Dziś

w

dodatek: KULTURA i SZTUKA

numerze

Środa,

24

lipca

1935

-

(Pismo wychodzi

ii

Nr. 169

w

Cena 15 gr

-

dniu datowania)

siryii

Rok VII

noA7uiynAWMinufA

dzień

pokorski
OZIEN TCZEWSKI

UKAZ WTUAWNILIWA:
i-^

-

nnnwiii

Jutro,

w

nowa

gazeta

DZIEŃ

morska

KUJAWSKI

iin^^^^nrriT~rTTrTrrrrT-n~r-r-

Redakcia I

Rośnie

-

-

czwartek, 25 b.

zamknięcie Jubileuszowego

m

nastąpi

.

Zlotu

dzień

GAZETA
ininn^nnn

Admlniitraeja

Polska!

-

-

i

Bydgoszcz,

Nie

ul. Marszalka Focha 13.

grudziądzki

MOGILEŃSKA

r~ma-1-wsn

Telefon i 22-18.

i

protesty

,

Senat

wesołe

a

i

to

ptactwo, żyjące
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listowiu

drzew

Byli

kierują przewa
żnie pielgrzymkami do Spały. Gdy oto
czy nas jednak poszum lasu, gdy harcerz-policjant wskaże nam pałeczką dro
gę do leśnego państwa, gdy znajdzie
Takie

oto

gdański protestuje...

