Błyska mu genjalna myśl. Sią rumieńców życia, staje się faktem, opar
dzie przy tem biurku i zacznie
urzędo tym o papier, i ku bezradnemu przera
wać.Mniejsza z tem, że nie będzie na li żeniu dobrego przyjaciela-sekretarza w
ście urzędników banku,
ani też nie bę galopującem tempie porywa w wirowy
dzie pobierał pensji.
a na
Byle tylko wyna ruch swego istnienia cały bank,
leźć jakąć sprawę, puścić ją w ruch, tak
wet
samo
Ministerstwo
Przemysłu i
ją zagmatwać,by niktjuż nigdy nie wie I-Iandlu.
tów

są

takie

JUBILEUSZOWA SERIE

dział,

kryzys
Zwyciężyłem
3 aktach Pawła

znanych złych dróg
one

RADJOWYiwypuszcza

tym, oczywiście, który ją referuje,
Komedia

!Nie

-

grudniu 1934.

w

URUCHAMIA

w

A czy teraz

-

Pomimo

-

Warszawa,

kooperatywach. Gorzej przedsta
wia się sprawa dla tych wszystkich, którzy
nie pracują w urzędach lub fabrykach pań
stwowych; muszą oni zaopatrywać się w
produkty żywnościowe i inne na wolnym
rynku, gdzie ceny są wciąż jeszcze bardzo
wysokie. Ale i my niejednokrotnie głodo
waliśmy.
Było to w latach dawniejszych,
kiedy, z powodu dużych opóźnień pociągów,
nieraz przez kilka dni nie mieliśmy dowozu
żywności.
cenach

-

TYTAN

ponieważ zarówno
robotnik,
inżynier,
jak i personel admini
stracyjny otrzymują produkty
spożywcze,
odzież, obuwie, opał po niskich stosunkowo
W

-

KURSUJĄ POCIĄGI SO
STAN DRÓG W ROSJI

Warszawa,

przejść
państwa, istnieją je
szcze Zakłady
Motorowe w Gorkoje i za
kłady ,,Amo" w Moskwie o przewidywanej
produkcji rocznej ca 200.000 aut ciężaro
wych, półciężarowych i osobowych. Ponad
to wybudowano fabrykę na Uralu, wytwa
rzającą około 4.000 wozów ciężarowych rocz
nie i w całym kraju szereg innych fabryk,
dostarczających części zapasowych, w y ra
biających motocykle etc.
Traktory
prze
ważnie typu Forda budują dwie wielkie fa
bryki w Stalingradzie i w Charkowie. Ostat
nio przystąpiono do budowy fabryki w Cze
labińsku o zdolności produkcyjnej
40.000
—

-

INDUSTRJALIZACJA?

naszego

na

JAK

-

SAMOCHODY SOWIECKIE?

KOSZTUJĄ

Zabawne perypetje ,,sprawy
Kubiń
skiego" uroczyste konferencje, posiedze
nia, szereg doskonale podpatrzonych ty
w
akcie
pów, mimo lekkich dłużyzn
drugim i trzecim, po znakomitym, bra
wurowo
postawionym akcie pierwszym
sztuki, i mimo naciąganych tu i ówdzie
sytuacyj, czynią z tego przedstawienia
widowisko naprawdę wyborne. Dla ban
kowców będzie to trochę krzywe zwier
w
ciadło stosunków,
ich
panujących
świecie, dla ludzi ,,z drugiej strony okienka" (bankowego) ucieszna i trochę
złośliwa karykatura
interesu".
,,ludzi
Całość dwie i pół godziny dobrego hu
moru.

wykonawców na specjalne wy
zasługuje p. Jerzy Tatarkie
wicz w czołowej roli ,,doktora"
Wiesingera. Zagrał swą rolę z temperamen
tem i dużem poczuciem humoru. Błys
kotliwe jego paradoksy i powiedzonka
dostały kilka razy brawa przy podnie
sionej kurtynie. P Jerzy Szyndler w roli
sekretarza, z zaparciem się
przyjaciela
siebie robiący życiowego safandułę, dał
sylwetkę bardzo zabawną. Psuło ją chwi
lami trochę niepotrzebnej szarży. P Wła
Ilcewicz
dysław
był majestatycznym
prezesem Mitro-Banku.
Kapitalną syl
wetkę generalnego dyrektora dał p. Sta
Wśród

różnienie

.

-

.

nisław

Kwaskowski,

doskonale

podpa

trzonymi prokurentami banku byli pp.
Maksymiljan Cybulski i Zbigniew Kalinowicz, poprawnym baronem Fabry, w

wieku

A

—

chłopi?

Uświadomienie

—

szerokich

ludno

mas

wiejskiej charakteryzuje najlepiej na
Kilka razy do roku
stępująca anegdota:
przybywają do przewodniczącego W C. L
K. A
Kalinina, delegacje rozmaitych koł
chozów, nieraz z bardzo odległych okolic.
Kalinin tłumaczy chłopom z dużą dozą cier
pliwości, co to jest industrjajizacja, jak się
w
Rosji rozwinęła, jakie są jej dalsze per
spektywy.
Chcąc dobitniej
wytłumaczyć
delegatom o co chodzi, pokazuje w pewnym
momencie stojący przed nim traktor i mó
wi: ,,Takich traktorów mieliśmy przy obję
ciu rządów 5 w całej Rosji, obecnie mamy
ich 200.000, a za rok będziemy m ieli 500.000.
Tutaj znów widzicie samolot, mieliśmy ich
dawniej kilkaset, obecnie już kilkaset ty
sięcy, a za pięć lat będziemy mieli miljon.
Tu wreszcie widzicie samochód.
Mamy ich
obecnie już blisko miljon, a za pięć lat każ
dy mieszkaniec będzie jeździł własnym sa
mochodem.
Oto co zrobił socjalizm".
ści

.

.

.,

Jeden z delegatów, powróciwszy na wieś,
zgromadzi! mieszkańców i tłumaczy, co to
jesi industrjalizacja, której sam nie bar
dzo rozumie, i czego dokonał rząd obecny.
Ulicą przechodzi inwalida o jednej nodze.
Delegat wskazuje nań i mówi: ,,Przed regi
ment bolszewickim mieliśmy tylko kilkuset
inwalidów, obecnie mamy ich już kilkana
ście tysięcy, a za rok będziemy mieli kilka
Widzicie tu
żebraka
dziesiąt tysięcy.
mówi, wskazując na siedzącego w kącie bie
daka
takich mieliśmy dawniej kilka ty
sięcy, obecnie kilkaset tysięcy, a za pięć lat
będziemy ich mieli miljon".
—

—

W tym
momencie przechodzi
pogrzeb.
Delegat wskazując na
pogrzeb
krzyczy:
,,Za czasów cara był jeden pogrzeb dzien
nie, obecnie jest ich już kilkaset, a za pięć
lat wszyscy już będziemy jechali karawa
nem.
Oto czego dokonał socjalizm".
A.W.

zresztą roli,

niewielkiej

Heleński.

sław

P

.

Włady

był p.

Michał

Kalinowicz,

przypominał raczej wiedeńskiego gigolo, uwodzącego leciwe amerykańskie m iljonerki, niż podsekretarza stanu, dobrą
sylwetkę woźnego bankowego dał p. Cze
sław

Czesławski.

gramie,

trzema

rzucanego

za

roli

pro
wy

przez

trzy

Pan, oznaczony

gwiazdkami

drzwi

z

w

banku

w

akty nieszczęśliwego starszego pana za
sługuje również na pochwalną wzmian
kę.
Płeć
nadobną
reprezentowały
z
naogół
wdziękiem
tylko
dwie panie, a mianowicie p. Jadwiga Pytlasińska i p. Jadwiga Kopijowska. Pier
wsza w roli Herty, sprytnej i samodziel
nej; córki prezesa, druga w roli stenotypistki, panny Frani.
Kreacja pierw
szej była dużo ciekawsza.
—

—

Dekoracje p.
wbrew

temu,

co

Feliksa
umiał

Krassowskiego,
nieraz

ten

zdol

artysta pokazać, tym razem przypo
minały raczej
wnętrzne poczekalni na

ny

małej stacyjce kolejowej,

niż

wielkiego

banku.

Reżyserował sztukę p. Jerzy Szyn
trochę mięką ręką. Dobrze byłoby
że nie
wyperswadować komu należy,
mówi się ,,wziąść", tylko ,,wziąć".
Publiczność premjerowa,
zresztą to
ruńskim zwyczajem żenująco nieliczna,
bawiła się bardzo dobrze. Oby p. Vulpius
i jego komedja zwyciężył także kryzys
dler

na

widowni

teatru.

Zasteoca.
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,,Un giorno polauo”

Nieco

impresyi

z

na
—

M. S. ,,P iłsudski" w stoczni w Monfalcone
stało się żywiołową manifestacją na rzecz
Polski. Jeden z uczestników uroczystości

sposób opisuje swoje wrażenia, ód
w tym
pamiętnym dla polskiej
żeglugi morskiej dniu:
ten

niesione

Nad

Adrjatykiem

świtać.

Na

ulicach

jednak rojno
stowskie

i

uroczystości

spuszczenia
motorowca vsPilsudskiCi

Jak już donosiliśmy, spuszczenie
wodę nowego transatlantyku polskiego

w

Trieście

w

dopiero

zaczęło

portu triesteńskiego

gwarno.

Czarne

faszy

,,giorno polacco".

Goście polscy żegnani
długie szpalery faszystów rytmicz
nymi okrzykami: ,,eia, eia, alala!"
ja
dą złożyć hołd poległym na cudny cmen
tarz w Redipuglia, cmentarz, na którym
pono leży
przeszło 200.000 ofiar krwa
wych bitew nad Izonzo 1Piawą. A później
przez

—

przyjęcia w Radzie prowincjonalnej Go
spodarstwa Korporatywnego, w Kole
Włosko-Polskiem i u ,,Cantieri Riuniti"

na

wocSę

statku

,,Ausonial*.
wszystkich przemówieniach wło
skich dało się odczuwać to uczucie du
Włosi
my narodowej, że właśnie oni
są w stanie wybudować dla Polski dwa
M. S. ,,P ił
wielkie olbrzymy morskie
sudski" i M. S ,,Batory", okręty, będące
na

We

—

—

.

szczytem nowoczesnej
w

tec h

n

ik i

żeglugo

ej.
J. K.

odświętne mundury uwijają się

wszędzie, a przy samochodach, autobu
sach i tramwajach
słychać ras po raz

polską

mowę.

Wszyscy się spieszą, gdyż p r-ed ósmą

zdążyć do Monfalcone. Wodowa
okrętu musi się odbyć przy najwyż
szej wodzie a odpływ nie czeka. Miesz
kańcy Triestu wiedzą dobrze, co pię
dzień pol
dzieje. ,,Un giorno polacco"
trzeba
nie

Na

pierwszej wyprawie.

-

k i, dzień spuszczenia na wodę nowego
kolosa transatlantyckiego
,,M. S. P ił
sudski".
s

nI l

W

della motonave", wodowanie
to uroczystość dla Triestu, a
parowca
cóż dopiero, gdy statek wykonany na za
mówienie dalekiego narodu, ,,construito
per conto della nazione polacca"i ja k w y 

rażały się pisma i jak powtarzali wszy
scy. Naród polski był tu znany wpraw
dzie, ale więcej wiedziano o ,,la tragedia
della Polonia", niż o obecnym rozwoju
Polski. Obecnie olbrzymi okręt, jeden z
największych, jakie wyprodukowała sto
cznia w Monfalcone, był
dla
Włochów

najlepszym dowodem
przyjaźnionego k raju
dokaeh tłum

.

M

wzrostu

potęgi za

.

ilicja

faszystowska

utrzymuje porządek. Z trudem przedo
stajemy się przed okręt. Wszyscy z na
prężeniem czekają. Poświęcenie. Potem
krótkie wzruszające przemówienie mat
ki chrzestnej p. W andy Pełczyńskiej. E
nergiczna ręka rozbija w drobne kawał
ki butelkę szampana o burtę okrętu. Ci
sza. Jeden przycisk kontaktu
elektrycz
nego, coś zadrżało. I nagle robotnicy w
niebieskich bluzach zaczęli wołać: ,,La
va! La va!"

i

nerwowych

—

W

cierpieniach reumatycznych, pod(agrze,

varo

tabletki

głowy, grypie

ulgę

przynoszę
Do

ss

dobre

Togal

nabycia

Gwałtowny

iały tony: ,,Jeszcze Polska nie zgi
nęła". Równocześnie ryk wszystkich sy
ren w porcie i
olbrzymi okrzyk tłumu,
okrzyk powtarzający się od Monfalcone
brzegami Adrjatyku aż do Triestu i da
lej obwieścił światu, że pierwszy wielki
okręt polski wszedł na morze.

brzm

parowiec rzu
ciło południowe promienie przedostają
ce się przez chmury słońce.
,,1 1 felice varo"
szczęśliwe wodo
Na

sunący ku

wodzie

-

wanie.
nie prze
Rozentuzjazmowany tłum
staje krzyczeć: ,,Evłva la Polonia, eviva
il Duce"!

Cała

manifestacja, hymn polski pod
niebem Italji, te okrzyki i ten okręt pol
w y
ski na gładkiej powierzchni wody
wołują wśród nielicznej grupy Polaków
najwyższą skalę wzruszenia. Tu i tam
pod pretekstem osłony od świecącego w
oczy słońca, ktoś ociera cisnące się łzy.
W kulminacyjnym momencie polskiemu
operatorowi kinowemi drży ręka, a pol
skiemu speakerowi radjowemu załamu
-

,

je się głos...

Ceremonja skończona. Jeszcze arcy
biskup Gorycji błogosławi rozchodzące
się tłum y. Lecz nieskończone jeszcze

TYLKO a w a
Prosimy

i

,,Prawda'*, omawiając
,,Izwiestja"
akt oskarżenia przeciwko Nikołajewowi
i towarzyszom, kładą szczególny nacisk
na kontakt z anonimowym konsulem w
Leningradzie. ,,Izwiestja** twierdzą, że
Nikołajew otrzymał poparcie konsula
wzamian
skich

dostarczenie

za

informacyj.

mu

że rezultatem

ich

szpiegow

Spiskowcy wiedzieli,
roboty może być ,,nat

nadzieja

chnienie interwentów

nowemi

mi".

że znikła

Pismo

zaznacza,

wszelka

między b. zinowjewcami a orga
nizacjami białogwardyjskiemi i że spot
ka ich ten sam los, co dywersantów i na
jemnych zabójców, nasyłanych do ZSRR.
przez zagranicznych imperjalistów, lub
resztki b. rosyjskich klas panujących.
,,Prawda" zarzuca spiskowcom, że
,,proponowali oni otwarcie swoje usługi
międzynarodowej kontrrewolucji, że byli
subsydjowani przez jej reprezentantów",
że ,,budowali swoje plany w nadziei na
interwencję zagraniczną" i że za pośred
nictwem pewnego konsula w Leningraróżnica

Togo!

cierpieniach*

na
dzie

i

grupę t.

aptece.

zw.

ss

zinowiewowców

usiłowali

nawiązać łączność
,,kontrrewolucjonistą Trockim"(l) ,,Pra
wda" usiłuje cały ciężar winy za zamach
leningradzki przerzucić na czynniki za
graniczne, pisząc:
,,Wycelowane są na
nas armaty imperjalistycznych wrogów.
Właśnie
stamtąd, z kapitalistycznego
ruchu wieje ten smród, którym oddycha
li zabójcy Kirowa". Obydwa pisma zapo
wiadają surową rozprawę ze wszystkie
m i oskarżonymi.
,,Komsomolskaja Prawda" nawołuje
do ,,politycznego hartowania młodzieży".
Zamiast Zinawjewska
Kirowo
Organizacje robotnicze Ukrainy so
wieckiej wystąpiły z prośbą ,,o przemia
nowanie miasta
Zinowjewsk, dawniej
Elizabetgrad, aby sowieckie miasto nie
nosiło imienia zdrajcy partji i klasy ro
botniczej!"
z
Zgodnie
wyrażonemi życzeniami
prezydjum centralnego komitetu wyko

pod wodą

z

donoszą z Lizbony, nad miastem
Coimbra nastąpiło oberwanie się chmury.
Po 7-godzinnym ulewnym deszczu
więk
W niżej
szość ulic znalazła się pod wodą.
położnych częściach m iasta mieszkańcy po
szczególnych domów przy pomocy członków
straży ogniowej przenoszeni byli do łodzi,
którem i
przewożono ich w
bezpieczne
miejsca.

Na czele biur plebiscytowych
w Saarze
obywatele państw neutral
nych
stycznia przybędzie do Saarbruecken 950 obywateli państw neutralnych,
w tej liczbie 350 Szwajcarów, 350 Holendrów
i 250 Luzemburczyków, pod których prze
wodnictwem czynne będą biura wyborcze
w
dniu plebiscytu.
Obywatele ci, po złoże
niu przysięgi przed kom isją plebiscytową,
udadzą się do wyznaczonych im okręgów
W

dniu

10

wyborczych.

—

.

nawczego ZSRR. zmieniło nazwę miasta

Zinowjewsk

Samotna latarnia morska na

na

,,Kirowo".

niedostępnej skale

Urządzenia sygnalizacyfne działaSą automatycznie
bez obsługi ludzkie!
czasie na wyspie QuesFinisterze (Bretanja) zostanie uru
chomiona automatyczna latarnia
morska,
pierwsza tego rodzaju na świecie. Położona
W

sant

najbliższym

w

pełnem morzu,
cyplu Nividic, będzie
działała zupełnie bez obsługi, sposobem au
do
tomatycznym. Aby umożliwić dostęp
niej, utrudniony naskutek burzliwego mo
rza w tem miejscu, połączono ją z wybrze
żem liną.
na

na

Wyspa Quessant stanowi jakby miejsce
zakrętu dla
okrętów płynących z zatoki
Gaskońskiej lub z kanału La Manche w
kierunku północnej Ameryki.
Ruch okrę
tów jest więc w tem miejscu bardzo duży,
a że morze jest tutaj usiane niebezpiecznem i
rafam i, powstała konieczność zbudowa
nia bardzo dokładnego systemu sygnaliza-

PNI PO PIERWSZEGO

O ODNOWIENIU
PRZEDPŁATY
I

tych

Tabletki

miasto

Jak

Przedstawicie!

Krzyży

Ligi Czerwonych
Warszawie

w

przybył do Warsza
międzynarodowego kongresu
Czerwonych Krzyży w Tokio do Paryża za
stępca sekretarza generalnego Międzynaro
dowej Ligi Czerwonych Krzyży p. Giełgud.
Przedstawiciel Międzynarodowej Ligi C.
K. złożył wizytę w zarządzie głównym Pol
skiego Czerwonego Krzyża, inform ując się
o działalności P. C. K na poszczególnych od
cinkach pracy. P. Giełgud zwiedził instytu
cje i zakłady Polskiego Czerwonego Krzyża,
wyrażając się z wiełkiem uznaniem o ich
W

w

y

ostatnich dniach

w

drodze

z

.

pamiętać

na

usługi.

najbliższe

atak prasy sowieckie!

Całe

przeziębieniu odda((l

KontrrewolucjonistaTrocki...

-

Olbrzy m rus z ył, coraz szybciej stacza
jąc sięku wodzie. W tej samej chwili za

w

w

i

Potop w Portugalii

bólach

kwartał

względnie

Przedpłato przyjmują wszystkie urzędy pocztowe, agentury

m.

styczeń.

i roznosideie

gazet.

organizacji.

cyjnego. W jasną pogodę światła na wy
spie Quessant spełniają doskonale swoje za
danie, ale w okresie mgieł sygnały optycz
ne
są niewystarczające, próbowano
więc
dawać sygnały akustyczne, jak syreny,
strzały armatnie itd., ale nośność ich z sa
mej wyspy okazała się niedostateczna. Dla
tego to właśnie powstał pomysł zbudowania
latarni morskiej nie na wyspie, a na ska
łach na pełnem morzu, i w ten sposób, W
odległości 1.100 m. od zachodniego wybrze
ża wyspy Quessant, wyrosła na skale Nividic wieża latarni morskiej.
Ponieważ skała ta jest dostępna zaled
wie w ciągu kilku dni na rok, budowa la
tarni nastręczała olbrzymie trudności i trwa
ła przeszło 20 lat (od 1911 r.). Dla zobrazo
wania tych trudności wystarczy nadmienić,
że trzeba było rozciągnąć nad morzem prze
szło 2000 metrów kabla wagi około 6 ton.
Oświetlenie latarni składa się ze światła
elektrycznego o sile 1.500 watt i ze światła
pomocniczego gazowego na acetylenie, w łą
czanego automatycznie w razie zagaśnięcia
elektryczności, poza tem funkcjonuje syre
na wprawiana w ruch zapomocą elektrycz
nych kompresorów.
Światło gazowe reguluje, zapala i gasi
w
odpowiednich momentach, w wypadku
niedziałania światła elektrycznego, specjal

eleganckie
w

mechanizm zegarowy, syreny ostrzegaw
cze działają naskutek kolejnie nadawanego
a
działa
prądu ciągłego i przerywanego,
wprawiano są w ruch w ten sam sposób,
co i syreny, ale przez prąd ciągły o kierun
ku przeciwnym niż w syrenach.
Nowe urządzenie w Nividic
jest, jak
wzmiankowaliśmy, pierwszą instalacją tego
rodzaju na świecie i niezawodnie rozwiąże
w
przyszłości problemat latarni morskich
na
niedostępnych skałach i w tych miej
scach, gdzie trudność dostępu jest przyczy
ną niezwykle uciążliwego życia latarników.

KAPELUSZE.UAMSK1E

wielkim

-

ny

OKAZJA

NIEBYWAŁA

wyborze już
tylko w firmie

8943

od

zm

2 .50

SZiPI.15U

GDYNIA, ul. Abrahama

ii, tel.s6*o5

Wkilku wierszach
Z Amsterdamu donoszą: sekcja lekarska
zwłok
ofiar
KATASTROFY WIELKIEGO

SAMOLOTU HOLENDERSKIEGO wykazała,
że nietylko maszyna, ale i pasażerowie byli
porażeni przez piorun. P ilot wobec tego nie
był w stanie kierować aparatem i to wła
śnie wywołało katastrofę.
W Arnhem w Holandji

SPŁONĄŁ

TEATR

MIEJSKI, wybudowany w r. 1865. Ofiar w
ludziach niema.
Straty materjalne wyno
szą 580 tys. florenów.
Liczba bezrobotnych

..

.

.

.

.

.

Francji STALE
SIĘ POWIĘKSZA. Według ogłoszonych ow
statnio danych statystycznych,
dniu 17
listopada było 362.140 bezrobotnych 24 listo
369.435, 1 grudnia
375.183, 8 gru
pada
dnia
384.841 i 15 grudnia
395.680 bez
robotnych.
Według doniesień z Aten, gwałtowna bu
rza wyrządziła WIELKIE
SPUSTOSZENIA
NA KRECIE.
Ucierpiało specjalnie miasto
Kanea, gdzie 5 osób poniosło śmierć, a zgórą 100 domów uległo zniszczeniu.
Hiszpański statek rybacki ZATONĄŁ
WRAZ Z ZAŁOGĄ w pobliżu portu Vigo.
W czasie świąt Bożego Na^ ^ E aJ!^
ram i BURZ ŚNIEŻNYCH I OSTRYCH MRO
ZÓW
padły w Stanach Zjednoczonych 23
osoby. Żegluga na Pacyfiku zamarła. IIuurintrv wvwołałv wielkie szkody
-

we

-

-

-

.

'

.
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Jak i

o

mówić przez

czem

Program radjowy, apelujący do władz
i
czło
poznawczych
wzruszeniowych
wieka przy pomocy wrażeń słuchowych,
składa się z dwóch zasadniczych
ele
mentów: słowa i muzyki.

gadnień od najprostszych spraw do co
raz bardziej zasadniczych i
ogólnych
siatka programów odczytów radjowych
przewiduje największą ilość tematów bo

słuchacza i

70 procent,

—

kształtowanie go, a zarazem
dostarczenie mu możliwie doskonałych

jest bezsprzecznie
najwięk
Zadanie to wykona
radja. Czy każda? A jeśli rodzajów radości.
ne być może
tylko
przy opracowaniu
Na
te
zna
jaka?
pytania
leziono stosunkowo
łatwo
odpowiedź. programu i planowem realizowaniu go.
Przeprowadzona dokładnie analiza wy Zarys -ten jednak, ani w obecnej, ani
kazała, że wprawdzie największym ,,ma żadnej przyszłej formie nie może być dla
gnesem", przyciągającym ludzi do radja układających programy radjow'e wiążą
jest muzyka, pod warunkiem jednak u- cym regulaminem.
Ma ona inne zadanie: chce być przy
trzymania wydatnej przewagi procento
dziedzin
wej muzyki lekkiej nad poważną, warto pomnieniem tych wszystkich
które daje radjo, będące jednem
życia,
nad
nad
tru
ściowej
przemijającą, miłej
w 'inno
ze
zw'ierciadeł życia
stawiać
znaleziono
dną. Tu odrazu
konieczny
słuchacza.
przed
oczy
teore
kompromis między wymaganiami
Zgodnie z tendencją ujmowania zatyków, a przyzwyczajeniami1słuchaczy:
nie rezygnując z roli radja jako instru
mentu umuzykalnienia ogółu przez do
cza
brą muzykę, ścieśniono rozpiętość
sowo muzyki poważnej.
Muzika

szą atrakcją
nie każda, to

—

Trudniejsze,

bardziej

złożone,

pewne i ważniejsze problemy do
zania nasuwało słowo radjowe.
chodzi

a

do oceny ludzi i
Nikt

Tu

codzienne".

przypada na medycynę, przyro
geografję, oraz humanistykę i tema
ty pokrewne. Trudno choćby w przybli
żeniu podać tych kilkaset tytułów, któ
re zawiera plan
odczytów.
Są one tak
różnorodne, że tylko z trudnością mie
ści się życie w ramach jakiegokolwiek
W
programu.
każdym razie radjo otrzymało przynajmniej w jednej dziedzi
nie swej programowej działalności wzo
rowy plan.
A to jest w działalności każdej insty
na zdobywanie
celów
tucji obliczonej
dalekosiężnych najważniejsze.
Reszta

dę

i

świata.

w

Próbę djagnozy i szkic środków za
radczych postanowiła dać Komisja Od
czytowa Głównej Rady Programowej. W
kilku miesięcy, nie przerywając
ciągu
bieżącej pracy opinjowania audycyj, Ko
,,Wskazówki
misja przedłożyła radju:
dla prelegentów
radjowych" i ,,Siatkę
programową odczytów radjowych".
i
Komisję
jej
rezultaty, są interesujące:
wydaje się
rzeczą naprawdę słuszną, że najpierw
zwrócono uwagę na mówcę radjowego,
a nie
na jego
ewentualnego słuchacza.
Dobry mówca zawsze znajdzie
kogoś,
kto go wysłucha. Wskazówki więc pre
cyzują wymagania radja w sctosunku do
prelegenta, mówią mu o formie przemó
wienia radjowego, o treści, o zasadzie
cyklów odczytowych, o różnicy między
estradą, a mikrofonem, o sposobach umiejętnego
intrygowania
uwagi dalekiegosłuchacza, o potrzebie wydobywa
nia z mowy akcentu serdeczności, przy
jaźni- Są w tych ,,Wskazówkach" rów
nież kategoryczne zakazy
rachunek
grzechów prelegentów radjowych, wy
kraczających przeciw świętym prawom

obrana przez

—

mikrofonu.

czego dzieła, które określa o czem
mówić przez radjo.
Zamiarem

isji Odczytowej było

nale
Ko

dać rodzaj siatki,

Pol

w

it

Konsumpcja cukru, która stanowi w zna
cznej mierze o skali zamożności i kultury,
kształtuje się prawie równolegle do kon
sumpcji radja.
*

*

de
Jeżeli weźmiemy pod
średnio biorąc w Polsce

uwagę rodziny, to
22 rodziny tylko

na

jedna posiada aparat radjowy.
W okręgu katowickiej Dyrekcji Poczto
ej na 1000 osób przypada 25 aparatów radjowych, a w okręgu wileńskiej i lubelskiej
tylko po 6 aparatów.

w

*

a*
W okręgu Dyrekcji Poczt i Telegrafów
w Warszawie
prawie połowa aparatów rai że wszystkie inne
djowych, to detektory
—

okręgi kraju mają wyższy procent
tów lampowych.

apara

*

Hi
rodzin lekarzy, aptekarzy
i weterynarzy w Polsce 7.000 rodzin nie słu
cha audycyj radjowych. Połowa adwokatów
i rejentów nie słucha jeszcze radja, ci zaś,
którzy słuchają w 80 proc. mają aparaty

ogólną ilość

Na

lampowe.
*

*
.

Sylwester

Sylwester obchodzony rok rocznie w rao
djo rozpocznie się w dniu 31 grudnia
godz. 23,55 mazurem z ,,Halki" Moniuszki.
O godz. 24.00 rozniosą fale eteru dwanaście
uderzeń zegara, z którem i zakończy się pa
nowanie starego roku. O godz. 24.00 w krót
kich, a serdecznych słowach zwróci się do
słuchaczów całej Polski naczelny dyrektor
Polskiego Radja dr. Zygmunt Chamiec. Na
stępnie po odegraniu poloneza A-dur Cho
pina o godz. 00.10 nadana zostanie specjal
na audycja dla Polonji zagranicznej, trans
m itowana do
Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej, a składająca się z Hymnu
Narodowego i przemówienia prezesa Świa
towego Związku Polaków zagranicą p. mar
szałka Władysława Raczkiewlcza.
O godz.

22.000 osób stanu duchownego w Polsce
posiada 6.000 odbiorników radjowych, a więc
prawie tyle, ile jest parafij w Polsce.

radio

w

*

przygrywać będzie muzyka do tańca
O godz. 1,00 wystąpi w odświętnej szacie
Lwów w wesołej audycji pt. ,,Sąd nad ro
kie m 1934".
Będzie to audycja pióra W.
Budzyńskiego, w opracowaniu muzycznem
Z. Lipczyńskiego.
W sądzie zaś nad sta

00.25

rym rokiem wezmą udział
bia ni
,,Szczepku ł Tońku" ,

Fali",

,,Lwowskiej
ka",

kosenkranz
o

ną

poza tem

ubiegłym minęło 10 lat od chwi
li założenia Koła Radjowego przy Państwo
Kursie
wym Wyższym
Nauczycielskim w
W roku

Warszawie.

Doceniając znaczenie radja dla szkoły i
nauczyciela, ówczesny dyrektor Wyższego
Kursu Nauczycielskiego i Instytutu
Nau
czycielskiego dr. Tadeusz Kupczyński we
spół z prof. Gustawem Wuttke założyli t.
wówczas ,,Radjoklub", osobiście współ
pracując w nim. Do klubu zapisało się 70
Kursu
słuchaczy i słuchaczek Wyższego
Nauczycielskiego i Instytutu Nauczycielskie

zw.

*

w

Pol

radjo

wych.
*

*

*

Na
Polsce

jedenaście gospodarstw kupieckich w
tylko w jednem gospodarstwie słu
chają audycyj radjowych.

humoru

asy

piąt

,,Wesoła

obrońców ukażą się zaś ApriUntenbaum. M u zy ką tanecz

rolach

w

*

10.000 rodzin właścicieli majątków
sce nie korzysta
jeszcze z audycyj

łu

serdecznie

i

godz. 2.00 zakończymy radjowego

Syl

westra.

O wcześnicszej porze, bo o godz. 22.15,
radjostacja warszawska nada również audysję sylwestrową pt. ,,Zwarjowana muza".

Było to w roku 1924, a więc w chwili,
gdy radjofonja jeszcze nie istniała, a licz
bę radjoamatorów w Polsce można było nie
m al
na palcach policzyć.
Celem członków
Klubu było teoretyczne i praktyczne zapoz
nanie się z radjotechniką i budowanie ra
go.

dioodbiorników.
Klub ten, nazwany później ,,Kołem Radjowem", jest jedną z nielicznych instytu
cji tego rodzaju, które przetrwały tak długi
okres czasu przejawiając dużą aktywność.
W. K N. jest kursem rocznym, na który
zjeżdżają się nauczyciele ze wszystkich
.

Polski.

Koło więc co roku zmieniało
osobowy, co roku też członko
wie Koła zabierali ze sobą odbiorniki, za
wożąc je do swych, często bardzo odległych
stron, gdzie radjoaparaty dotychczas
są
stron

skład

swój

jubileusz Nauczycielsliiego ,,Koła Radiowego"

Członkowie Koła byli
rzadkością.
więc
prawdziwemi pionierami
radjofonji
pol
skiej, przyczyniając się walnie do spopula
ryzowania radja i powiększenia liczby od
biorców radjowych.
W ciągu tych 10 lat członkowie
Koła
zbudowali ok. 400 radjoaparatów, w tym ok.
90 proc. lampowych, Koło rozwija się stale
i prawdopodobnie wykształci jeszcze niejed
ną setkę przyjaciół radja.
Z okazji 10-lecia Koło urządza w począt
kach lutego 1935 r. wystawę radjową, obra
zującą 10-cioletnią pracę Koła i obecny stan

radjofonji.

5

Wwieczór
,,Święta

sylwestrowy

Sylwester na Semmeringu", ,,Kto się
śpie
szy do Adrji", ,,Staropolskie kochajmy się"
w ,,Resursie Obywatelskiej", ,,Żółty pióro
pusz u malarzy"
wykrzykują plakaty na
slupach ulicznych czerwonemi z gorliwości
w

Wiedniu

—

chce ubawić niech

za sobą szybkie
kroki.
Ogląda się
sąsiadka w granatowym berecie.
Spie
Pewnie na Sylwestra.
To też pra
szy się.
wie gniewnie mruknął:

szy

—

to

—

Pani tak

na

Sylwestra się śpieszy?

—

—

literami.
Na dachach i

Sylwester.
ruchome
szumi.

cienie

murach

tańczą

kolorowych reklam.

Uderza rytmem

tanecznym

Ulica
o

szyby wystaw, ściany kamienic i
Przenika do mieszkań,
cący asfalt.
ne

szkla
świe

zaglą

przejęta swoją ro
lą. Zaczynamy Nowy Rok, witamy go na
dzieją pełną obietnic, nie chcemy o niczem
wiedzieć i o niczem pamiętać.
Dziś żyje
da rozbawiona

została
Specjalna uwaga
położona
na
dykcję prelegentów.
Czy wady w
wymowie przez radjo nie są podobne do
błędnej ortografji w piśmie lub druku?
Co powiedziałby czytelnik, gdyby jakiś
autor chciał zmusić go do czytania utwo
rów napisanych wadliwą ortografją? A
przecież właśnie
niektórzy
prelegenci
dziwią się, że radjo wymaga od nich ko
rygow'ania wymowy. Przecież tu chodzi
o ortografję
radjo-,,ortofonję".
Pierwszy etap prac Komisji, polega
jący na dokładnem sprecyzowaniu zalet
idealnego
prelegenta,
wygłaszającego
idealną polszczyzną idealnie dobry od-1
do
zasadni
czyt,
był tylko wstępem

ży

A
Na około 24 miljonów wieśniaków
sce zaledwie 24.000 słucha radja.

*

słuchaęza, jego roz

radjo nie sądził, aby to było
już choćby z tego powodu, że
ubóstwo możliwościkulturalnych nasze
go kraju, zwłaszcza na odległej prowin
cji, jestprzysłowiowe i żegłód kultural
ny naprawdę panuje. Jaki więc odczyt
radjowy jest dobry, jaki zły?Oczem na
leży mówić, aby słuchano? Kto ma mó
wić? Jak? Do kogo? Te i tysiące podob
nych pytań wymagało zastanowienia się.

m

,,Życie

tów.

nie

możliwe

Metoda

dziale

w

za

—

ca

—

rozwią

wyłącznie
rywkę, czy nawet jego wykształcenie eto coś wię
stetyczne. Odczyt radjowy
cej: ogrom
zagadnień,
wymagających
natychmiast oświetlenia ze stanowiska
kultury i państwa, kazał radju zwrócić
całą energję na odcinek, który się wydał
Słuchacz radjo
najbardziej zagrożony.
wy zamykał głośnik, gdy padały pierw
sze słowa odczytu...
Przecież nie z nad
m iaru
wzruszeń
Nie
intelektualnych!
dlatego, aby sądzić, że wie wszystko, że
się wszystkiego nauczył, że nie potrze
ba mu już niczyjej rady, pomocy, infor
na
macji,
niczyich oczu do patrzenia
sprawy odległe a ciekawe, niczyje'go ser
o

radjo?

rugującej wszelką przypadkowość i uniemożliwiającej wszelkie .przeoczenia.
Wysokiem zadaniem radja
czyta
my na wstępie
jest oddziaływanie na
—

miecie że...

'Czy

Ogólny stopień nasycenia radjem rynku
polskiego jest bardzo słaby, gdyż średnio
na 1000 mieszkańców przypada
10 abonen,

do okien

my!

Sylwester
tor, wracając do
—

nym,

—

potrącany

konstatuje obojętnie

domu krokiem
przez

Wik

mechanicz

śpieszących

ludzi.

bramy, skręca na schody i po
Niema
woli, niedbale wspina się w górę.
poco śpieszyć.
Kłopoty lśniącej bielą ko
szuli, wytwornego fraka, zagubionych spi
nek są mu obce.
Zasiłek z ZUP'u się skoń
O nowej pracy niema mowy.
Jest
czył.
Wchodzi do

i

Prawie,

że

nienawidzi

zgorzkniały
zły.
tych ludzi śpieszących przed siebie

gorącz

kowo.
i

Na piątem piętrze staje przed drzwiami
długo szuka klucza po kieszeniach. Sły-

O nie
uśmiechnęła się prosto
niosę słuchawki z naprawy. Trzeba prze
cież bawić się w noc sylwestrową, a mnie
na nic innego nie stać.
Na bal trzeba mieć
suknię, pantofle, kwiaty... Zresztą nie mam
—

—

—

cych za sobą smugę śmiechu i perfum. Nie
długo uderzy dwunasta. Co raz więcej sugestjonuje go nastrój wieczoru sylwestro
wego.

Nagle w samotność jego wpadł mieniący
się wesołością śmiech z sąsiedniego poko
ju. Poderwał się zaskoczony. Ten śmiech
Skierował się
zdopingował go ostatecznie.
ku

drzwiom

zkimiśćizaco?
—

To

tak

jak ja, podchwycił

mu

ne

zwierzenia.

te

i

urwał,

romantycz

Znalazłszy, się u siebie wyciągnął się
Wieczór zaczynał się
znużony na łóżku.
Jeszcze nigdy
tak
dłużyć nieskończenie.
smutnie nie spędzał Sylwestra.
Nawet jego
sąsiadka nie jest tak samotna. Ma to swoje
radjo i może zapomnieć o samotności, słu
chając głosów i radości płynącej ku niej
słuchawek.

ze

Możeby tak, pójść tam, do niej... ale
się zaczepić... może spojrzy na niego
zdziwiona i zimnem: ,,Daruje pan..." upoko
—

o

co

rzy

Co robić?
go i pożegna.
W ciemnym pokoju powracają

ku

nie

kiedy to... ech
W iktor czuje się wyrzu
tem...
cony poza nawias, kolorowych baloników,
kieliszków wina wznoszonych przy toastach,
barwnych sukien kobiecych, pozostawiają.obrazy
mniejsza, z

mu

z

dawnych

lat,

sąsiadki

i

zastukał.

.

Daruje pani, ale tutaj jest tak weso

—

się śmieszne wydały

bo

Proszę

—

ło, słyszałem przed chwilą pani śmiech,

a u

jest tak przeraźliwie samotnie. Słu
cha pani radja, może i ja mógłbym wziąć
udział w tym radjowym sylwestrze.
mnie

uśmiechem

Z
—

Niech

pan

słuchawki.

podała

mu

prędko

siada i

nie

przery

ilej spę
dzić ten wieczór we dwoje.
No ale gdyby
Tkwi
nie radjo nie przyszedłby pan tutaj.
libyśmy każde osobno w czterech ścianach
niepotrzebnych rozgoryczeń i w'spomnień, a
tak będziemy się bawić ze wszystkimi.
Nie pozostaje m i nic innego, jak bło
gosławić słuchaw'ki, przetańczymy ten wie
czór razem i w'esoło, pomimo, że nieprzetańczymy go na sali balowej.
Spojrzała na niego zalotnie.
Zobaczył,
wa

słuchania.

Pewnie

że

dużo

m

—

że
i

m a

duże

szare

oczy,

bardzo świeże usta

że...

już od dzisiaj chyba częściej będzie
przychodził z nią słuchać koncertów radjo
wych.

Taki

był początek Nowego Roku.
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Literackie Konfraterni Artystów

Kolo

w

MARLICZ

Powrotny analfabetyzm wśród inteligencji

warunkach

dzisiejszej cywilizacji
zwiększa się
bardziej liczebność
tych grup społecznych i zawodowych,
należenie do których wymaga pewnego
poziomu inteligencji. Nawet przy speł
nianiu zadań czysto technicznych i ma
nipulacyjnych potrzebne jest stałe uzu
pełnianie swoich wiadomości i zdobywa
W związku
nie nowych umiejętności.
z tem liczba osób umiejących czytać, od
czuwających potrzebę czytania i rzeczy
wiście czytających zwiększa się z każ
dym rokiem.
Analfabetyzm stale za
coraz

nika.
Obok tego zjawiska obserwujemy w
Polsce, szczególnie w ostatnich latach,

jakby zmniejszanie się zasięgu książki
polskiej, którego wyrazem jest przede
wszystkiem gwałtowny spadek wysoko
ści nakładów.
Książki, które drukowa
w ilości
no dawniej
5 lub
10 tysięcy
egzemplarzy, znajdują obecnie tylko 2
do 3 tysiące odbiorców, a wydawnictwa,
które ukazywały się poprzednio w na
kładzie 2 -3 tysiące egzemplarzy, teraz
drukują się tylko 1 tysiąc. Dzieła nau
kowe często ukazują się w nakładzie 700
lub 500 egz., a poezje mają nakład tylko
300 lub nawet 200 egz.

Żeby się przekonać,

czyli warstwa pracowników umysło
wych, przestała być dzisiaj głównym od
biorcą książki i to wcale nie dlatego, że
zubożała i ją nie stać n a zaspokojenie
tego rodzaju potrzeb. Poprostu tych
potrzeb nie odczuwa
ponieważ ,,w
rozszerzonej i bardziej zróżniczkowanej
skali potrzeb inteligencji książka stra
ciła na znaczeniu, które i tak nigdy nie
Głównemi bowiem
było zbyt wielkie'*
pobudkami do nabycia książek były
nietyle wewnętrzna potrzeba czytania,
ile zakorzeniony obyczaj kolekcjonowa
n ia książek,
lub też pospolity snobizm,
zmuszający do zaznajomienia się z ,,no
wością'* i zdobycie w ten sposób tem atu
—

że to nie są

wra

łecznienia
przez

przedstawionego
książki"
Jaroszyńskiego, programu zre

M.

,

sztą znanego i dyskutowanego oddawna
związku z projektem ustawy biblio
tecznej.
Nie podzielamy sceptycyzmu autora
w
stosunku do
roli inteligencji,
jako
odbiorcy książki ,,prywatnej"
wogó

w

-

,

le mamy duże

wątpliwości

czy słusznem

do rozmów.

całego ciężaru odpo
kryzys na ,,brak od
biorcy"
sądzimy, że znacznie więcej
zawinił w tym kryzysie wytwórca, naj
kultury
częściej pozbawiony zarówno
wydawniczej, jak i zmysłu przedsiębior
czego, a już w każdym razie nie wyobra
żamy sobie powodzenia akcji ,,uspołecz

Ponieważ jednak książka jest ,,nie
odzownym środkiem rozwoju cywiliza
cyjnego i kształtowania kultury naro
dowej**, losy książki nie mogą być po
łączone z losami inteligencji, na której
przyszłość M. Jaroszyński zapatruje się
czarno.
Stąd powstaje potrzeba otocze
nia książki szczególną opieką natury
państwowej i zapewnienia jej przymu
sowego odbiorcy w postaci sieci bibljotek publicznych
państwowych, m iej
skich i gminnych
które wezmą na sie
bie wielkie zadanie organizacji czytel
nictwa. Tak się przedstawia w krótkim
zarysie uzasadnienie programu ,,uspo-

inteligencji, bez której prze
cie api przymus powszechnego naucza
nia, ani zadanie upowszechnienia i uspołecznienia czytelnictwa nie dadzą się
uskutecznić.
Nie będziemy jednak dy
skutowali w tej chwili na te tematy,
tembardziej, że różnica może polega po
prostu na innem
ujomówaniu pojęcia
,,inteligencji", pozatem artykuł M. Jaro
szyńskiego zawiera daleko więcej rze
czy pozytywnych i ciekawych, niż bu
dzących wątpliwości.
Jednym z takich ciekawych momen
tów jest zastosowanie pojęcia ,,analfabe

.

—

—

przygodne lub oparte na utyski
waniach poszczególnych
niefortunnych
wydawców, wystarczy porównać dane
n akładu
statystyczne co do ogólnego
TADEUSZ PIETRYKOWSKI.
druków nieperjodycznych w Polsce w
latach 1929 i 1932: wynosił on w 1929 r.
46 miljonów egzemplarzy, natomiast
Zm arły niedawno
w
1932
niecałe 25 miljonów.
Jeżeli
bibljofil chełmiń
ski Walenty Fiałek
chodzi o poszczególne rodzaje druków
posiadał w swej
z zakresu literatury pięknej
w 1929 r.
cennej bibljotece, zdeponowanej osta
ukazało się blisko 7 miljonów egz. (6.882 tnio w toruńskiej Książnicy im. Koper
niecałe 2K mlljona (2.483
nika,
niejedno zapomniane, rzadkie
tys.), w 1932
tys.); prac naukowych w 1929 r. wydano dziełko, odnoszące się do historji ziem
około 5 miljonów egz. (4.735 tys.), w 1932 pruskich. Książeczki te zwykł był ota
i tylko wy
czać pieczą nadzwyczajną
niecałe 2 miljony (1.973 tys.) itd.
swe skarby, zwraca
branym
pokazywał
Można dyskutować, co w tem zjawi
sku kurczenia się nakładów należy od jąc uwagę na ich znaczenie, pochodzenie
przyjaźni
nieść na karb srożącego się kryzysu go i wartość. W dowód naszej
mi ciekawą
spodarczego, który wycisnął swoje pięt- ,,bibliofilskiej" podarował
formatu 16*,
której
tytuł
no wszędzie, również i na produkcji wy- I książeczkę,
brzmi:
a co
dawnlczej 1 tó nietylko w Polsce
Katechizm
znowu zależy od innych czynników, zre
krótkie nauki
sztą,
jak zobaczymy niżej niemniej
Chrześciańskiey Katolickiey
ważnych i
niemniej
interesujących;
w sobie zebranie maiący,
faktem jest, że przy małym nakładzie
nad to
Jako nayłatwieyszym i osobliwym
podnoszoną ^gię niepomiernie koszta
do poięcia każdemu
książki i zamyka się droga zdobycia
sposobem
czytelnika przez obniżenie ceny jednost
w
krótkich pytaniach
w
Polsce
i odpowiedziach
kowej. Książka
jest droga
droższa,
przez
szczególnie dobra książka
W. O. Raymunda Bruna
niż w wielu krajach daleko bardziej od
zakonu Kaznodzieyskiego, Przeora
nas zamożnych; o ile więc nie znajdzie
Halbersztadskiego, niegdyś Missię rozwiązania problemu
ostry kry
syonarza Apostolskiego
w Poczdamie wydany
zys książki polskiej może się stać prze
wlekłym i wyrządzić wielką szkodę na
na polski Język
szej kulturze.
przez
dużo
Sprawie tej poświęca się
uwagi
Xiędza Dioecezyi W arm ińskiey
w prasie fachowej: zastanawiają się nad
z niemieckiego przetłumaczony, i
do druku
tem
na nowo podany
wydawcy, księgarze i autorowie.
Ma ona jednak znaczenie znacznie szer
w Kwidzynie,
sze i coraz częściej zabierają głos na te
drukowane i przedayne w Krom at
kryzysu książki polskiej wycho
lewskiey Zachodnio Pruskiey Kanwawcy, socjologowie i ekonomiści. Mó
terskiey Drukarni Nadworney*)
wi się w związku z tem o zaniku war
Odwrotna
strona
karty tytułowej
stwy dawnej inteligencji, o analfabetyz mieści nast. wzmiankę:
mie powrotnym wśród
Imprimatur
zamożniejszych
Nicolaus Antonius
sfer, o potrzebie zespołecznienia książki
Szulc
i t p.
Jeden z ciekawszych artykułów
D.C.
O.G.Varmina ten temat p. t
,,Kryzys książki pol
ensis.
mpp,
ad Ecclesian Cathedraskiej'* pióra Maurycego Jaroszyńskiego,
lem Varmiensem.
ukazał się niedawno w feljetonie ,,Ga
die 8. Mensis M artii
zety Polskiej1* (nr. 325, z dnia 23 listopa
Anno Dni 1758.
da br.)
sama
nie zasługiwałaby
Książeczka
M. Jaroszyński sądzi, że inteligencja,
na większą uwagę, gdyby nie nast. za
pisek W. Fiałka wewnątrz okładki:
żenia

Królowa

-

jest przerzucanie
wiedzialności

za

—

nienia

książki"

bez czynnego

udziału

w

tem właśnie

—

-

—

—

-

-

-

*

.

.

A8TRETYR

Panny

praskiej

moiesięstaćinwalidą

W

litanji do Najśw. Marji
jest: ,,Królowa Korony
módl się za nami".

na

str.

118

Stwierdzamy więc, że tłumacz isto
bo dolegliwości artretycziiOsreumatyczne powo,
tnie w litanji do Najśw. P M mianował
dują bóle, zniekształcają stawy utrudniają ru,aj*ą
i powodują stopniowo utratę zdolności do prchy
Matkę Boską ,,Królową Korony Pru
Zio ła Magistra Wolskiego ,,Reumosa". zawieraacy.
skiej'*. O ile chodzi o czas, w którym
rzadką roślinę chińską SchimSchen, usuwące wspomniany katechizm wydrukowano,
.

.

,

kwas

moczowy, łagodzą cierpienia artretycznej
reumatyczne i bóle ischiasu. Z ioła ze znak. ochr
wReumosa'* do nabycia w aptekach i drogerjach

(składach aptecznych).

—

Wytwórnia: Magister

Wolski, Warszawa, Złota

14

m.

1.

6ng

*) Bibljografja Estreichera, III, 378 nie
dokładnie podaje wydania powyższego ka
techizmu ks. Brunsa. Zna ona jedynie
danie brunsberskie z r. 1758 i 1770, zaś
żej cytowanego kwidzyńskiego nie podaje.

wy
wy

u

—

ki

—

mieślnikami"

to

nie

należałoby przypuszczać, że dru

w r. 1758, na co wskazywa
W roku 1758
łaby data ,,Imprimatur"
Warm ja należała jeszcze do Polski, a bi
skupem warmińskim
był Polak Adam
Stanisław Grabowski (1741--1766).
Do
piero w r. 1772 Warmja stała się pru
ską. Przypuszczać więc należy, że dru
ku wspomnianego dziełka dokonano już
po 1 rozbiorze Polski (1772), na co wska
zywałaby też nazwa drukarni kwidzyń
skiej: ,,Królewska Zachodnio Pruska
Kanterska Drukarnia Nadworna",
oraz
wzmianka: ,,...przetłumaczony i do dru
ku na nowo podany".

ku dokonano

Curiosum

.

Niewątpliwie spotykamy co krok ta
z dyplomami i tytu
łam i naukowemi, którzy ulegli klęsce
z
,,analfabetyzmu
powrotnego";
całą
ich
daleko
mniej
pewnością jednak jest
w
Polsce.
krajach zachodnich, niż w
Warto zastanowić się, dlaczego tak jest.
O ile pozwalają nam na odpowiedź
własne obserwacje, musimy podkreślić,
że działają tu przeważnie czynniki na
tury materjalnej, a w żadnym razie nie
jakaś szczególna skłonność naszej inte
ligencji do kwietyzmu i gnuśności.
—

Przedewszystkiem warunki obecnej
egzystencji: bynajmniej nie pauperyza
lecz zatrważający ,,brak czasu"!
cja
Proszę spojrzeć naokoło
jak mało ma
i
czawolnego
spokojnego
s u
przedstawiciel naszej inteligencji:
urzędnik, oficer, adwokat, lekarz, nau
Jedni muszą
czyciel i nawet profesor.
dorabiać, bo podstawowe wynagrodzenie
-

-

-

wystarcza, drudzy są zmuszeni indo

względami

przyjęcia

na

siebie

,,dobrowolnych"
czynności w różnych
organizacjach, których liczba
niestety
nie znajduje się w żadnym celowym sto
do sumy pozytywnych wyników
Wreszcie niewiasta, ten ,,anioł

sunku

.

Ża rządów polskich ludność polska die
cezji warmińskiej modliła się do M. B.
jako do Królowej Korony Polskiej, któ
znaczenie histo
ry to tytuł ma swoje
ryczne i pochodzi z czasów króla Jąna
Kazimierza. Gdy nastały rządy pruskie,
pomysłowy tłumacz przemianował ,,Krółowę Korony Polskiej" na ,,Królowę Ko
rony Pruskiej", przystosowując się lojal
nie do zmiany stosunków politycznych.

—

kich rzemieślników

nemi

pracy.

domowy, troszczący się o książkę", we
dług określenia M. Jaroszyńskiego
spędza również dzień przy pracy obo
wiązkowej lub dobrowolnej i wraca do
domu razem z mężem, ojcem, bratem, a
—

nawet

synem

zmęczona

—

fizycznie

i

umysłowo.
Cóż dziwnego, że

w

takich warunkach

powrot

szerzy się analfabetyzm
ny wśród inteligencji.
Tych stosunków

łatwo
nie

było przed wojną,

ków

niem

stwach i

a

w

wyjście

takich też

zachodnich
z

Albo...

-

społeczeń

tej sytuacji prowadzi

jedynie przez poprawę stanu
nego.
cie się

stosun

przez

material

zwycięskie wdar

samej książki do domów inteli
gencji,
po wytworzeniu
odpowiedniej
psychologicznej konjunktury drogą na
leżytej, szeroko żakrojonej propagandy.
Ma się rozumieć, książka sama też musi
być i dostępna i atrakcyjna.
Czy ona
jednak tym wymaganiom odpowiada?

to, przypominające zasadę
reformacji ,,Cuius regio, eius
religio" wywołać musi tem większą we
sołość, skoro się zważy, że w czasie di'u
ku dziełka królem pruskim był ateusz i
cynik Fryderyk II,
który przecież nie
w
dopuściłby do współudziału
swych
rządach M atki Boskiej.

nie
Kryzysu książki polskiej
prze
zwycięży się przez samo stworzenie kil
ku tysięcy bibljotek publicznych. Przez
to książka jeszcze nie zostanie ,,uspo
łeczniona"
nastąpi to dopiero wtedy,
gdy będą znalezione skuteczne środki do
zwalczania analfabetyzmu
powrotnego

ZYGMUNT

strzelali

z

czasów

KNOTHE

-

wśród

inteligencji.

koniem.

Bumm

pod

(Dokończenie z nr. 6 ,,Głosu literackonaukowego").
Nadeszło lato 64-go roku. Lusia
miała
i
wówczas pięć lat. Matka wciąż płakała
modliła się, po szarpie już nikt nie przyjeż
dżał nawet nocą.
Do ciągłego niepokoju i
tęsknoty rozwinęła się w niej choroba ser
ca. Gospodarstwo szwankowało, służba
ro
biła, co chciała, czując się bezkarną. Na;
m niejszy donos
a paniąby aresztowano i
wywieziono.
Był pogodny wieczór. Na ganku siedzia
ła pani z Lusią i starą nianią. Opowiadała
o tem później sama niania, gdy służyła u
jakichś krewnych Babuni.
Nagle z lasu doszły odgłosy strzałów. Pa
ni zerwała się, chwyciła
Lusię za rękę i
w patrzyła się w aleję wjazdową, na końcu
której widać było za polem las Na przełaj
od lasu pędziło dwóch jeźdźców, a za nimi
—

Uwaga:

powrotnego'*
nietylko do nau
czytania i pisania, albo do zakresu
wiedzy, którą daje szkoła powszechna.
in
,,Uuż bowiem
pisze Jaroszyński
teligentów najwyższej klasy, nie rozwi
jając i nie podtrzymując przez lekturę
naukową zdobytych na uniwersytecie
wartości, traci je zupełnie w życiu praktyczpem i staje
się zwyczajnemi rze
tyzm

nie

Korony Pruskiej

—

E.

,

Toruniu

cała chmara kozaków.
przez

pole

w

aleję

i

Gnali
do

tak

bramy.

wprost

Goniący

nim

i nagle jeden z jeźdźców upadł z
Drugi dopadł bramy, gdy koń się
zatoczył. Zeskoczył i biegł prZez

gazon.
razu wiedziałam, że to pan,
choć
było poznać, taki zmieniony, z brodą
i straszną krwawą szmatą na głowie,
opowiadała niania. Pani też go poznała, ale
nie miała siły ruszyć się, a przytęm wszyst
ko odbywało się w szalonem tempie, choć
tak wyraźnie, żc każdy szczegół wchodził w
mózg na zawsze i zdawało się, że końca te
mu dramatowi nie będzie.
—

Od

trudno

—

W ślad za panem cała chmara
ków wpadła na dziedziniec, ale widać
że pan nie dobiegnie do ganku; już go

koza

było,

okrą

żają, widocznie chcą go żywcem pojmać.
Wtedy nieszczęśnik obrócił się i strzelił z
pistoletu w twarz oficerowi, co był tuż kolo
niego. Rozleg'ło się wycie i w jednej chwili
las szabel Świsnął w pow ietrzu, rozległ się
jakby straszny mlask, zgrzyt ostrza o kości.
Krwawy strzęp zwalił się pod kopyta koni,
W oczach żony i córki. Pani osunęła się na
ziemię bez jęku nawet, serce nie wytrzyma-

NIEDZIELA, DN. 30 GRUDNIA 1934 R

Spółdzielczość naimwydi drogach
ruchu

Reorganizacja

rozw

Zaburzenia żołądkowe i kiszkowe, na
pady bólów brzucha, zastoina brzuszna,
ogólne podrażnienie, nerwowość, zawro
ty głowy, niepokojące sny, ogólne złe sa
mopoczucie podlegają szybkiemu zani
kowi przez stosowanie codziennie jednej
szklanki naturalnej wody gorzkiej Fran
ciszka
Józefa. Zalecana przez lekarzy.

oju

spółdzielczego

prze oszczędnościowo-pożyczkowych, 10 spół dowskie zgrupowane zostały w Związku
obecnie
4) Związek Spółdzielni Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych
prowadza
gruntowną reorgani dzielni pracy;
Kupiec
zację ruchu spółdzielczego, polegającą Wojskowych, grupujący 260 wojsko oraz w Związku żydowskich
na zmianie zasad organizacyjnych zw ią
wych spółdzielni spożywczych;
5) Wo kich Stowarzyszeń Spółdzielczych, obej Znaczki
stemplowe nowego typu
zków rewizyjnych, zrzeszających spół łyński Związek Spółdzielczy ,,Hurt", z mujących razem około 800 żydowskich
Zostały wypuszczono nowego typu znacz
i
w
dzielnie
powszechnych
kredyto ki stemplowe wartości 2 zł. i 5 zł., a nadto
Łucku, obejmujący rejonowe spółdzielni
różnych
typów.
Dotychczas siedzibą
istniały 23 związki, grupujące okrągło spółdzielnie rolnicze na terenie woje wych.
nowowprowadzone znaczki wartości 4 zł- i
100 zł. Dotychczasowe
znaczki stemplowa
11.800 spółdzielni. Niektóre z tych związ wództwa wołyńskiego.
JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI
wartości 2 zł. i 5 zł.
Państwowa

Rada

Spółdzielcza

-

ków, jak np. Związek Spółdzielni Mie
szkaniowych i Budowlano-Mieszkaniowych, Związek Spółdzielni Spożywców
(choć ten ostatni nie całkowicie) były
inne zaś związki zrze
czysto fachowe,
szały spółdzielnie różnych typów, jak:
rolnicze, spożywcze, kredytowe, mleczar

skie,

i

mieszkaniowe

inne.

wytyczonego

przez

Po

reorga

myśl planu
Państwową Radę
działały tylko bądź

nizacji, przeprowadzanej

w

Spółdzielczą, będą
ią zk i, obejmujące spółdzielnie

zw

go typa,
ludności,

pracujące

działających
ści,
ni,

też

bądź

wśród

jedne

SPÓŁDZIELNIE
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

REORGANIZACJA

SPÓŁDZIELCZEGO?

Spółdzielnie mniejszości narodowych
tworzą zamiast dotychczasowych 11, tyl

związków, dla każdej narodowości
Spółdzielnie ukraińskie i ruskie
zgrupowane są w Związku Rewizyjnym
Spółdzielni Ukraińskich oraz w Związ
ku
Ruskich
Rewizyjnym
Spółdzielni,
z siedzibą we Lwowie, które razem obej
mują z prawem rewizji na terenie woje

ko 6
po

2.

wództw

lwowskiego, stanisławowskiego
różnych grap
i tarnopolskiego 3.000
spółdzielni róż
związki spółdzielni,
nych
typów,
przeważnie
jednak rolni
ludno
jednej grupy

wśród

obejmujące różne typy spółdziel
innemi słowy: związki specjalne i
a

stanowe.

Spółdzielnie niemieckie zgrupo
zostały w Związku
Spółdzielni

czych.

wane

Niemieckich

w

Poznaniu

oraz

w

Związ

Wiejskich Spółdzielni W oj. Pomor
skiego z siedzibą w Grudziądzu. Obej
m ują one po przejęciu spółdzielni dwóch
niemiec
likwidujących się związków
ku

SZKIELET

ORGANIZACYJNY

SPÓŁDZIELNI
Na podstawie
ostatnich
zarządzeń
Ministra Skarbu, wcielających w życie
postulaty Rady Spółdzielczej z dotych
czasowych 23 związków, 3
utraciły
prawo rewizji z dniem 10 listopada rb.,
2 zaś związki tracą to prawo z dniem
Z
31 grudnia 1934 r.
pozostałych 18
—

związków, 9 wchodzących w skład ze
społów ,,Unji" i ,(Zjednoczenia" utwo
rzyło jeden ogólnokrajowy związek
dzielni rolniczych.

spół

sposób,
reorga
nizacji związków, poszczególne odłamy
spółdzielni bądą zgrupowane w 11 związ'
kach, posiadających ściśle określony
W

po dokonaniu

ten

zakres działania.

Łodzi i Poznaniu

w

dzielni
skich

i

około 900

spół

mleczar
rolniczych,
głównie
kredytowych.
Spółdzielnie ży

W dniu 27
do umorzenia

grudnia wylosowane zostały
Bony Funduszu Inwestycyj

20922,
nego, oznaczone n u m e ra m i:
2775, 28170, 11591, 31209 i 24761, we
kich

10-ciu

serjach, wypuszczonych

Sytuacja

polskie

zamiast

tworzyć

będą
5

dotychczasowych
tylko
związków, a mianowicie: 1) Związek
Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej, który o12,

.,

20478,

wszyst
na pod

został

oczach, mózgu i
na

zawsze

ten

sercu małej Lusi
piekielny obraz....

po

Niańka

chwyciła ją na ręce i uciekła
prżez dom do ogrodu, a potem łąkami do są
siedniego dworu. Ich dom poszedł z dymem
w
godzinę potem. Majątek dostał moskiew
ski generał.
I.usia, sierota bez grosza, została
ludzi.

pensję

W

szesnastym

w

Warszawie i

na

łasce

roku

życia skończyła
jako nauczycielka do

przyjechała do moich dziadostwa li
o sześć lat młodszą od sie
czyć Maniusię
bie. Była zawsze tak poważną, że uchodziła
za o wiele starszą niż była w istocie.
Gdy
mowa

—

dorosła, panna Bolesława
prze
się do miasta, zaczęła uczyć polskie
dzitci. Zaprzysięgła sobie straszną
niena
wiść do Moskali, o jakiej trudno mieć poję
cie. Za kraj, za matkę, za ojca, za swój dom,
Maniusia

niosła

Mściła się, ucząc w tych czasach
prześladowań, historji swej Ojczy
zny, literatury. Jej wykłady były przepojo
ne takiem uczuciem, miłością, żo trudno so
bie wyobrazić.
Szczepiła ten
patrjotyzm
świadomy, dumę z własnej
przeszłości
za

siebie.

uścisku i

ni.

rodzaju zespolenie spółdzielni
wyspecjalizowanych
związ
ków fachowych przyniesie spółdzielczo
ści znaczne korzyści przez zracjonalizo
wanie organizacji wewnętrznej i finan
nad spół
sów, usprawnienie nadzoru
dzielniami, skierowanie ruchu spółdziel
czego na drogę planowości gospodarczej,
nalotu
oczyszczenie go ze szkodliwego
różnych
spekulacyj
przedsiębiorstw
nych, działających pod firm ą spółdziel
ni, wytworzenie rodzimej ideologji spół
dzielczej oraz skoncentrowanie wysił
ków w kierunku objęcia ideą spółdziel
czą jak największych mas ludności i una
zyskania
odpowiedniego
wpływu
kształtowanie się ustroju gospodarczego
Tego

w

ramach

Państwa.

inwestycyjnego

stawie rozporządzenia
dnia 10 listopada 1933

m

inistra

Skarbu

z

r.

Wylosowane Bony wykupywane są przez
Kasy Urzędów Skarbowych po zł 100 za bon
25-złotowy.

GIEŁDA

ZBOŻOWO
W

Żyto

potrzebowanie.
Na rynkach zagranicznych jęczmień

w

powo

kraju.

15,50 -15,75; Pszenica stand. 16-16,50;

—

IB 0-65 proc. 21 -22 ,25; II 55-70 proc. 16,50
17,25; razowa 0—95 proc. 18—18,25;
nia pon. 70 proc. 14,25—15; Mąka pszenna:
gat. IA 0—20 proc. 29—31; IB 0-45 proc.

pośled

—

17.25—28,25; IC 0 -5 5 proc. 26,25—27,25; ID
0—60 proc. 25,25—26,25; IE 0—65 proc. 24,25
25,25; IIA 20-55 proc. 22,25-23,75; IIB 20
65 proc. 21,75-23,25; IID 45-65 proc. 21.25
21,75; IIP 55-65 proc. 16,75-17,25; IIIA
65-70 proc. 14,75-15,75; IIIB
70-75 proc.
12.25—12,75; razowa 0-95 proc. 17,75-18,75;
Otręby żytnie wymiął stand'. 10,50-11 ; ,0
tręby pszenne m iałkie 10,25—10.75; średnie

10.25—10,75; grube 10,75—11,25; Otręby jęcz
mienne 11,25-12,25; Rzepa-k zimowy bez wor
ka 39—11; Rzepik zimowy bez/ worka 37—
38; Mak niebieski 34-38; Gorczyca 43—46;
Siemię lniane 42—45; W yka 24—25; Groch:
polny 28—31; W iktorja 38—42; Folgera 29—
33; Tymotka 50-60; Lubin niebieski 8,25-9;
Koniczyna: żółta, odłuszczena 72—80; biała
75-95; czerwona 105-125; Płatki ziemnia
czane
11-11,75; Makuch lniany 17-17,50;
rzepakowy 13,50-14; słonecznikowy 17-18;
kokosowy 15-16; Wytłoki suszone 8-9; Sło
ma żytnia luzem
3,50 -4; prasowana 3,75
4,50; Siano nadnoteckie luzem 8 -9 ; Śrut
soja 21-21 ,50
-

.

*

POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
Owies

z dnia 28 bm.
15.25-15.50
Ogólne

usposobienie
spokojne.
GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA

REGULARNA
HEL W

KOMUNIKACJA G DYNIAOKRESIE ZIMOWYM.

,,Żegluga

Polska" w r b. poraź pierwszy
przywróciła w sezonie zimowym
stałą, regularną komunikację między Gdy
nią a Helem. Przyczynia się to do rozwoju
komunikacji towarowej i w znacznym stop
niu ułatwia 1 przyspiesza transport z pół
wyspu Helskiego wgłąb kraju.
.

od lat kilku

OBIEG MONET SREBRNYCH I

gospodarcze
TOWARÓW POLSKICH DO
ZAGŁĘBIA SAARY.
W związku z plebiscytem, który ma się
odbyć w Zagłębiu Saary w dn. 13 stycznia
1935 r., zachodzi możliwość zmiany stosun
EKSPORT

Krafowe

BILONU.

Obieg polskich monet srebrnych i bilonu
wykazał na dzień 20 bm. w porównaniu ze
stanem na dzień 10 bm. spadek z ogólnej
sumy 367.8 milj. zł. do 347,2 milj. żł.
wśród młodych pokoleń
długie lata. Nie
zgrabna, niemodnie ubrana, w kapeluszu z

ków praw'nych

w Zagłębiu. W razie howiem
przyłączenia Zagłębia w wyniku plebiscy
tu do Niemiec,
zostaną
prawdopodobnie
w'prowadzone tam ograniczenia w ypłat zagi'anicznych, takie same, jak w Niemczech
podczas gdy dotychczas wypłaty te żadnym
ograniczeniom nie podlegają. Przy zawieraniu zatem nowych umów należałoby usta
lać termin płatności za dostarczony towar
na dzień wcześniejszy, niż 13 stycznia 1935
roku, lub też zastrzec sobie prawo odstąpie
nia od umowy po ogłoszeniu w'yników pie
biscytu.

Zagraniczne

—

piórkiem
mitnym

aksa

koguciem, spięta paskiem
z
klamrą metalową, z małym orzełkiem umieszczonym u zegarka, przemy
kała się przez tłum niezauważana, unikała
cudem rewizji, żandarmów, śledztwa, are
sztowań. Miała pyszną bibijoiekę historycz
ną, zakupioną z uciułanych groszy i... hodo
wała koty, które ją miłowały, a którym mo
gła się może spowiadać ze swyćh trosk i bó
lów, niewyśmiana i niezrozumiana.
W ilu sercach obudziła drzemiącą
pol
skość, może sama nawet nie wiedziała.

TRAKTAT

LITEWSKO-ŁOTEWSKI.

pierwszych dniach grudnia podjęte zo
stały w Rydze rokowania w sprawie trakta
tu handlowego z Litwą. Rokowania tc zo
stały ostatecznie sfinalizowane, obejmując
całokształt wymiany towarowej w obrocie
pomiędzy Litw'ą i Łotwą. Nowy układ za
wiera obszerny wykaz ulg i zniżek celnych,
ustalonych na podstawie klauzuli bałtyc
kiej. Protokół końcowy przewiduje zawar
cie później specjalnego układu w spraw'ie
większych tranzakcyj kompensacyjnych.
W

ZBIORY W SZWECJI.
Wartość
zbiorów ziemiopłodów' w Sta
nach Zjednoczonych w r. b wyraża się su
mą około 5 miljardów dolarów'. W porówna
niu z r. ub. oznacza to wzrost o blisko 20
.

Gdy w latach wielkiej wojny nie miała
co jeść, otruła swoje koty, by nie
prawie
cierpiały i nie poszły na poniewierkę mię
dzy ludzi. Biedując najokropniej, nie sprze
dała ani jednej książki, zapisując ten
dar
królewski jednej z polskich uczelni w kra-ju,
co do odrodzenia którego
nie
miała
ani
chwili wątpliwości.

procent.

TOWAROWA

Jęczmień: browarowy 21-21,50; jednolity 18
18,50; zbiorowy 16,50 -17; Owies 15,25-15,50
Maka żytnia gat. IA 0-55 proc. 22,50-23,25;

.

z

Wiadomości

r

BYDGOSZCZY
z dnia 28 bm.

~

ski wykazuje większe zainteresowanie, ani
żeli żyto. Na owies tendencja słaba z
du złych jakości. Eksport wyki i peluszki ustał zupełnie z powodu zbyt wysokich cen

pol

Giełdy

-

rynku zbożowym

na

.,

ło. W

ogólnych, związki polskie
zrzeszają 7.100 spółdzielni, a związki
mniejszości narodowych 4,700 spółdziel

Położenie na rynkach krajowych i
nicznych nie uległo zmianie. Eksport zboża
jest nadal silny przy tendencji i cenach nie
zmienionych. Zagranica wykazuje stale za

5.500

bejmie
spółdzielni
wytwórczych,
pracujących przeważnie wśród sfer rol
niczych, w tern okrągło 2.900 Kas Stefczyka, 1.000 mleczarni, 700 spółdzielni
kredytowych powszechnych, 800 spół
dzielni zakupu i zbytu produktów rol
nych itp.;
2) Związek Spółdzielni Spo
żywców Rz. P obejmujący około 1.000
spółdzielni konsumentów oprócz mie
szkaniowych;
3) Związek Spółdzielni i
Zrzeszeń Pracowniczych Rz. P
zrzesza
jący ogółem 400 spółdzielni, w tem 200
i budowlano-mieszkamieszkaniowych
niowych, 190 pi-acowniczych spółdzielni

liczbach

Fundusze

Wylosowane bony

zagra

ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI
POLSKICH

Spółdzielnie

kich

W

mogą być używane tylko
grudnia 1934 r. Nieużyte znaczki
stemplowe dawnego typu, o których mowa,
zostaną wymienione na znaczki stemplowe,
będące w obiegu, w razie przedstawienia ich
do wymiany od dnia 15 grudnia 1934 r. do
15 stycznia 1935 r.
do końca

RUCHU

dnia 29 bm.

Pszenica 128 funt.

kons.

10.40-10.60;

eksp. 9,75; 120 funt. kons. 9,85;
jakości eksp. 12.75—13.50; Jęcz
mień średni według próby 11,60-12,40; Jęcz
m ień 114-115 funt. eksp. 11,15; Jęczmień 110111 funt. eksp. 10.70; Jęczmień 105-106 funt.
eks. 9,85; Owies eksp. 8 ,10-9,25; Owies kons.
9.55 -9 .90; Otręby żytnie 6,50; Otręby pszen
no 7.00. Notowania powyższe rozumieją się
w guldenach gdańskich za 100 kilo. Tenden
cja: spokojna.
GDAŃSKA GIEŁDA PIENIĘŻNA
z

dnia 29 bm.

Złoty 57.87-57,93;

D olar

3.05—3.06Vs; M ar

ka niemiecka 115—117.

GIEŁDA WARSZAWSKA
z dnia 28 bm.
Papiery wartościowe.
3 proc. pożyczka budowlana 46—46,25; 4
proc. pożyczka inwest. seryjna 118; 5 pjoc^
pożyczka konwersyjna 64,75—65,25-64,75; 5
proc. pożyczka kolejowa 60,50-60,25; 6 proc.
pożyczka dolarowa 73,75—73,50; 4 proc. po
życzka premj. doi. 53,50: 7 proc. pożyczka
stabiliz. 68,75-68,25-68,38; 8 proc. listy za
stawne T. Kr. Przem. Pol. 80,50; 8 proc. listy
zastawne ziemskie doi. 48,50; 4 i pół proc. li
sty zastawne ziemskie 57,50 -57; 5 próc.gli
sty zastawne m. W arszawy now'e 59,75—
59.50 -59,75; 8 proc. listy zastawne Kalisza
52,50; 5 proc. listy zastawne nowe Lublina
43; 5 proc. listy zastawne Kielc stare 51,50,
nowe 47,50; Tendencja dla pożyczek przewaA
nie słabsza, dla listów przeważnie słabsza.

Dewizy.
B e lg ia

124.20, 124.51, 123.89, B e r l in 212-90,
213.90, 211.90; G d a ń s k 172.82, 173.25, 172.39;
Holandja 357.90, 358.80, 357.00; Londyn 26.12,
26.25, 25.99; N o w y Jo rk 5.281/2, 5.311/*, 5 .25!f;
Nowy Jork telegr. 5.28V4, 5.31Vi, 5,25V*i Pa
ry ż 34.93, 35.02, 34.84; P ra g a 22.12, 22.17, 22.07
Sztokholm 134.75, 135.40, 134.10; ^ w a jc a rja
W ło c h y
171.45, 171.88, 171.02;
45.31, 45.43,

WEŁNA ZA BAWEŁNĘ.
Donoszą z Sydney, że przybyła tam ja
pońska delegacja handlowa, która rozpoczę
ła pertraktacje w sprawie tranzakcyj kom
pensacyjnych na wielką skalę. Japonja chce 45.19.
Akcje.
nabyć wielkie partje wełny australijskiej w
Bank Polski 95,75-95,25; Warsz. T Fa*r.
zamian za dostawę towarów bawełnianycii
Cukru
29,50; Węgiel 15-15,25-15; Modrzado A ustralji. Równocześnie mają być podję
jów 4; Starachowice 13; Haberbusch 38. Ten
te rozmowy w sprawie
zawarcia
traktatu
handlowego między, obydwoma państw'ami. dencja niejednolita.
.

radośnie, spełniwszy naj
wyższe posłannictwo, jakie sama wzięła na
swoje bark*
Um arła cicho i

Ży

120 funt.
Jęczmień I

to

NIEDZIELA, DN. 30 GRUDNIA 1934 R.

8

Ostatniakttragediizulicyśw.Ducha
Żonobójca Zieliński skazany na dożywotnie ciężkie więzienie
piątek rozegrał się przed wydzia
karnym Sądu Okręgowego w Toru
niu epilog głośnej sprawy morderstwa,
w
Toruniu w pierwszych
dokonanego
dniach grudnia przez bezrobotnego Ale
ksandra Zielińskiego na osobie jego żo
ny Marji.
Zainteresowanie procesem było
ol
brzymie. Wiele osób już od godz. 6 rano
oczekiwało na ulicy Piekary na chwilę
otwarcia gmachu Sądu Okręgowego. O
godz. 8 publiczność szczelnie w ypełniła
obszerną salę nr. 40. Bardzo dużo osób,
przybyłych na rozprawę, a dla których
z
zabrakło miejsca, musiano
usunąć
gmachu sądu przy pomocy policji. Chai
razem,
rakterystycznem jest,
tym
jak zwykle na podobnych procesach, że
w
publiczność
znacznej większości
składała się z kobiet.
Rozprawę wyznaczono na godz. 9. Z
wybiciem tej godziny
umundurowany
policjant wprowadził na salę oskarżo
nego Aleksandra Zielińskiego. Żonobój
ca miał ręce skute kajdankami. Wszedł
wzrok upowoli, jakby nieśmiało,
tkwił w ziemię. Dopiero gdy usiadł cięż
ko na ławie oskarżonych, zaczął się po
woli rozglądać po sali. Chwilami wyda
wało się, że na twarzy jego osiadł jakiś
ironiczny uśmiech.
Publiczność przyglądała
mu
się z
W

łem

—

wielkiem

zainteresowaniem.

ust

idzie!

Sąd
O godz.

9,20

dzwonek

na

dzieci.

Pokój Zapiecówny znajdował się w
sąsiedztwie pokoju Zielińskiego. Częste
spotkania doprowadziły do zawarcia
bliższego stosunku, w którego wyniku
Zapiecówna zaszła w ciążę.
A kiedy pan powziął myśl zaślu
—

Przetl

daje
m ają na celu oświetlenie stosunku
dzy Zielińskimi.
żeńskie

jakie było pańskie pożycie mał

denatką?

z

Wszystko się zupełnie zmieniło,
odpowiada ze smutkiem Zieliński
tak jak przed ślubem żona była spokoj
ną i uważną, i okazywała mi miłość i
przywiązanie, tak po ślubie przeciwnie,
często się kłóciła i robiła wszystko
pod przymusem.
—

—

—

—

Jakiego usposobienia była żona?
Bardzo gwałtownego.
Czem się to objawiało?

—

—

—

Często wszczynała kłótnie,
się też, że rzucała we mnie

—

rzało

się odnosiła do dziecka?
pyta się przewodniczący.
Jak

—

wstępie rozprawy przewodniczący
odczytał akt oskarżenia. Wynika z nie
go, że 29-letni Aleksander Zieliński, ro
botnik, mieszkający w Toruniu przy ul.
Św. Ducha 19, w dniu 3 grudnia bieżą
cego roku w zamiarze pozbawienia ży
cia żony swej Marji z Zapieców Zieliń
skiej uderzył ją kilkakrotnie młotkiem
w
głowę, powodując wielokrotne pęk
nięcie sklepienia, oraz podstawy czasz
ki, które wywołało częściowee zgniece
nie mózgu i krwawy wylew na lewą pół
kulę mózgową, w następstwie zaś śmierć
Marji Zielińskiej.
Czy poczuwa się pan do winy
zapytał przewodniczący Zielińskiego po
odczytaniu aktu oskarżenia.
—

zabiłem

swoją żonę
odpowiedzi.

—

pa

Następnie przewodniczący stawia oszereg pytań,
dotyczących
jego życia.
skarżonemu

8lat, gdy
je
ojciec, pozostawiając czworo dzieci,
dwie córki i dwóch synów. W Toru
niu, gdzie się wychowywał od 26 lat,
chodził do szkoły powszechnej.
Ukoń
Nauka
czył 7 klas jako uczeń zdolny.
szła mu łatwo. Później wyjechał z bra
tem do Katowic, gdzie przez 2 lata uczył się rzemiosła piekarskiego. Gdy po
dwróch latach przeszedł
zapalenie płuc,
Miał

w

roku

--

mówi

-

z

również przy tych kłótniach
przygnębieniem Zieliński
-

odgrażała się, że

z

nami

1915 zmarł

skończy.

A kiedy zrodziła się
pozbycia się żony.
—

w

pana

myśl

to powziąłem
do
poprzedzającej zabójstwo.

nocy,

W

jaki sposób
zamiar wykonać?
—

powiesić,

chciał

pan

swój

żonę wyrzucić oknęm al

Chciałem

—

bo

u

Postanowienie

—

wreszcie

zatłuc.

powstała pod wpły
żony?
z
Nie
odpowiada
przekona
niem oskarżony
nie z nienawiści. Po
wstawała ona zawsze w chwilowej zło
ści, potem jednak prędko mijała.
Dalej oskarżony opisuje ostatnie dni
przed morderstwem.

Czy myśl

—

nienawiści

wem

—

ta

do

—

—

—

—

—

po ślufcie

—

—

—

—

—

Ale

—

działek

w

nocy

z

niedzieli

ponie

na

ciągnie po krótkiej przerwie
dalej oskarżony
stanęła m i znów
przed oczyma cała przeszłość i niejasna
przyszłość. Pom yślałem wtedy, że będzie
lepiej, jeżeli z tem wszystkiem skończę.
Zadecydowałem wówczas ostate
cznie, że żonę zabiję, dziecko ochrzczę
i oddam bratu na wychowanie, a sobie
—

—

—

Wczasie obiadu

—

z

dłuższy

bratem
czas

do

Torunia

pracował jako
ślusarskich

i

tu

przez
robotnik w

inż.

Brody. W
r.
1927 powołano go do wojska. Służył
w
Oddziale radiotechnicznym marynar
ki wojennej
w
Pucku.
Opowiada, że
przez swych przełożonych był ceniony, a
koledzy go lubili. Po powrocie z wojska
otrzymywał już tylko pł-ace doraźne.
W
r.
1931 zmarła jego matka.
Po
czątkowo dawał sobie radę. Raz poraź
uzyskał jakąś pracę, a gdy jej nie miał,
odnajmował sublokatorom z 3-pokojowego mieszkania 2 pokoje.
warsztatach

—

—

zaglądała im coraz bardziej w oczy.
przyjściu na świat drugiego dzie
cka, które w pół godziny po urodzeniu
się zmarło, stosunki między Zieliński
m i
pogorszyły się jeszcze więcej. Pow
stawały coraz częstsze kłótnie.
Pewnego dnia Zielińska oświadczy
ła mężowi, że się z nim rozwiedzie. Za
znaczyła przytem, że woli być ,,dziewką
uliczną", niż wieść z nim życie w bie
dzie i cierpieć niedostatek.
da

Po

cie po zbrodni?
Chciałem

popełnić samobójstwo
mówi Zieliński raz jeszcze stanowczym
głosem.
Na tem przewodniczący kończy bada
nie oskarżonego.
Zkolei zadają Zieliń
skiemu pytania prokurator i obrońca.
—

—

obrońca

Prokurator i

oskarżony
popełnić sa
to poco kupował sobie bieli
zapytał
Zielińskiego
znę i ubranie
prokurator.
Zrobiłem to na żądanie siostry i aby się czegoś nie domyśliła, poszedłem
razem z nią do miasta.
Następnie zadał szereg pytań obrońca
Zielińskiego, adwokat Wroński.
Odpo
wiedzi oskarżonego nie wnosiły jednak
Jeżeli

—

chciał

mobójstwo,

-

przed tragedją— mó
wił
wydała żona niepotrzebnie 10 zł,
na łyżki i noże. Zrobiłem jej za to awan
turę, gdyż pieniądze były potrzebne na
dom. Byliśmy w bardzo ciężkiem poło
żeniu. Groziła nam
eksmisja z miesz
kania. Nie wiedziałem, co robić.
Sam
chciałem przenieść się z dzieckiem
do
siostry, a żona m iała wyprowadzić się
do umeblowanego pokoju. Gdy okazało
się to jednak niemożliwem, oświadczy
łem, że wobec tego będziemy musieli za
mieszkać w barakach. Żona się jednak
i
temu stanowczo sprzeciwiła
wtedy
przyszła m i myśl, aby dziecko oddać sio
strze na wychowanie, żonę zaś i siebie
Na

—

kilka

dni

—

zabić.

niedzielę, 2 grudnia, w po
poszliśmy jeszcze z żoną na spaWszystko jeszcze jako tako szło.

Jednak

w

łudnie
1cer.

Początek tragedii

tej pracy przeszedłem się po ulicy i wróciwszy do domu, zjadłem z żo
ną śniadanie, potem poszedłem na parę
minut do siostry, a gdy powrotnie wró
ciłem poleciłem żonie zrobić obiad dla
dziecka.

odbiorę życie.
Zkolei Zieliński

przedstawia przebieg

ohydnego czynu.
krytycznego dnia, w bardzo
wczesnych
godzinach,
poszedłem
po
swego

Rano

—

chleb i mleko i zrobiłem dziecku
nie.

śniada

Następnie poszedłem z łopatą
wnicy i tam wykopałem dół.

Upadła wtedy, wypuszczając
nącą

świeczkę.
Leżąc na

do

pi

W

czasie obiadu

—

dół.

podziemiu
opowiadajuż z tru
dem Zieliński
poszedłem pierwszy do
naszej piwnicy po młotek.
—

W

—

Czy po ten młotek
przerywa oskarżonemu przewodniczący, pokazując

wstała zbrodnia.

ry leżał na osobnym stole
mi dowodami rzeczowemi.

—

mu

—

duży, ważący kilogram młotek, któ
wraz

z

inne-

Tak,
tym młotkiem zabiłem żo
w
młotkiem
Uderzyłem ją
lewą
skroń, gdy podeszła do naszej piwnicy.
—

nę.

—

z

nowego do rozprawy.
Po tych pytaniach przewodniczący

pło

rąk

ziemi

—

—

—

jeszcze żyje, po
który mi
poprzednio wypadł z rąk, i uderzyłem
żonę jeszcze kilka razy w głowę, następ
nie zaciągnąłem ją do naszej piwnicy,
wsunąłem głową naprzód do wykopane
go dołu. Dół zasypałem, piwnicę staran
nie zagrabiłem, w korytarzu piwnicy za
tarłem wszelkie ślady krwi i z łopatą i
młotkiem poszedłem do góry. Narzędzia
swego czynu po oczyszczeniu zaniosłem
na strych. Wszystko to mogło trwać około pół godziny.

Słysząc,

szukałem

w

że żona

ciemności młotka,

nie.

kiemu

meble
a

samo

swego mieszkania
mieszkanie oddał

ze

Halpernowi

na

nieja

za

75 zł.

Potem

Dwie

-

ofiary

świadek przedstawia wynik

sekcji zwłok M arji Zielińskiej, przy któ
rej był obecny. Sekcja wykazała, że Zie
liński zadał żonie 5
6 uderzeń,
po
zatem stwierdzono, że Zielińska w chwi
li śmierci znajdowała
się w siódmym
miesiącu ciąży.
Po przodowniku Szupryczyńskim ze
znaje brat żonobójcy, Leon Zieliński, li
czący lat 41, palS.cz gazowni miejskiej w
Toruniu. Mówi on początkowo spokojnie,
później jednak zaczyna tracić spokój,
chwilami nawet płacze.
—

—

Nie

wnosi

on

do rozprawa

nic

nowe

Po dokładnem

opisaniu życia swego
brata, przedstawia swoje ostatnie spotka
nie z oskarżonym, w którem ten przy
znał mu się do zbrodni.
Po Leonie Zielińskim zeznaje jego sio
go.

stra p. Lindowa.

I

ona

nie wnosi nic

no

w ego.

przesłuchaniu świadków obrońca

Po

adw. W rońsii fdawia wniosek

o

zbada

nie

oskarżonego przez 2 lekarzy psycnjatrów, jako rz i v.ov,nawców. W niosek swój
popiera w'.e* dżemem, że oskarżony jest
dotknięte psychoząmelanc^o u, za csem
przemawi-i częsta myśl o samobójstwie,
zanik pamięci i tępy sposób myślenia.
Wnioskowi temu sprzeciwia
się pro
.

kurator.

krótkiej naradzie sąd oddala wnio
obrońcy.
Zkolei przemawiają prokurator i obrońca. Pierwszy zażądał dla oskarżone
go kary śmierci, obrońca zaś posił o usek

Tak dokładny opis przebiegu zbrodni
wywołał na obecnej na sali rozpraw pu
bliczności wstrząsające wrażenie.
Następnie oskarżony opowiada o swem
zachowaniu się po zbrodni. Popołudniu

strych,

morderstwo

Podwójne

Po

Wstrząsafące wrażenie
spowiedzi mordercy!

zaniósł

za

rządził 5-minutową przerwę.
Po przerwie Sąd przystąpił do prze
słuchania świadków. Jako pierwszy ze
znawał przodownik służby śledczej z To
Bernard
runia,
Szupryczyński, który
brał udział w śledztwie,
prowadzonem
przeciwko Zielińskiemu.
Opisuje on dokładnie sposób wykry
cia zbrodni i przebieg śledztwa, oraz
zachowanie się oskarżonego po jego czy

—

słabym głosem za
wołała:
Jezus Marja!
ktoś mnie za
Olek, czy to ty?
bija
—

—

so
pomyślałem
bie, że najlepiej będzie użyć młotka, żeby
żona miała łatwiejszą śmierć.
Często chodziliśmy razem do piw
nicy, gdzie kradliśmy cudzy węgiel. Po
stanowiłem więc żonie zaproponować ta
ką wyprawę do piwnicy, wiedząc, że na
to się zgodzi i tam ją zabiję. Ale żona
wszystko m i ułatwiła, bo zaproponowała
sama, abyśmy poszli po węgiel. W zięła
na
nogi półbuciki, ubrała się tylko w
szlafrok i płaszcz i poszła ze mną na
^

Wynajmywanie przez Zielińskiego umeblowanych pokoi jest poniekąd po
czątkiem tragedji, z której później po

październiku 1931 r. umieścił w
gazecie drobne ogłoszenie, że poszukuje
sublokatorki.
sublokatora,
względnie
Zgłosiła się Marja
Zapiecówna. Była

nic

Wkońcu

obmyślał żonie łatwa śmierć!

Po

—

—

W

—

-

go

wrócił

—

—

Plan zabójstwa

—

słowa

—

Pogróżki
Często

—

piero

Na

ciche

zda

garn

kami, lub talerzami.

oznaj

du, adwokat Wroński.

dają

mię

—

-

sali

wejście Sądu. Trybunałowi przewo
dniczył wiceprezes Sądu Okręgowego p.
sędzia Krupka, wotowali pp. sędzia Łubkowski i asesor Pyszczyński. Na miejscu
oskarżyciela publicznego zasiadł wice
Przed Zielińskim
prokurator Wałecki.
usiadł jego obrońca, wyznaczony z urzę

Tak,

-

—

A

—

mił

—

Zapiecówny
przerywa oskar się do mieszkającej w tyin samym do
z
mu o piętro niżej
u której
siostry,
czy sam pan
przewodniczący
postanowił ożenić się z nią, czy też u- dzieckiem zamieszkał.
W nocy nie mógł zasnąć. Myślał cią
czynił pan to dopiero na wyraźne jej
gle o zbrodni. To też nazajutrz, gdy spot
żądanie.
Zatniar
poślubienia Zapiecówny kał w mieście swego brata, namówił go
powziąłem w marcu 1932 r. i to tak na na wódkę i w restauracji pod wpływem
jej żądanie, jak i za namową mojej sio alkoholu i silnego przygnębienia zwie
ślub cy rzył się mu ze wszystkiego. Popołudniu
stry
odpowiada Zieliński
w ilny wzięliśmy 19 sierpnia tego samego
wrócił do domu. W nocy znowu nie spał.
1932 roku, a miesiąc później ślub koś W środę rano poszedł z siostrą kupić so
cielny, a w styczniu 1933 r. przyszedł na bie trochę bielizny i spodnie a gdy wró
świat syn, Marjan, który żyje.
cił do domu, zastał tam policjanta.
oZrozumiałem, żejuż po mnie
a
powiada Zieliński.— Pobawiłem się jesz
cze trochę z moim Maryśiem, później na
Też nie bardzo
mówi z pewnym
policji wskazałem dół, gdzie cia
żądanie
biła je często,
wysiłkiem oskarżony
ło zakopałem, a w kilkadziesiąt minut
zależało to zawsze od jej humoru. A
potem odprowadzono m nie do aresztu.
co do gospodarstwa, to wcale się niem
Niech mi pan ostatecznie
powie,
nie zajmowała i wszelkie roboty domo
zabił żonę
dlaczego
pan
zapytał
się
szorowanie
we, jak mycie naczyń,
po
raz jeszcze przewodniczący.
musiałem sam
dłóg i okien,
zakupy,
Sam już nie wiem
mówi zcicha
robić.
z rozpaczy,.... sprzykrzyło mi
Dalej oskarżony opowiada, jak wie Zieliński
le żona jego kupowała niepotrzebnych
się takie współżycie.
Jak pan chciał urządzić swoje ży
a
bie
futer,
rzeczy, żądała
biżuterji,
bienia

żonemu

ślulsem,

dalszym ciągu przewodniczący za
oskarżonemu szereg pytań, które

W

niektó

Z

padały nawet słowa politowa
nia dla mordercy. Była to jednak nieli
czna mniejszość.
rych

krawcową. Zajęcie to było jedynem źró
dłem jej utrzymania. Ponieważ nie mia
ła maszyny do szycia, siostra Zielińskie
go, p. Linda, pożyczyła jej swojej ma
szyny, wzamian za co Zapiecowa szyła
i
raz
az bieliznę
sukienki dla jej
p

udał

niewinnienie.
Po półgodzinnej naradzie Sąd ogłosił
wyrok, uznający Zielińskiego
winnym
zbrodni

z

i

z

par. 1 art. 225 kodeksu

skazał go

karne

dożywotnie więzienie
pozbawieniem praw obywatelskich.

go

na
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Obchody gwiazdkowe

obchodów gwazdkowych w Byd
jest jeszcze w'całej pełni. Niem a
wprost dnia, by przy oświetlonych choin
kach
wspólnych, skromnie, lub nawet
suto zastawianych stołach nie schodzili się
członkowie wielkich naszych zgodnych ro
dzin: towarzystw,
zrzeszeń i organizacyj,
które corocznie w okresie świąt Bożego Na
rodzenia spędzają
we
wspólnym
gronie
chwil kilka, dzieląc się opłatkiem i śpie
wając kolendy....
Okres

koło 600

w Resursie Ku
Na obchód
ten
przybyli Jiczn
członkowie Tow. Kupców, oraz
ciele władz. Im ieniem nieobecnego prezes;
Wł
p. dyr.
Maciejewskiego przemówienie
okolicznościowe wygłosił wiceprezes p. dyr,
Nowak, witając ks. kan. Schulza, p. wicestarostę Czubińskiego, przedstawiciela Z a 
rządu Miejskiego p. r -cę Janickiego. K ilk a

—

Kalendarzyk rzynrr.-kat.
m

—

.

Niedziela!

Eugenjusza b.

*

Dyżur lekarza kolejowego w niedzielę
pełni dr. Kubczak, ul. Marszałka Focha 22,

Miesięczne bilety tramwajowe

-

-

17-42.

tel.

włą

Dyżur nocny aptek do dnia 30bm.
cznie pełnią: Apteka pod Niedźwiedziem, ul.
Niedźwiedzia 11, tel. 50 i Apteka pod Koro
ną, ul. Dworcowa 48, tel. 3-01.
—

Z TEATRU

MIEJSKIEGO.

W

sobotę arcyzabawna krotochwila W.
,,Człowiek, który nie pije" w
Rapackiego
świetnem wykonaniu naszego zespołu.
W niedzielę
po południu o godz. 16-tej
po cenach znacznie zniżonych ukaże się po
raz ostatni znakomita komedja St. Kiedrzyń
skiego ,,Ten i tamten". W ieczorem ,,Niewi
niątko" Millockera.
wielka rewja w II
Chalange Humoru
częściach (20 obrazach) pióra najwybitniej
szych współczesnych pisarzy i kompozyto
rów daną będzie w dzień Sylwestrowy dwa
razy: o godz. 20-tej i 23-ciej. W wykonaniu
udział bierze cały zespół operetkowy i dra
matyczny.
Artyści przygotowują mnóstwo
wesołych niespodzianek. Kto chce najweselej i najprzyjemniej przywitać Nowy Rok,
niech wcześnie zaopatrzy się w bilet wstępu.
Kasa rozpoczęła już sprzedaż biletów. Za
interesowanie wyjątkowe.
—

-

—

odpowiednie sypialnie, bibljotekę, oraz opie
kę lekarską. Opłata wynosi 40 zł. miesięcz
nie. Zgłoszenia przyjmuje ,,Caritas", Poznań
Św. Marcin 8, II ptr.
Stacja Opieki nad Zdrowiem przy Ro
dzinie Kolejowej podaje do wiadomości, że
bezpłatne obiady dla dzieci pracowników
kolejowycjj,
zakwalifikowanych do doży
wiania, będą wydawane od dnia 29 bm. w
godz. od 12 do i4 codziennie w pomieszcze
niu przy Dyrekcji Kolejowej (w podwórzu
obok kotłowni), ul. Dworcowa 63.
-

kin.

repertuar

naby

wać można w biurze Tramwajów przy ul.
Dr. Emila Warmińskiego 8 (pokój 2) w cza
sie od godziny 8 do 15, względnie w Oddzia
le ,,Orbis", Plac Teatralny 6 w czasie od go
dziny 8 min. 30 do 13-tej i od godz. 15-18-ej.
ny instrumentów serb
Zęspół muz;
skichK.P.W.urządza dnia31bm. ogodz.
20-ej w Kasynie Kolejowem przy ul. Zygm.
wieczór Sylwestrowy,
na
Augusta
który
swych sympatyków serdecznie zaprasza.
\
Ważne dla uczącej się młodzieży. Z wią
zek ,,Caritas" pragnąc przyjść z pomocą ro
dzicom, zwłaszcza niezamożnym, założył w
Poznaniu bursy dla młodzieży od lat 16 do
ukończenia nauki. Chłopcy w bursie otrzy
mują 4 razy dziennie obfity posiłek, mają

słów do biednych przysłanych przez parafje
bydgoskie wygłosił ks. kan. Schulz, poczem
po odśpiewaniu kilk u kolend obdarzono ich
praktycznemi podarkami i żywnością.

O

Towarzystwo Kupców w Bydgoszczy
zbioro
poraź
dziesiąty
urządziło
wą
gwiazdkę dla biednych
wespół Z9
zjednoczeniem
Kupców
Branży
Spo
żywczej. Już na k ilk a dni przed świętami
hurtownicy węglowi rozdzielili pomię
dzy najbiedniejszych naszego miasta 700 ctr.
węgla. Wspólny obchód gwiazdkowy dla o—

*

Niezwykłe wrażenie wywiera na obec
nych każdorazowo obchód gwiazdkowy w
Wojewódzkim Zakładzie dla Ociemnaiłych.
W gronie licznych gości, którzy uczestniczy
li w tegorocznym wzruszającym obchodzie
gwiazdkowym wychowanków Zakładu zau
ważyliśmy: nacz. Musielaka ze Starostwa
Krajowego w Poznaniu, reprezentanta sta
rosty bydgoskiego p. assesora Cichowlasa,
z-cę p. prezydenta miasta
r-cę Janickiego,
ks. kan. Schulza,
dyrektora Zakładu Woj.
dla Głuchoniemych ks. Solka, radczynię Teskową, prezesa Zw. Ociemniałych Cywil
nych Winnickiego, oraz nieodłącznych przy
jaciół wychowanków Zakładu p. dyr. r -cę
Menela i ks. prefekta Zakładu Balcerka. Na
program uroczystości złożyły się popisy wy

—

Zw. Weteranów

Powstań Narodowych
Kolejarzy Bydgoszcz przypomi
na członkom, że dnia 29 bm. o godz. 18-ej
odbędzie się wspólna ,,gwiazdka" rodzinna
w Ognisku
K. P. W
przy ul. Zygm. Augu
—

R.

P.

Koło

.,

sta.

Na Sylwestra zapraszają Absolwenci
Szkół Handlowych do Strzelnicy. Zaprosze
nia w Sekretarjacie, Nowy Rynek 5.
Noc Sylwestrowa w kawiarni ,,Euro
pa" cieszy się rok rocznie wielkiem powo
dzeniem, to też ńa obecnego Sylwestra Dy
—

—

chowanków Zakładu, poza tem przemówie
nie dyrektora Menela.
Wszystkich wycho
wanków obdarzono podarkami.

rekcja postarała się o moc niespodzianek.
Specjalnie zwiększony będzie program wy
stępów artystycznych, skład orkiestry, a lo
kal pięknie udekorowany (otwarty do rana).
Wstęp jak zwykle wolny. Od 1 stycznia na
stąpi zupełna zmiana programu.

*

Jnformator

ski, siostrzyca

noria**.

(ważny

(iBinlńwsgc*ii

x

od dn. 7. 10. 1934

r.).

Toruń-Warszawa:

13.55,
23,16.

15,30,

18,01,

2,37, 6,50, 8,05, 9,57
19,58, 21,26, tran zy to w y

0,40, (do La
Tczew-Gdańsk—Gdynia:
skowic), 3,56, 5,50 (do Laskowic), 7,35, 12,13,
13,13, (do Las kow ic), 17,17, 20,03, 20,10.
Kościerzyna-Gdynia: 8,13, 15,45.
Naklo-Pila: 0,01, 6,15, 10,40, 14,45, 19,46.
Unisław-Brodnica: 4,50, 8,11, 13,45, 16,10,

nickim

na

10,32,

Związku
Sioda, wzno

pesze hołdownicze.

Tafemnicza Helena

13,26,

pod uwagą

,,działu"

na

bruku

czasu grasuje nietyle na
bydgoskim, ile raczej po domach
Inowrocław
Karsznice
Herby Nowe: pewna kobieta-złodziejka i oszustka, o
2,21, 13,40.
której wiadomo tylko, że ma imię Hele
na i w przeciwieństwie do ,,pięknej He
Restauracja i Cukiernia Berendt. Wyboro leny", nie jest wcale piękną, chociaż
w a kuchnia, wyśmienite ciastka.
bardzo
Niebezpieczeń
niebezpieczną.
stwo ze strony tajemniczej Heleny,
nie
NAJLEPSZA OKAZJA KUPNA.
lecz
grozi
jednak
rodzajowi
'męskiemu,
Przybory sportowe: narty, łyżwy, ping-pong,
ul. Gdańska
19, paniom domów. Tajemnicza Helena, jest
piłki ,,Syrena Sport"
I ptr.
bowiem służącą, a właściwie złodziejką
działającą pod tą postacią.
Ruch towarzystw
Jak stwierdzono
nieznana
bliżej
Tow. Śpiewu ,,Lutnia" urządza swój
niewiasta zgłasza się do pań poszukują
wieczór sylwestrowy w lokalu ,,Gastronom"
cych służącej, a przyjęta do pracy po
przyul.M.Fochaw dn.31bm., na który kilku dniach ulatnia
się wraz z co cen
swoich sympatyków zaprasza.
niejszymi
drobiazgami
domowymi. Nie
obchód
16
Tradycyjny
gwiazdkowy
ona
Druż. Żegl. odbędzie się dn. 30 bm. o godz.
dokumentów,
posiada
żadnych
17 ,,Pod Lwem".
twierdząc podczas ugodzenia" do pracy,
Pocztowe P. W
urządza zabawę syl że nadejdą one lada dzień z Mogilna,
westrową dnia 31 bm. o godz. 21 w Resursie
Kupieckiej.

nicza Helcia

bruku

zdołała

Tajem
wyrafinowa

ten

w

sposób oszukańczy uzyskać zajęcie
kilku wypadkach, co zkolei umożliwi
ło jej dokonanie kradzieży.
w
Na podstawie zgłoszonych
policji
doniesień
władze
policyjne zdołały
ustalić
rysopis sprytnej
następujący
złodziejki: lat około 45, wzrost 1,69 cm,
w górnej
bez zębów przednich
szczęce
(nie może więc uchodzić za piękną
przyp. zec.), włosy ciemno-blond, długie,
czesane dla odmiany raz w staroświecki
warkocz, albo też zwijane w t. zw ,,kok".
W razie pojawienia się
opisanej Helci,
która zresztą zmieniwszy fryzurę może
zmienić także imię
należy ją oddać
w ręce policji, a najlepiej powiadomić o
tem II Komisarjat P. P
ny

-

w

—

,

—

—

—

.

—

—

.

—

.

III.
Zebranie
—

—

w

Na

Wchodząca
1935 r.,

nowa

Również przy stole świątecznym
dziła się Rodzina Policyjna m. Bydgoszczy,
by jak corocznie spędzić chwil kilka przy
Bożem drzewku. Do granatowej braci
cyjnej przemówiła serdecznie

poli
przewodniczą

Rodziny p. Kołacińska, w itając p. staro
dr. Stefanickiego,
prezydenta miasta
Barciszewskiego, ks. kanonika Schulza, pre
zesa Sądu Okręgowego Plejowskiego, I prokuratora Ś. O. Łukawskiego, grono oficerow
,,Dnia
policyjnych, oraz przedstawiciela
Bydgoskiego". Do obecnych przemówił rów
nież p. starosta dr. Stefanicki, oraz p. pro
kurator Łukawski i prezydent miasta Barciszewski. Bogaty program wieczorku wypeł
n iły popisy dzieci policjantów, o riz wspólna
kawa uczestników obchodu gwiazdkowego.
ca

stę

*

*

Podczas drugiego dnia świąt Bożego Na
rodzenia obchodzili swój tradycyjny obchód
gwiazdkowy pocztowcy, członkowie Zw. P ra
i
cowników Poczt Telegrafów
Telefonów
Koła Miejscowego I w Bydgoszczy. ,,Gwiazd
ka" pocztowców odbyła się w
wielkiej sa
li Resursy Kupieckiej, którą wypełnili ucze
stnicy obchodu do ostatniego miejsca przy
stołach. Po wspólnem odśpiewaniu kolendy
zabrał głos prezes Koła p. Czmochowski,
witając z-cę proboszcza farnego ks. Kopecia,
kier. ref. społ. Dyrekcji P. i T
p. Dzban-

w

Bydgoszczy

.

skiego, prezesa okręgowego Związku pocz
w styczniu
1935 r.
za 40 m3gazu opła
towców p. nacz. Burdę,
naczelników m iej
cać się będzie:
scowych
urzędów, oraz reprezentanta nasze
zł.
30
9,00
30m3po
gr.
go pisma. Przed podziałem opłatka przema
15
10m3po
gr.1,50 zł. w iali ks. Kopeć, oraz p. nacz. Dzbanslu. Na
40 m3
10,50 zł.
zgórą trzygodzinny program miłego wie
czyli przeciętna cena 1 m3 gazu wyniesie
czorku złożyły się efektowne
popisy dzia
zniżki.
co
stanowi
18
26,2 grosza,
proc.
(W
z niemałą
twy,
cierpliwością
wyćwiczoną
styczniu 1934 r. za 40 m3 gazu płacono 12,80 przez p Czmochowską. Poza deklamacjami
zł.)
i tańcami
w
wykonaniu milusińskich
W
Przykład 2.
dzieci odegrały również udatme jasełka
Konsument, stosując gaz do gotowania
Swóch ods!onaych. Przybycie wśród ogolnego
śniadań, obiadów i kolacyj, zużył w stycz
entuzjazmu dziatwy ,,gwiazdora
p
niu 1934 r. 65 m3gazu; przy obecnej taryfie
wspólna kawa i polonez w wykonaniu dzie
zużycie gazu nie powiększyło się.
ci dopełniły pięknej, rodzinnej całości.____
Obrachunek:
-

w
życie z dniem 1 stycznia
taryfa gazowa stanowi zasad

niczą zmianę w zastosowaniu gazu do użyt
ku domowego, przemysłowego, a zwłaszcza
do ogrzewania pomieszczeń.
W ostatnich latach kryzysowych szero
kie warstwy naszego społeczeństwa^ ograni
czyły spożycie gazu prawie do minimum,
powodując się skrajną oszczędnością, pozba
Z miasta
wiając się zupełnie świadomie tych^ wszel
Życzenia noworoczne dla Rządu Rze kich niezaprzeczalnych wygód, jakie daje
czypospolitej
będzie przyjmować Starosta gaz w postaci czystości, nadzwyczajnej szyb
bydgoski w dniu 1 stycznia 1935 r. w godz. kości gotowania, pieczenia, prasowania, ood 12-13 w gmachu Starostwa, pokój nr. 3.
grzewania itp. Poza sporządzaniem śniadań
Organizatorom imprez widowisko i podwieczorków, bardzo nieznaczna tylko
i koncertowych
oraz
ilość konsumentów używała dotychczas ga
wych, zabawowych
I
właścicielom lokalów przypom ina ,,Z. A
zu do gotowania obiadóiy.
K. S." obowiązek zgłaszania się po licencję
Nowa taryfa gazowa udostępnia korzy
reprodukowania utworów słownych i muz. stanie z dobrodziejstw gazu jaknajszerszym
do przedstawiciela ,,ZAIKSU" (ul. M Pio warstw om naszego społeczeństwa. Cena 15
trowskiego 15/11). Dotyczy to także muzyki groszy za 1 m3 gazu jest rzeczywiście ceną
mechanicznej (płyty gramofonowe, transmi tak niską, że w tych warunkach gotowanie
sje radjowe etc.). Odpowiedzialni za pogwał obiadów na gazie kalkuluje się bezwzględ
cenie prawa autorskiego właściciele lokali
nie taniej, niż na węglu.
Dla wyjaśnienia zasad nowej taryfy ga
narażają się na procesy sądowe, a muzycy
prócz tego na konfiskatę
nieprawnie gra zowej przytoczymy kilka przykładów:
nych utworów (rozp. p. prokuratora z dnia Przykład 1.
rs. 4. 1933 Nr.
S O 15/33).
Konsument, stosując gaz dorywczo, zu
Tradycyjny Bal Polskiego Biał. Krzy żył np. w miesiącu styczniu 1934 r. 30 m
gazu; przy obecnej taryfie zużycie w mie
ża odbędzie się dnia 12 stycznia 1935 r. w
sali ,,Pod Orłem". Komitet Gospodyń pracu siącu styczniu 1935 r. wyniesie np. 40 nr
je nad tem, aby bal wypadł jak najokaza gazu; czyli nadwyżka zużycia wynosi 10 m
Obrachunek:
lej.
—

—

.

*

-

Nowa taryfa gazowa

Koło BBWR. w Komitecie trzecim.
dziś w sobotę
o godz.
plenarne

Strzelnicy.
powitanie Nowego Roku zaprasza
,,Orzeł", gdzie w dniu 31 bm. odbędzie się
,,W ielka noc sylwestrowa". Program zapo
wiada się wprost bajkowo: rewja artystycz
na, dwie orkiestry, niespodzianki, atrakcje.
A wszystko odbywać się będzie pod hasłem
,,Nowy Rok na wesoło".
19,30

Miły, wprost serdeczny nastrój panował
podczas obchodu gwiazdkowego Zw. Urzęd
ników Miejskich, jaki odbył się w Resursie
Kupieckiej. Pracownicy aparatu miejskiego
zajęli wraz ze swymi rodzinami miejsca
przy czterech długich stołach, zastawionych
słodyczami. Po odegraniu przez orkiestrę
własną pod kier. p. Pasińskiego ,,Marsza
weselnego" Mendelsohna i ,,Andante" Szu
berta, do zebranych przemówił w ciepłych
słowach prezes Związku p. dyr. Weber, w i
tając w gronie urzędników m iejskich zaśtę
pcę p. prezydenta miasta p. radcę Śpikowskśego, oraz ks. kanonika Schulza. Program
miłego wieczorku wypełnił konęert orkie
stry, przemówienia okolicznościowe, oraz
wspólny śpiew. Całości dopełniła pogawęd
ka koleżeńska przy wspólnej kawie.

zgroma

bydgoskim

gdzie rzekomo służyła ostatnio.

Od pewnego

18,54.

-

*

*

13,40, 18,10, 20,40, 22,25.
5,00,

i

dowy.
Pozostałą część programu wypełniły:
śpiewackiego ,,Chopin",
występ chóru
oraz referat okolicznościowy
kierowni
ka szkoły
powszechnej na Bielawkach
p. prof. Łukasika, Na zakończenie uro
czystości uchwalono wysłać do przed
stawicieli Rządu Rzplitej w Warszawie
i przedstawicieli władz w Poznaniu de

prezes
mec.

*

Jej naczelnych władz,
poczem orkiestra odegrała hymn naro
niejszej Rzplitej

Paniom domu

2,21, 3,50, 6,20,11,45,

Wągrowiec-Poznań:

Wielkopol

—

czele.

zagaił
Akademję
Weteranów płk. rez.

21.55.
Inow rocław —Poznań:

stolicą

Poznania

,

sząc po skreśleniu przebiegu wypadków
grudniowych
okrzyk na cześć Najjaś

Bydgoszcz
obchodziła w dniu 27 bm. szesnastą ro
cznicę powstania Wielkopolskiego. Sta
raniem
Związku Weteranów Powstań
Narodowych Rzeczypospolitej z r. 19141919 Kola
miejscowego w Bydgoszczy
odbyła się w sali ,,Strzelnicy" uroczysta
wieczornica, w której uczestniczyli byli
powstańcy, oraz przedstawiciele władz
i społeczeństwa z p. starostą
dr. Stefa-

dlapixv!eidżajqcvcA
da j3u
dćosxcx0
n*Hnzrf

ze

*

W Ognisku Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego odbyła się gwiazdka Koła I Ro
dziny Kolejowej. Obchód rozpoczął słowem
wstępnem prezes Zarządu p. inż. Stenzel,
wznosząc na zakończenie
swych słów okrzyk na cześć Rzplitej i Jej władz. Po
krótkiem serdecznem przemówieniu ks. pre
fekta Reitera członkowie Zarządu rozdzielili
pomiędzy wdowy i dzieci po kolejarzach po
darki i paczki żywnościowe.

rocznicy powstania
Wielkopolskiego w Bydgoszczy
Równocześnie

*

już

Obchtfd

*

przedstawi

.

ADRIA:

,,Czarna perła".
APOLLO: ,,Pojedynek ze śmiercią V
BAŁTYK: ,,Szatański cowboy**.
KRISTAL: ,,Wiosenna parada".
REWJA: ,,Czar wiedeńskiego walca

biednych urządzono

pieckiej.

goszczy

Sobota: Tomasza b.

wielkich rodzin

-

.

-

,

w

styczniu 1934

r.

—

za

65

rs

16,- zł.

m3gazu pła

cono:

50m3po32gr.
15m3po 30 gr.

.

—

.

ss

w

styczniu 1935

r.

—

za

handlowe
stosować

4.50 zł.

20,50 zł.

65 m3

—

65

m3gazu

wszelkie
pomieszczenia
ubikacje mieszkalne, ale nawet
z w ielką korzyścią gaz do kotłów
centralnego ogrzewania.

ogrzewać

.

opła

gazem

i

cać się będzie:

Do ogrzewania sklepu zużyto np. 50 Ba
65m3po26gr. ss16,90 zł.
czyli zniżka wyniesie 21,3 proc.
ga Obrachunek
przy taryfie
dotychczasoZwłaszcza
korzystne perspektywy dla
konsumentów przedstawia zastosowanie ga
50m3 po 28gr.
14,- zł.
zu do ogrzewania pomieszczeń (pokoje mie
od 1 stycznia
Obrachunekprzy
taryfie
szkalne, sale, sklepy itp.) przy wmontowa
n iu
oddzielnego gazomierza.
1935 r"
40m3 po 20gr.
8,- zł.
Cena dotychczasowa 28 gr. została zredu
10m3 po 17gr.
1,70 z ł.
kowana do 20 gr. za pierwsze 40 m3, docho
50 m3
9;70
17
do
za
dalsze
60
rn3.
dząc
gr.
Przv tej cenie nietylko opłacać się będzie czyli zniżka wyniesie około 30 proc.
-

-

NIEDZIELA, DN. 30 GRUDNIA 1934 R.
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tfo

i
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5)ział zadańi
roz

Dziś

konkurs

kończymy
drugi
rywkowy, przyznaniem cennych nagród tym
z pośród jego
uczestników, którzy zdobyli
największą ilość punktów.
Pierwszą nagrodę II konkursu stanowi
piękny, 10-tomowy zbiór monografij arty
stycznych, ilustrowanych przeszło 300 arty
stycznomi reprodukcjami na kredowym pa
pierze. W skła-d zbioru wchodzą następują
ce moncgrafje: W ł, Kozickiego o Jarockim,
B.
Frankowskiego o sztuce ludu polskiego,
K. Winklera o formistach polskich, T. Czy
żewskiego o Wł. Śliwińskim, S. Rutkowskie
go o J. Mierzejewskim, W ł. Kozickiego o H.
Rodakowskim, S. Zahorskiego o Eugenjuszu
Żaku, H. Piątkowskiego o Wł. Cza-chowskim,
Wł. Kozickiego o K. Sichulskim, M
Wellinasz

i

a

s

ta

n

.

St. Noakowskim. Cena zbioru w katalo
gu firmy Gebethner i W olff wynosi 35 zł.
Drugą nagrodą będzie dzieło Tadeusza

2.

ARabeski

3.

StOkłosa

4.

PiaNista

5.
6.

RepeTjer
KalarEpa

7

JokohaMa

8
9

.

.

KoronOwo

.

PiraMida

10.

KołOmyja
12.SaRdynja
11.

.

13.

SZtafeta

14.

Akwarela

była

konkursu.

Nowe

SZYFR

wcale

szpiegowski ale zato aktualny,
będzie drugiem dzisiejszem zadaniem. Uło
żył go p. Marszałkowski z Sopot, poświęca
jąc
p Hermanowskiemu, który niedaw
no w korespondencji z nami skarżył się na
,,zawiłości szyfrowe".

Przed niedawnym czasem odbyły się za
ręczyny pewnej miljonerki i przy tej
ności dowiedziano się o ciekawych okolicz
nościach, które m iały miejsce przed

sposob

—

.

wybo

re m

Oto szvfr:

Miljonerka ta otaczana rojem wielbicieli
starających się o jej rękę, wyznaczała każ
w
demu z nich spotkanie w parku
czasie
największej niepogody. Po każdem takiem
spotkaniu ze starających się o jej względy,
odrzucała jego propozycję z niewiadomych
powodów. Dopiero po przyjęciu oświadczyn
obecnego narzeczonego wyjaśniło się, iż m il
ionerka nie znosiła mężczyzn noszących ka
konkurent
losze, przyjęty zaś
zwyciężył
swych niefortunnych poprzedników, zjawia
jąc się na umówionem spotkaniu bez kalo
szy, gdyż nosił zawsze eleganckie obuwie na
nieprzemakalnej podeszwie i obcasie ze skó

kwadraty.
Jak zwykle, na nadesłanie rozwiązań oczekujemy do czwartku.
Węsław
PS. P. Hermanowskiemu. Niestety, z bra
ku odpowiednich czcionek, działu szachowe
go chwilowo wprowadzić nie możemy.

odstąpiliś

—

ry Berson Okma.

.

-

czwartej serji II konkursu.
Najwięcej trudu rozwiązującym przyspo
rz y ła
krzyżówka, bardzo zresztą trudna.
Wywołała ona przytem wiele nieporozu
mień, których źródła szukać jednak należy
nie w błędach
jak to chcą nasi czytelnicy
lecz w nieznajomości pojęć, czy wiadomo
ści... których nie można znaleźć w podręcz
nych encykJopedjach.
Rozwiązanie zadania nr. 21 winno wyglą

Osiedliłem sie

Radjostacja Warszawska.
NIEDZIELA,

30 GRUDNIA

DNIA

Godz. 9.00

i

BR.

kolenda. 10.00
Krakowa.
Ka
po Bożem Na

Sygnał
Transmisja Nabożeństwa z
zanie na pierwszą niedzielę
rodzeniu pt. ,,Bojowaniem jest żywot czło
wieka"
wygł. ks. prof. dr. Jan Krawczyk.
Po nabożeństwie kolendy
polskie (płyty).
15.25 Przegląd rynków produktów
rolnych
Prus-Wiśniewski.
wygłosi p. Stanisław
15.35 Piosenki w wyk. Eugenjusza Bodo (pły
ty). 15.45 ,,Jakie nasiona taki plon"
wygł.
dr. M arceli Różański.
16.00 ,,Wieczorynka
na wsi"
fragment z ,,Chłopów" Reymon
ta.
16.20 Recital fortepianowy Olgi Martusiewiczówny. Tr. z Krakowa." 16.45 ,,Rosną
ca choinka"
opow. dla- dzieci starszych,
i7 .00
pióra Mieczysława Jarosławskiego.
Polska muzyka ludowa w wyk. orkiestry
P. R. pod dyr. Stanisława Namysłowskiego.
17.50 ,,WyspaZapowiada Henryk Ładosz.
o książce inż. Centkie
mgieł i wichrów"
wicza (odczyt z cyklu ,,Książka i wiedza").
18.00 Teatr Wyobraźni nadaje słuchowisko
pt. ,,Cichy wieczór w swojem kółku"
pió
H. Romer-Ochenkowskiej (Tr. z W ilna).
ra
Odczyt z cyklu
,,Życie młodzieży".
19.00 Felieton aktualny.
19.20 Muzyka (pły
kon
ty). 19.30 ,,Od Straussa do Leha-ra"
cert muzyki lekkiej (Tr. z Wiednia).
21.10
Dziennik wieczorny.
21.20 ,,Jak pracujemy
00^1*
21*25 ,,Na wesołej
lwowskiej
tali
22.00 ,,Skrzynka pocztowa techniczna"
i
bież.
omówi
koresp.
porad technicznych
cza-su

—

—

—

-

dać:

.

-

1

Dookoła cyfr od
do 16 należy wpisać
wirowo w kierunku zegarowym 15 wyrazów.
Początek do odgadnięcia.
Znaczenie wyrazów: 1) Wódz dalmacki,
który w roku naszej ery walczył z Rzymem.
2) Murowany pagórek jako pomnik do prze

udzieli red. Wacław Frenkiel. 22.15 Koncert
reklamowy. 23.30 Wiadomości sportowe ze
wszystkich rozgłośni P. R. 22.45 Mało zna
ne utwory symfoniczne francuskich
23.05 Koncert popula-rny
zytorów (płyty).

kompo

chowania relikwij buddyjskich. 3) Rasa ko
nia. 4) Rodzaj alkowy. 5) Forma przysięgi.

gało
M.

rozwiązujących znajomości Pomo

EBERHARDT

G.

6) Mączka z rośliny kolokarji. 7) Szpara (roz
padlina). 8) Opowiadanie bajeczne, podanie
skandynawskie. 9) Piękny werniks chiński.
10) Wysokość punktu nad poziomem morza,
punkt wysokości. U) Osoba albo przedmiot
nietykalny. 12) Kloc duży do wbijania pa
li.
13) Wielka ilość. 14) Kasza z rdzenia pal
m y azjat.
15) Człowiek powolny. 16) Staro
polski bóg wojen.
Dla ułatwienia podajemy ilość liter: 12a,

32j

.

OFIARA CHIRURGA
POWIEŚĆ
—

len.

Tak
rzekła niespodziewanie ElPanna Keate klęczała na ziemi,
—

—

obok
to

SENSACYJNA

koszyka

zdziwiło.

z

I

zdaje m i się,
się d-ra Harrigana.

Bardzo.

że panna Ash

Bardzo mnie

papierami.

bała

ROZDZIAŁ VI.
-

A to

co ma

znaczyć?

-

zniecierpli

ił się sierżant, nie mogąc nadążyć nad
Niech
intrygującemi możliwościami.
pani tak nie przeskakuje z jednego w
drugie.
Niech pani nie mówi głupstw, pan
no Ellen
interwenjowalam energicz
nie, czując, że im prędzej wyproszę ją
z przed oblicza sierżanta, tem będzie le
Panna Ash nie
piej dla wszystkich.
znała wcale dra Harrigana, a mnie upa
dło coś n a podłogę.
Oczywiście nie skłamałam na 100oA).
Ale nieczyste sumienie kazało m i wyczy
tać w policyjnych oczach badawcze za
w

-

—

ciekawienie.

Nie

wiedziałam,

odkrył już swojej zguby i
o to zapytać.
Czując się
nie, powtórzyłam:

nie

czy

mogłam

mocno

nie
go

niepew

pani

nie mówi

—

Pochwyciła
nie

coś

w

środku słowa

spojrze

doktora, może nie mordercze, ale
tym rodzaju i zakończyła płaczli

w

jękiem, od którego się zatchnęła.
oProszę nad sobą panować
strzegł cicho doktór, doprowadzając ją
do stanu przerażenia, z którego niebez
pieczeństwa nie zdawał sobie widocznie
Ma pani okazję, świetną oka
sprawy.
zję nauczenia się, że pierwszym obo
wiązkiem pielęgniarki jest opieka nad
chorymi i surowe przestrzeganie regu
wym

—

—

-

laminu.

Urwał, pewnie dla nabrania większa-

choroby wewnętrzne ii
przyjmuję od godz.

|T0RUŃ,

4

-

7

.

ul. Chełmińska 12.J

18,00 ,,Trochę piękna, czyli stół i okno"
wygł. p. St. Kuszeiewska
Rayska. 18,00—
18,15 Własne płyty (Toruń)
Arje w w yk.
J. Kiepury. 18,15—18,45 Transmisja z W ar
szawy
Recytal skrzypcowy W. Kochań
skiego. 18,45—19,00 Transmisja z Warszawy
,,W yścig pracy w Rosji Sowieckiej"
wygł. i. Miedzińska (reportaż). 19,00-19,20
Transmisja z Poznania
Arje i pieśni w
19,20-19,30
wyk. M Pomorskiej
(sopran).
Odczyt z Krakowa z cyklu ,,Miasta i miaste
czka polskie" p. t. ,,Królewskie miasto Biecz
przez los skrzywdzone"
wygł. p S. Ka
szycki. 19,30—19,45 Koncert z Wilna wileń
skich revellersów. 19,45-19,50 Program na
dzień następny -f własne płyty.
NIEDZIELA, 30. 12. 1934 r.
15,55 -16,00 Zapowiedź programu '-f- sy
z
16,00—16,20 Tra nsm isja
gnał toruński.
Warszawy ,,Wieczorynka na wsi", fragm. z
16,20-16,45 Recital
,,Chłopów" Reymonta.
fortepianowy z Krakowa prof. Olgi Martusiewicz. 16,45—17,00 Transmisja z Warsza
choinka",
wy ,,Rosnąca
opow. dla dzieci
starszych, M
Jarosławskiego. 17,00—17,50.
Polska muzyka
Transmisja z Warszawy
ludowa w wyk. ork. P R. pod dyrekcją Na
mysłowskiego, zapowiada: H. Ładosz. 17,50
18,00 Transmisja z Warszawy
,,W yspa
mgieł i wichrów", o książce inż. Centkie
wicza wygłosi dr. M Stępowski. 18,00-18,45
Teatr Wyobraźni
Transmisja z W/dna
nadaje słuchowisko p. t. ,,Cichy wieczór w
swojem kółku" Hel. Romer-Ochenkowskiej.
Od
18,45—19,00 Transmisja z Warszawy
czyt z cyklu ,,Życie Młodzieży". 19,00-19,05
Program na dzień następny. 19,05—19,20 Fe19,20—19,30
ljeton
aktualny (Warszawa).
Transmisja z Warszawy
Muzyka Intrator.
1Wiązanka ,,Świat w pieśni" (płyty).
—

-

—

—

—

—

.

—

—

.

-

.

—

.

-

SOBOTA 29. 12. 1934.

—

.

15,40—15,45 Zapowiedź programu -j
15,45—16,30 Transm isja
gnał toruński.
-

sy
z

Warszawy
Muzyka
(nowości płytowe).
16,30—17,OO Słuchowisko dla dzieci z Pozna
nia pt. ^,,Generalna próba szopki" podług J.
Porazińskiej w oprać. W Trojanowskiej).
Mu
17,00-17,50 Transmisja z Warszawy
zyka lekka w wyk. ork. jazzowej Z. Górzyń
skiego i J. O rwid (wesołe monologi). 17 ,50
—

.

—

-

upodoba

go rozpędu, a ja, znając jego
nie do krasomówstwa i dyscypliny,
kłam

rze

szybko:
doktorze, jabym propono
Brody jest ogromnie zmę
potrzebuje... Ellen! Ellen! nie

Panie

—

—

—

—

ramieniem
Zobaczyłam nad szarem
bieganinę w kancelarji i zrozu
miałam, że biedna Ellen nie zdołała za
panować nad sobą.

Courta

wała... Panna
i

—

Ellen

rzuciła

mi

omdlewające

spoj

rzenie.

pem

mdłości...

Mam

—

przerażeniem.

—

wyjąkała z tęO! ten piękny dy

—

wan...

Niema obawy
rzekł dr. Kunce,
który odznacza się umiejętnością szyb
kiego działania w nagłych wypadkach,
to jest zaletą rozstrzygającą o powodze
niu lekarza. Ellen znalazła się w kancelarji, drzwi się zamknęły, a dr. Kunce
usiadł na swojem miejscu, gładząc bród
kę i patrząc z zadowoleniem na uratowa
Sierżant Lamb zorjentował
ny dywan.
się w niebezpieczeństwie z pewnem opóźnieniem
O!
rzekł nie wiem dlaczego, z
O! czy jej się zrobiło
zakłopotaniem.
-

-

.

—

—

—

niedobrze?
Ktoś zapukał do drzwi i na ostre:
,,proszę" doktora, otworzył.
Pan Courtney Melady prosi o wi
dzenie z panem doktorem
rozległ się
głos telefonistki.
—

—

Prosićl

W itam

pana.

Jak

się pan ma, panie Melady?
Court Melady skinął doktorowi gło

—

tutaj!

że to skutek

Oczy dziewczyny otworzyły się szero
ko.
Chwytając się poręczy fotelu, w y
ciągnęła szyję i wyjąkała z wysiłkiem.
Przed nocnym dyżurem!
Ja mam
iść na nocny dyżur? Czy pani... Czy my...
Nie
O, ja nie chcę nocnych dyżurów.
chcę! Nie chcę! O...!

—

—

Niech

próbnych audycyj rozgłośni
toruńskiej.

Program

czona

głupstw. W i
zmęczenia i zdenerwo
wania.
Powinna pani jeszcze wypocząć
przed nocnym dyżurem.
—

dzę,

!!

||

—

-

—

specjalność:

—

-

—

od

9317

Programy radiowe

dotych

—

-

matematyczne (nr. 22) nie na
stręcza-ło większych trudności, choć wyma

narzeczonego.

zadanie

—

Zadanie

milionerki

Kaprys

nie

Po zakończeniu II konkursu,
konkursowimy od systemu nagradzania
czów raz na miesiąc
jak to było
czas
natomiast rozdawa-ć będziemy po 3

nagrody książkowe tygodniowo, za rozwią
zanie zadań z każdego numeru niedzielnego.
Ponadto raz na miesiąc nagradzać bę
p. Józefowi Musze.
dziemy specjalnie cennym podarkiem tego
Poza tem prawidłowe rozwiązanie zadań
z pośród konkursowiczów, który w
czterech
ostatniej serji nadesłali: Belm z Torunia,
kolejno po sobie następujących tygodniach
F.
Chromiński z Torunia, RK z Podgórza, J.
rozwiąże prawidłowo wszystkie zadania.
Hetlof z Podgórza, Juljan Kakoszke z Byd
A teraz nowa serja zadań. Na pierwszy
z
z
Zefski
Iks
Warum
To
Torunia,
goszczy,
ogień przeznaczamy twardy orzech do zgry
z
z
Edward
Kłos
To
runia, Papo
Torunia,
zienia, którym będzie
runia, J. Hermanowski z Torunia, R. Ka
WIRÓWKA
Kozasprowicz z Inowrocławia, Okulicz
ułożona przez p. Yg-reka z Tczewa, a po
ryn z Bydgoszczy i Janina Klimko z Toru
święcona specjalnie zwolennikowi trudnych
nia (wszystkim przyznaliśmy po 17 pkt.) Po
zadań p. Iks Warum'ówi.
11 pkt. zdobyli Czesław Zaborowski z Cheł
mży, Marta Buchholkówna z Chełmży i Wit
z Chełmży, po 6 pkt.
Monarski z Grzyw
ny i Myśl z Chełmży.
ROZWIĄZANIE ZADAŃ
—

GUM

7

3b,ld,2g,lk,U,lł,lm,ln,5o,lp,2r,2s,St,
lu, 2y,lż.

.

szarada, z rozwiązaniem Gdy
bodaj na-jłatwiejszem zadaniem

Łatwiutka

nia,

RYGAWAR

się

ZADANIE GEOMETRYCZNE
ułożone przez laureata
naszego
drugiego
konkursu p. Szmonia, będzie ostatniem dzi
siejszym zadaniem. Brzmi ono: Dowolny
kwadrat przeciąć czterema linjam i tak, aby
z otrzymanych
części powstały df/a równe

NematoDy

.

ów

wozrywetk umysionrytfM

Rozwiązanie tego zadania brzm i: ,,D ru
gi konkurs rozrywkowy Dnia Pomorskiego"
a rozwiązanie klucza:
1) Pomorze, 2) Gdy
nia. 3) Radunia, 4) Krokowa. 5) Kopernika 6)
Oksywie, 7) Gdanisko, 8) Orunia.
Logogryf geograficzny, oznaczony u nas
nr. 23, też był dość zawiły, choć popularne
hasło: ,,Frontem do morza", które było jego
nicią przewodnią, winno ułatwiać konkursowiczom rozwiązanie.
1.
Fonetyka
rza.

sa o

Szydłowskiego pt. ,,Stanisław W yspiański"
Dzieło to ilustrowane kolekcją 32 reproduk
cji najcelniejszych prac malarskich Wys
piańskiego. Wreszcie na trzecią nagrodę
przeznaczyliśmy egzemplarz powieści mor
skiej Jerzego Brzęczkowskiego pt. ,,W raki"
Egzemplarz powieści tej jest ilustrowany 10
rysunkami Walentynowicza i oprawiony w
pomysłową okładkę.
Pp. Stanisław Szmoń, Józef Mucha z
Bydgoszczy i Pik z Torunia i tym razem
nadesłali
nam
prawidłowe
rozwiązanie
wszystkich czterech zadań ostatniej serji na
szego drugiego konkursu; wszyscy trzej uzyskali też maksymalną ilość 53 punktów.
Wobec tego podział nagród musiał nastąpić
w drodze losowania, które przyznało pierw
sze miejsce
Szmoniowi,
p. Stanisławowi
drugie
p. Pikowi (pseudonim), trzecie

z

sierżantowi

rzucił

wą,
nie

chłodne

słowami:

spojrze

,,Dzień

dobry,
zajął wskazane sobie krze
sło.
Wyglądał tak samo źle 1 mizernie
jak nad ranem, tylko że teraz był ubra
ny bez zarzutu. Wycierając piękną płó
cienną chusteczką wilgotne czoło, obrarazem

ze

sierżancie" i

siwawemi, rzadkiemi, lecz staran
przyczesanemi włosami, rzekł:

mione
nie

—

Gorąco

tak
potwierdził dr. Kunce,
opuszczając nos na wąsy.
No, czegoście panowie dokazali?
zapytał Court.
Czy wiecie, co się sta
ło z moim stryjem?
Nie
odparł lakonicznie i trochę
Nie wyobraża
wstydliwie sierżant.
łem sobie, żeby człowiek mógł zniknąć
tak jakby się w zimię zapadł.
Czy pan
się absolutnie nie domyśla, gdzieby on
Przecież pan musi dobrze
mógł być?
znać stryja.
Gdzieby on się ukrył, gdy
by chciał zniknąć na pewien czas lu
—

O,

—

-

—

—

—

—

—

—

dziom

z

oczu?

(Ciąg dalszy nastąpi)'

NIEDZIELA, DN. 30 GRUDNIA 1934 R.

Karol Jankowski i

I!Dosiego
(flokul jj
"*ii
stałym

i

Bywalcom

Sympatykom

życzy

Syn

TORUŃ

oddział

y

telef. 16-18
31

irł.

jj

grudnia

r.

WIELKANOCSYLWESTROWA

Gdańska 10.

Jir. SMiftoiMW

1934

14

Gdańska

Bydgoszcz,

ySanfiamia ,,furopa"
ul.

KAWIARNIA

,,ORZEŁ"
Dnia

Bydgoszcz,

I

RESTAURACJA

Fabryka Sukna Bielsko

-

y

11

10*77

jj

Dwie orkiestry.
Przebojowa rewja artystyczna.
W iele niespodzianek
Moc atrakcyj.
Arty*
styczna dekoracja Sali Malinowej i Kawianranej.
Uprasza się o wcześniejsze zamaw.anie stolików,
—

Zawiadamia
na

przeniesieniu swego

o

STARY

RYNEK

Z niłk a

cen

2

składu

róg

Star.

z

Rynku

27

-

Żeglarskiej.

ulicy

—

o

-

o

K.D.
i KAWIARNIA
w

ielki bal

,,EUROPA'*

gazu

Bydgoszczy

w

sylwestrowy

-

-

6440

-

,,

-

,,

-

.,

,,

GRAND-HOTEL
urządza

w

XII

poniedziałek, 31

.

,,

-

-

,,

,,

,,

Hajtańsze źródło zakupu

,,Noc Sylwestrową”

Powitanie

Rokn, moe niespodzianek, po*
większona orkiestra. Ceny przystępne. Wstęp wolny.

Nowego

Najuprzejmiej
Gościom
10307

oraz

zaprasza

DOSIBOO

Syczy

mBBHBIBBdlaOd(przedawców

ZIOŁA Z GOR HARCU Dra LAUERA

Szanownym

sq

środkiem

łagodnym

szpagatów, przędzy rymarskiej i szewskiej, przędzy
jutowej dla cowroźników, płócien jutowych, sienni*
ków, plandek nieprzemakalnych, sznurków do wią*
lia worków oraz wszelkich artykułów jutowych.
zania

usu

przeczyszczaiqcym,

wają obstrukcję, uporczywe zaparcie, wydalają
substancje gnilne, zatruwające organizm.

ROKU
wlaść. Wacław Samborski

f

*

KOJU LEN”
ul.

Dom

sitnt

Gdynia,

ul.

IV

Bydgoszcz,

ndlawej

Uskutecznia

i

Władysław

Władysław a

Teodor

a* i Starowiejska nr. 21,
Śniadeckich 37, teL raz.

telef.

n r

.

ul.

14*85.

.

i

9113

warunkach

kupić

w

I

CHORZY NA
KAŻDY, kto cierpi

b

PŁUCA

KASZEL, BRONCHIT, CHRYPKĘ ZAFLEGMIENIE PLDC
ora* KOKLUSZ, powinien natychmiast zabrać elf do leczenia.
DOBRYM ŚRODKIEM NA CHOROBY PŁUC OKAZAŁ SIĘ PREPARAT FAGOSOL.
Pr*y utyciu FAGOSOLU zmniejsza z i, kaszel. FAGOSOL dostać moina wo
wszystkich aptekach. Skl. gł. Apteka H. ROSENSTADTA, Warezawa, Plao
9038
Grzybowski 10.

firm ie

na

Dywany

26

PRZYMUSOWA.

szym

W czw artek dnia 8 stycznia 1935 r. podpisany
Kom ornik sprzedawać będzie w drodze licytacji za
gotówkę najwięcej dającemu w Grudziądzu przy ul.
Legjonów nr. 7 w firmie Mikołaj Wołoszyn właśc.
M arja Weidebach kompl. urządzenie składowe, 0-

różnych zabawek, maszynę do szycia,
księgi handlowe, atramenty, zeszyty, ołówki, linjały i inne przybory szkolne i biurowe, oszacowane
na łączną sumę 1399,00 zł.
Dnia 4 stycznia 1935 r. w Szynwałdzie powiat
Grudziądz u p. Antoniego Woelka: powózkę czar
ną na resorach, pokój jadalny kompletny, 6 war
chlaków, 8 wideł, 8 haczek, regał i beczkę cynkową,
oszacowane na łączną sumę 801,00 zł.
Powyższe ruchomości oglądać możnu w cza
sie i miejscu wyżej podanem.

Ceny

najwięk*
wyborze.
w

Dobrzański,
Ii-go,

rewiru

żyłkiewice

niskie.

Otto Kahrau.
Sienkiewicza

Prospekty

Grudziądz,
16.

Do

kaucją

nr.

Km. 3123-34

Komornik

Sądu Grodzkiego w Gdyni,
Gdyni na zasadzie art. 601

rew.

III

Radjowy
GRUDZIĄDZ,

R.

.

nr.

Km.

3336, 3100-34

10305

OBWIESZCZENIE.

do oisania
i

ma.e

duże,

nowe

i użv*

najkorzystniej
'y'.r incją dostarcza

wane
z

g

grud

.

Poznań

Aleje

Gdynia,

dnia 28

(-J

J

.

grudnia 1934

r.

Penk. komornik.

wl.ft.Oaicerkiewic?
Groń^

Telefon

W

158-34

.

RUCHOMOŚCI.

O LICYTACJI

gru

mości, składających się z fortepianu, oszacowanych
łączną sumę zł. 600 ,Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 1934 r*

na

.

(-)

Szubartowski, komornik.

10297

Zlec. nr, 452-8K

1816.
10276

obwieszcza, że

sylwectrowa
restauracjo

,,1111111"
otwarta do

Sądu Grodzkiego

w

Toruniu

rew. V

stycznia 35 r. od g. 12 u sped.
Sądeckiego odbędzie się licytacja publiczna rucho
mości należących do Jana Zakrzewskiego składają
cych się z: bufetu, kredensu, kanapy, dywanu, sto
łu krzeseł i wiele innych.

noc

w

dn. 4

(—) Leonard Rzymyszklewicz, komornik

rana.

udekorowany,
niespodzianek,

V

N. 22-32

Zlec.

nr

.

1643-9

UCHWAŁA.

rana.

rezer*
wowanie stolików.

Uprasza się

o

NOWEGOROKU

8IM MEBLI

żującemu, prowizyjnie:
Wytworn'a Papierów Fan*
tazyjnych Introligatorskich

'Oo
lSzkła Okiennego 1Listew"

ia.

Stałym bywalcom ży*
czę
szczęśliwego

Pomorze odda wprowa*
dzonemu w branży podró*

-

2

tańce do

7956

Marcinkowski 23.

Zastępstwo

Stefan Szczerblńskl, Kraków
ui. Wielicka 5.
10265

275,-

*. 3*5.—

moe

na

Komornik Sądu Grodzkiego w Gdyni rew. Ii -go
J. Penk zamieszkały w Gdyni, ul. Leśna 3 na zasa
dzie art. 602 K. P C. ogłasza, że w dniu 31
nia 1934 r. odbędzie się publiczna licytacja rucho
mości a mianowicie:
o godz. 11-tej w Grabówku, ul. Lindego nr. 1:
1 (jeden) barak z pruskiego muru,
o godz. 13-tej w Leszczynkach, ul. Karnkow
skiego nr. 7: 1 (jedną maszynę do szycia, m arki
,,Express") oszacowanych na łączną sumę zł. 1800,które można oglądać w dniu licytacji w miejscu
sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym. Licytacja
rozpocznie się od pół ceny oszacowania,

,,

na

Lokal

SKORAiS-KA

(~) St. Pyttel, komornik.
Do akt

,,

Mickiewicza

MASZYNY

I

Orudzlędiu,

każdej miejscowości

UWASAt

6dartsk,III. Damm17

Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy rew.
II. Józef Szubartowski mający kancelarję w
goszczy ul. Zduny nr. 13 na podstawie art. 602 k. p.
c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 31
dnia 1934 r. o godz. 12 w Bydgoszczy ul. Paderew
skiego nr. 8 odbędzie się pierwsza licytacja rucho

Komornik

ul. Toruńska iz
telefon 193*

Dostawa wolna do

KIEŁCZYGŁÓW!Ki

OBWIESZCZENIE.

St. Adamowicz
(J

II

e

2018.34

dla
znawców
tylko
pierwszorzędnie wyko*
nane we własnych war*
sztatach poleca firm a

w

zmienny

F. MACIEJEWSKI

Dom

a|

Byd

ceny

obwodowy,
głośnik dynamiczny na prąd stały
i zmienny
ał 225,-

9730

MEBLE,

K. P. C.
zamieszkały w
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1934 r. o godz. 11-ej
w Gdyni przy ui. Śląskiej przed domem Schmidta
odbędzie się publiczna licytacja ruchomości a m ia
nowicie: magiel ręczny, oszacowany na łączną su
mę zł. 200,00, który można oglądać w d n iu licytacji
w
miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym
Gdynia, dnia 28 grudnia 1934 r.

A.

Nr. akt. Km. II

zl 185,—

prad zmienny

65 pp. dodnia 1.1. 35* *0*S8

.

i

stały

prąd

nowoś(: Odbiornik 3 lampowy,

Ostatnia

500-1000 zł.

według umowy
Zgłoszenia do por. Borka

OBWIESZCZENIE.

na

,,

Warunki

10304

wysyła bezpłatnie.

Najniższe

radjowe

'Si

.

2 lampowy,
Odbiornik
prądstały
H
3 lampowy,
n
3 lampowy Philipsa33 A

sklepowej (ego)

480

akt

OdbiormKi

,,G0LDFEE'

nazwą

wyrobu krajowego
8114
poleca tirm a

*

Największy wybór

Grudziądz
poszukuje odpowiedzialnej
z

kancelaria

pod

ilW
dobra I tan

OBWIESZCZENIE

Zarząd Współdzielni
Wojskowe) 65 pp.

Sądn Grodzkiego
Grudziądzu.

10281

kuchni.

U AlAG

S 4cU .L w^

8358

komornik
w

serwisu

UWAGA!

koło 600 szt.

(-)

serja

O

cia meblowe

Michał

wielkich

UWASAl

IslfA H ió oraz wszelkie inne zboczenia mowy ra*
JCJI%uillC dykalnie usuwa wieloletni zaktad leczn.
dla jąkałów. Przy zakładzie szkoła dla głuchoniemych
i malorozwiniętych.
9400

chodniki, ceraty, lino*
leum, plandeki, pokry*
LICYTACJA

dla

urządzenia

8384

%ł.

Starowiejska

I

kuchenne

szkło, porcelana,

narzędzia, ma*

Wejherowo, ulSobieskiego2,tel.237
ul.

statki

żelaza

potrzeby
przemysłu.

B. WOJEWSKI
Gdynia,

hurtownie:

Detalicznie:
magazyn

szyny,

dogodnych

na

3*3

Telefon 24845

TELEFUNKEN-TRIUMF
tanio

*

397-

GDAŃSKbbb

*

Regularna komunikacja samochodowa G DYNIA-G DANSK

Moiesz

Bydgoszcz,

telefon

4 R. UEIBRANDT
mmm

Bydgoszcz-Gdynia.

ia,

Milehkznnengasze narożnik Hoptengasse 101-10S

wszelkie transporty, zwózki, przeprowadzki we własnych wo*
zach meblowych, clenie inkaso, magazynowanie.

Zbiorowe wagony

Z8C

Podwale

"

,,RAWA
Spedycyjny SZMAŃDA

wł.

iBtWI

Cena

Mebli

B.

-

,,

wielką

m ebli

Tel. 2047

SIUDOWSKI
Bydgoszcz, Jasna 11, Tel. 2274.

,,

—

Tczewie

w

właściciel

**

,,

lutego 37,

Fabryka

-

,,

10

Gdynie

-

..

,,

skład

Bydgoski

-

..

ce*

wszelkiego rodzaju po
nach konkurencyjnych

Meble

Zarząd Miejski w Bydgoszozy Wydział X/2.
Gazownia Miejska podaje do wiadomości : Z dniem 1 styeznia 1935 r. obnita się dotychiowe ceny gazu i ustala się przy odozytaoh od 1 lutego 1935 r. następujące ceny*
1) Dla użytku domowego i przemysłowego*
przy mlesięcznem zużyciu:
od1do80m'
32 gr.) za każdy dalszy m' ponad
BOgr* za m' (przed 1. I. 85.
32 ,.)100- 200m*
4)-29,,,,
23gr.zam'
32 ,,)200- 300,,
,,50,,- 28HM
21gr.zam'
27
82400M
M80,,
M,,
80M)80019gr. zam'
80
28MM
82- 80 ,,)400- 500M- 17gr.zam'
tt 82--30 lf)
,,100n ***25
2) Gaz do ogrzewania pomieszczeń na osobny gazomierz*
prży mlesięcznem zużyciu do 40 m*
20gr. zam' (przed1.I. 85
28gr.l
za każdy dalszym' ponad40- 100m'
28 gr.)
17gr.
Przy zwiększeniu zużycia gazu ad 1 i ad 2 ponad zużycie w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego nadwyżkę zużycia gaza liczyć się będzie po 15 gr. za 1 m' o ile w roku poprzed
nim zużyto przynajmniej 10 m' gazu miesięoznie.
10298
Bydgoszoz, dnia 28 grudnia 1934 r.

'WOJDAK

W sprawie upadłości nad
majątkiem firmy
,,Gospodarz" w Popiołach postępowanie upadłościo
we względem Spółdzielni Przemysłowo-Rolniczej z
ogr. odp. ,,Gospodarz" w Popiołach w pow. toruń
skim zastanawia się dla braku masy, wystarcza
jącej na pokrycie kosztów postępowania upadłości.
Toruń, dnia 17.10.1934 roku.
Sąd GrodzkL

(zum Krantor)
Gdańsk

Breitgasse
4

^

ą

a

Wielki

65

wybór mebli
wszelkiego rodzaju,

p.

lYYYYiYjYYYYYfl

Piec
przenośny używany kupię.
E. Szymański, Toruń, Stary
Rynek 11, tel. 1716. 110255

MEBLE
różnego rodzaju w solidnem
wykonaniu po cenach kon*
kurencyjnych poleca

Gdyńska
Centrala

Mebli

Gdynia, Starowiejska
telef. 26.25.

40.
7227

Zakład optyczny

Oskar
zai. 1899

Meyer

,

Bydgoszcz, ul. Gdańska
fumienne

właśc.
latleóika I Z ollu

nr.

21

.

tel. 13*89

myftonaiife

irszifsffticA
Fachowa i rzetelna

olhiloróir.

obsługa.

6647

NIEDZIELA, DN. 80 GRUDNIA 1934 R.

12

Orzechowe forniery

APA

ZnaKomita

kaukaskie od 2 zt.

i bu*

leguminy
dynie zachwycają każ*
dego

RPA

'

-

-

-

za

m5

KOMUNALNA KASAOSZCZĘDNOŚCI

--

limę z dibrou

i

Spee. dąb

mlas(a TORUNIA (w

jesion

materjały stolarskie

wykazuje wśród K. K O na Pomorzu najwyższą sumę wkładów i liczbę wkładców
co świadczy o jej
zaufaniu wśród szerokich sfer społeczeństwa.
.

Każda

ie^utniny

ibudyfti*

pani domu żąda
tylko APV

9037

OtfaAsk
12.

BrotbSnkengasse

G.m.b.H,8892

C9tarnef

m

kompl.

WKŁADY DO KWOTY

APARATRADJOWY

metalowe,
we

Wszelkie

zabiegi w zakre*
nowoczesnej kosmetyki.
Racjonalne
pielęgnowanie,

sie

odmładzanie iudoskonalanie
zmarsz*

czek, wągrów, pryszczy,bro*
dawek, kurzajek, zbędnego
owłosienia, piegów, rozsze.
rzonych por, łojotoku, trą.
dziku, czerw, nosa i innych
niedokładności cery. Rady.
kalne
usuwanie
łupieżu.
Przyciemnianie brwi i rzęs

Sprzedaż kremów,
i t.p Porady bezpłatnie. 1814
TORUŃ, ul. K(OI. Jadwigi 5.
mleczek

.

cenach

po

Wywiadowcze
Adamskiego. Toruń, Sukien,
wszelkie

także

9.

11

Kwydzińsłd, Wejherowo
10252
RyneK 22
BYDGOSZCZ

Nie

najpiękniej i najtaniej
59SS
wykonuje

Stanisław Rudak,
Bilanse

8583

Bydgoszcz, ul. Dworcowa 7*.

i

otwarcia

zamknięcia, orga.
i
nizowanie
prowadzenie
księgowości według nowych
przepisów uskutecznia tanio
sądownie zaprzysiężony rze.

Springera

Tomaszewski,
Toruń, Podmuma 61 m. r.
czoznawca

10294

M

mińska.

Kiermasz Światowy"

balowych,,TrzechKoron”

Toruń, St. Rynek 30.
Ty*
siące artykułów za bezcen,
każdy powinien widzieć kto

doroczna

nr.

już od S lat przyjmuję do
i
konwersacji
francuskiej
niemieckiej. Metoda poglą.

Futra

—

-

i

rozwierania

ostrzenia

Grossbultdog'*
tanio
na
sprzedaż

bardzo

BYDGOSZCZ

-

Sukiennicza 4,

f9H 9

Skórki

Pośrednictwo

w
Farby
Tapety
-

PIEKUT-KWIAS^

Dla

urzędów
specjalny

wojska 2
rabat
%,
i

Gruźlicę
leczy się sposobem profe.
sora Jousseta (Paryż) w No*
w ym
Szpitalu Djakoniaek.
Toruń

Mokre.

cały pokój
zl

trunku
żądajcie
przeciw,
gruźliczego (szczepionki B.
0.G .) Polskie Towarzystwo
Przeciwgruźlicze Toruń, do.

kosztów

w

i

białe

Cegła
ply.
ty, ruszta, piekarniki, poleca
najkorzystniej

szamotowa,

Józef

drzw czki,

Podgórski

Toruń, Łazienna 5. Tel. 567.
Roboty zduńskie wykonuje
i

solidnie

tanio.

Ubrania
skie

narciarskie,

kg

męskie Koszule nar.
w najnowszych
de.
seniach i pierwszorzędnem
wykonaniu poleca najtaniej
Władysław Czyżniewski
Wytwórnia konfekcji i bie.
lizny. Toruń, Wielkie Gar.
10280
bary ai.

zł

Lisy

0,70

kuny, tchórze, plącę naj.
Skład Futer
wyższe ceny.
Toruń, Żeglarska 29. 10274

Nafta
Jan

1 Itr. zł. e .43

RYNEK

jako też wszelkie

.

Toruń,ul. Szerokanarożnik
Mostowej, ul. Szczytna 15

Brodnica,

Naprawę

ul.

Wielka

Firma
w

i

Ilustrowana

20 tomów,

pierze

wszelKich

w

kiennicza

ŁYŻWY

w

KAFLE

Gdyni, ul, Staro wle|tka 37,
10109

BŁOCH

dobrym pa.
ozdobnej oprawie.
na

Katarzyny 5.

Toruń,

Cenniki

tanio

gratis.

Kupuj*

kupuje zajęcze, lisie, tchó.
kuny i włosie końskie,
Toruń, Prosta 18, Ip. ^9030
rze,

,,,,,,
,

.

,

,

..........

.

,

I t.

d.

oraz

Gdynia,

ul.

telefon

oferujemy po wyjątkowo

okna

wszelkie prace

10279

na

Lipowa

niskich cenach.

BRACIA SCHLIEPER
BYDGOSZCZ

11

21 88

BYDGOSKA FABRYKA
MEBLI
BIUROWYCH

JJDSiakiewi(LToioi
Cbełmlfiska24. W
33
u

Tel.

.

.

Smacz.

ciszek.

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

.

Kupuję

w

.

,

..

,

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

,

,

,

,

10306

M. J. Lubart

.

Witold

lopengasse 68.11.

Gdańsk,
10302

10309

ifŁ.....
TIWAGI:
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówkę. N ajm
ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 60 słów, powyżej
liczy my według roz
zł
miaru.
4.50 Zastrzeżeń
miejsca dla ogłoszeń drobnych nie prz
jemy, dla innych tylko wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zosta
nie zapłacona przewidziana w cenniku ZO% nadwyżka. Omylili*
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają
4.00gd
do żądania zw rotu gotówki, ani też nie zobowiązują Administracji
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Uzasadnione reklama'cje
będą uwzględniane o ile zostaną wniesione do dni 8-mlu od oaty
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzy mania rachunku.
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za tei^nl nowy druk
i przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.

niej

sze

-

yjmu

_______________________________________

-

.

—

Tel. 3**.

okolicy 3 nadleśnictw bli
i
sko Gdyni
przy dworcu
wszelkie
surowe
od
zaraz
lub
skóry,
kolejowym
później do sprzedania lub lisy, tchórze, króliki i td.
wydzierżawienia.
Oferty płacę najwyższe ceny.
pod ,,TARTAK do ,,Gaze:
ty Morskiej", Gdynia.

Redaktor odpowiedzialny:
m
Mężu leki* Toruń, ul. Moniuszki 25, m. L
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska: Wilhelm Grimsmann, Gdańsk, Kassubischer Markt 21, I p.
Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz: W'acław Górnicki. Bydgoszcz,
Focha 12.
Redaktor odpowiedzialny na Gdynię: Józef Dobrostański, Gdynia, Szkolna.
Redaktor odpowiedzialny na Grudziądz:
Wacław Gańcza, Grudziądz; ul. Sienkiewicza 90.
odpowiedzialny na Tczew: Lubomski Wacław, Tczew, ul. Kościuszki 1.
Za ogłoszenia odpowiada Admi nistracja.
Czcionkami Pomorskiej D rukarni Rolniczej S. A.
Wydawcai Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza w Toruniu.
.

140.

306.

GDAŃSK

lii(i ismy
położony

u

Obelgę
rzuconą na p. Byczyńskiego
odwołuję. ZnaaiecKi Fran

,,

-

,,

Gdańska

ul.

"

,

.

Prosta 20.

A

obiady 90 gr. Kawa, pla.
cek, Obfite kolacje

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI:
W ekspedycji miejscowych agencyj
9
2.50zl
Z odnoszeniem do domu
t
2.80 zł
i,,,
Przez pocztę z odnoszeniem do domu
2.89 zł
,e,,aae,
Pod opaską
W Gdańsku przez pocztę
2.00 gd
2.32gd;przez gońca
z odbieraniem
w administracjiwprost
1.75 gd
Z a g ra n icą
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w zakładzie, ztrajkl) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.
,,

drzwi,

2 TRAKOWY

Piwiarnia

poleca najtaniej

-

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

30.

ne

Hektarze

9933

urządzenia składowe,
wykonuje
miejscu

Koncert
Niedziela

Krzyże,

lisy, kuny,tchórze.
Ceny najwyższe do osią.
W arszawski Skład
gnięcia.
Futer, Toruń, Łazienna 28,

w

i

4.

ślicznych kolorach
modnych deseniach

w

9363

tenrieba

/1842

m.

pracownia sukien,
kostju.
mów, okryć damskich oraz
dziecięcych.
Wykonanie
pod gwarancją.Koncesjono.
wane kursy
kroju i szycia.
Ceny dogodne, de Zanette,
Toruń,Stary Rynek 2j, I, p*

SPORT-

Ency

4

Pierwszorzędna

9821

najtaniej

Do nabycia w
księgarni
Toruń
Wojciechowskiego,
10213
Rynek Starom. 4.

SKÓrKi

......

2325

JNF0RMAT0R"

stolarskie

,,PEDABłi
15/17

Telefon

Dworcowa yf
Bydgoszcz
7875) Telefon 1698
—

P0ŚREDNICZ0-HANDLOWE

smokingo.
we wykonuje pierwszorzęd.
nie
pod gwarancją, oraz
damskie futra
wykwintne
i t. p
Nowak, Toruń, Su.

Cena do
15 I. 1935 r. za.
miast zł 290.00 tylko zł 90.00.

Toruniu,

ul. Koszarowa

B. 6RAWUNDER

BIURO

.

klopedia Gutenberga

7

Hallera

szybko

kupuje stale
GDYNIA

śródmie.

Nakarnawał

NARTY

stare

monety srebrne

umeblowanego
1 stycznia poszuku*
je urzędnik. Oferty upra.
sza się
kierować
do
Filji
,,Dnia Pomorskiego", Toruń
Male Garbary 2.

Kapczyfiski Niebywała okazja!

OGŁOSZENIA:
wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej
0.20 sł
tekście na pierwszej etronie
1.00 Sł
w tekście na
0.80 zł
drugiej 1 trzeciej stronie
w tekście na dalszych stronach
0.50 (t
Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze słowo 1 wy ra zy tłustym dru
kiem liczy my podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25% drożej.
Dla poszukujących pracy 1 nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
W Gdańsku za wiersz m il im na stronie 7-łamowej
15 ten.
BO fen.
4-łamowej
drobne za słowo 5 fen.
10
fen,
tytułowe
..

ST.

ubrania frakowe,

prawdziwy paczka tylko

w

,.

M.S.LEISER Złoto I Srebro
TORUŃ,

ściu od

kupisz tylko wprost z fa
bryki Toruń, św. Jakóba 16
Co tydzień nowe
desenie

7t

3 *1

DOM HANDLOWY

Pokoju

krawat i

Teł.

.

niskie!

Chełmińska 2,

1.

Wszyscy mówią,
że najtańszy

Persil

i

ciarskie

7t

kg 0.43
rzadkie białe 7t kg 0-55

uskutecznia
dam.

Sylwester
aromatycznej, s razy
dziennie
świeżo
palonej
do
kawy naszej, jest nie
Araczewski,
pomyślenia.
bez

w

8022

Narciarze

W łaścicieli

Most PantińsKi

Mydła

rzadkie

silnopłomienna

kolorowe.

Stow.

kolorach na wagę
zł 0.85

8347

Kafle'

od

bortą

Freter

przesyłki,niezamożnym bez.
płatnie. W ydają lekarze i a.
kuszerki.

z

5.85

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

306

Nieruchomości, Toruń

8347

Noworodki

starcza za zwrotem

na

kupna, sprzedaży nierucho
mości, wynajmu lokali, re*
dagowanie wniosków, od.
wołań sądowych
(ąSsn

wybóri-Ceny

pił,

gumowe,
maszynę
KomnicK
50/SS
parową
traktor
PS.,
,,Lanz-

Mat. wełniane ibaweł
niane Galanteria
Tel.

Toruń

Adamska,

do

maszyny

fionieKeja 95a5

Program zwiększony i urozmaicony przy doborowej muzyce i artystycznych
Moc atrakcyj
Humor
dekoracjach, pierwszorzędne trunki i zakąski,
śmiech i satyra! Wstęp wolny
10300
Ceny niskie.
—

10290.

zębów
węże

WielkaNocSylwestrowa

swą kieszeń. Oddziały
Poznań, Toruń Gdynia
o

wyrobu
cementowych
i do bloKów pustakowych,
oraz młyn
farbowy, bager
ręczny, formy do wyrobu
rur
cementowych, windy,
dachóweK

umeblowany do wynajęcia
dla solidnej osoby.
Adres
wskaże administracja ,,Dnia
Pomorskiego" Toruń
pod

salach

im
do

Pokój

Zobacz

dowa.

kupujcie tandety!

FUTRA

8350

Specjalności

Dzieci

rytowniczy

Restaurację
wydzierżawi

in, 2.

Sylwestra,
cenach
restauracyj,
po
kosztu
własnego
oddaje
Cheł*
Araczewski, Toruń,

dba

10*73

mmmm

Najnowsze fasony najwy.
modeli
tworniejszych
pa.
ryskich futer wykonuję fa.
chowo
oraz
przerabiam
z własnych
oraz
powierzo.
nych skórek po eonach
najniższych.
Prosimy
przyjść się przekonać!!

i

—

szyldy emaljowane

Toruń, Nowy Rynek

kawiarń

dla

Toruń

Miasto

odpowiada

wpływami podatkowemi.

Grudziądz,
8j 5ę

tylko

BaloniKi!
na

familijne.
Dyskretna obserwucja, zbie*
ranie materjału.
7598

Zakład

i

PW

Okazyjnie kupisz meble jak
szafy, stoły, i t d.
oraz całe komplety jak po.
koje stołowe, sypialnie, sa.
iony,
gabinety,
dywany
Dom
tylko
Komisowy

W

sprawy,

Kasy

majątkiem

Na Święta

łóżka,

,

załatwia

zobowiązania

całym swym

znawcy

Biuro

4.

wszelkie

m suu

tom

Uwaga

mleszk. 3.

nicza

Za

WKŁADÓW
zastrzeżona

ustawowo

bezkonku.

Łazienna

75.000 osób i firm.

TAJEMNICA

2.500,- zł.

podlegają zajęciu

po*

poleca

Szramowskl,Toruń,

Toruń,

ca

FUTRA

Kopernika 4S. przy gazowni
Dekoracja bezpłatnie. 8638

U10TKHIHU"

Usuwanie

O. KAHRAU
Sienkiewicza 16,

ILOŚĆ WKŁADCÓW

zł.

-

.

i sosno,

dębowe

rencyjnych

Pierwszorzędny
GABINET
KOSMETYCZNY

urody.

solidnem wykonaniu
leca najkorzystniej

3.800 .000

Trumny

TORUŃ

.

W

GflflfiiH,fCf.26451
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