niefrasobliwe, ni-

spalskich.
motywy

kenibatand orzetiwko dekretom

W rałei Frsncii

oszczędnościowym

odbędą sie mitingi przed pomnikami poległych

W dniu wczoraj tomiast postanowiono zorganizować na tere
Paryż 23. 7. (PAT).
odbyło sią posiedzenie zarządu kon nie całego kraju mitingi protestacyjne przed
federacji narodowej byłych kombatantów. pomnikami poległych.
minamy o Karolu May'u i Andersenie, Głównym przedmiotem narad była spravva
Pierwsza serja tego rodzaju zebrań od
a.
inne
myśli cisną się nam do gło ustalenia taktyki wobec dekretów
gospo być sic m a w najbliższą niedzielę. Zebrani
wy.
darczych rządu, wobec który ch większość wysłuchają deklaracji, której tekst zosta
onie uchwalony przez zarząd konfederacji.
Gdy widzimy te 30 tysięcy młodzieży, zarządu konfederacji ustosunkowała się
Po
zdań
Poza manifestacjami na prowincji przewi
pozycyjnie.
ożywionej
w'ymianie
na
niemal
U
rozlokowanej
przestrzeni
kim. kw. nie możemy się oprzeć wraże zaniechano pierwotnego projektu urządza dziany jest szereg zebrań manifestacyjnych
niu, że Otoroztacza się przed nami mała nia demonstracyj w lasku bulońskim, na- w wielkich miastfećh.
mmmmmmmu
wizja przyszłej Polski. Ci chłopcy w kró
tkich drelichowych spodenkach, z pod
w
których wyglądają opalone na bronz no
to przecież przyszli znakomici le
gi
Wybite szyby i zasmarowane szyldy
karze i adwokaci, poeci, ministrowie...
A te wysportowane jasnowłose dziew
7. (PAT.)
23.
Berlin,
Akcja antyży osób pochodzenia żydowskiego. Policja
to mo
zwróciła się w komunikacie przeciwko
dowska na terenie całej Rzeszy rozwija
częta w szarych mundurkach
że przyszłe
matki wielkich
Polaków, się w dalszym ciągu. W Berlinie doszło prowokatorom, którzy wywołują niepo
znowu do zakłócenia porządku publicz
którymi się kraj nasz będzie szczycił.
kój wśród ludności, powołując się rów
na
państwowe zarządzenia
To, co najbardziej imponuje w obo nego. Wybito kilka szyb w sklepach ży nocześnie
zie spalskim i co najjaskrawiej rzuca się dowskich w dzielnicach
robotniczych. przeciwko ,,hańbieniu rasy" przez Ży
dów.
Na szyldach sklepów lekarzy i adwoka
w
oczy, to samorządność harcerzy oraz
Komunikat donosi przytem, że winni
wielka praca, jaką włożyli w urządze tów
czerwoną
farbą
powypisywano
zostali
aresztowani i przestrzega przed
nie zlotu. 300 sprawnych
policjantów, ,,Żyd".
dalszemi wykroczeniami.
We Wrocławiu doszło również do za
rekrutujących się wyłącznie z harcer/.y,
Zaatakowano kilka I
znakomicie zorganizowana służba sani kłócenia porządku.
tarna, dalej 1800 mtr. drogi bitej, 8 kim.
przewodów wodociągowych, 100 studzien wa punktualność i wielka karność je
Szczytne hasła Ligi Narodów o bra
pompowych, duży most nad Pilicą i trzy go
obywateli. Podejmowane
wysiłki terstwie ludów i współpracy międzynarc
mniejsze mosty, 2 kim. nadbrzeża n?d przeprowadzone są konsekwentnie, bez dowej, tak spaczone i wyprane ze swej
na
zlocie
Pilicą, stadjon sportowy, wszystkie li słomianego ognia chwilowego zapału, w treści przez rzeczywistość
czne
nabrały właściwego sensu i
budynki zlotowe, wykonane wyłą którem tak celowały nasze przeszłe po w Spalę
kolenia
ale i bez końcowego zniechę wagi.
cznie przez harcerskie drużyny junackie
Rzęsisty deszcz, który spadł zniena
Stowarzyszenia Opieki nad Niezatru- cenia i opuszczenia bezczynnie rąk.
cka,
zgromadził pod'jedną wspólną pe
dnioną Młodzieżą. Wśród lasów zainsta
Każda praca
czy to będzie założe
harcerza
lowali harcerze wszystkie najnowocze nie
Polaka, Czecha, Wę
leryną
uszczel
przewodów elektrycznych,
i
i
Anglika.
telefon, telegraf
śniejsze wynalazki
nienie namiotu; czy przekopanie rowu gra
Taka będzie przyszła Polska
Pol
radjo z wielką ilością ukrytych wśród dla osuszenia drogi
wykonana jest od
zieleni drzew megafonów.
ska
które
z
do
końca
wolnego
pokolenia,
jest
tęży
tą samą intensy
początku
Młodzież harcerska w Spalę posiada
wnością, solidnie i szybko. Harcerze ca zną, pracą i wolą.
Do tej wizji pielgrzymują starsi, sa
w
wysokim stopniu te zalety, których łują w tak potrzebnej w każdem społe
brak tak dotkliwie dawał się odczuwać
czeństwie umiejętnej pracy zespołowej mi nie zdając sobie z tego sprawy. Chcą.
naszemu narodowi w.ciągu długich wie
przy zachowaniu wszakże swej gro nacieszyć oczy tym ideałem, który jest
ków. W leśnem państwie panuje wzoro- madzkiej indywidualności.
sądzony przyszłemu pokoleniu.
my
tku

przyby
zapo

niem wreszcie, w tym
młodości i tężyzny, wówczas
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Konto czekowe P. K. O. 205.102

Polskiego w Spalę. Przez dwa
tygodnie jego trwania szpalty pism za
Polska wkracza na drogę czynnej obrony swych
pełnione były opisami i zdjęciami, ilu
strującemu życie obozowe harcerzy, a li
Sytuacja walutowa w Gdańsku dale potrzeb życia gospodarczego w postaci
czne
popularne pociągi i sznury aut ka jest od stanu normalnego. Władze reglamentacji guldena, a co najważniej
zwoziły tysiące osób, pragnących zwie gdańskie wbrew interesom gdańskiego sze ustanawia kompletną reglamenta
dzić teren zlotu.
życia gospodarczego szukają dróg wyj cję obrotu towarowego Gdańska z Pol
Bo zlot w Spalę stał się niezwykle
ścia nie tam
gdzie należy, wydając ską i z zagranicą.
Postanowienia
8
popularny. Jedni ciągną tu, by popro- wciąż nowe rozporządzenia walutowe i
g
wspomnianego
stu odwiedzić syna, brata, czy siostrzeń
dewizowe,
krępujące w ten lub inny rozporządzenia opiewają, że importer
ca, innych nęci pewna egzotyka obozo
sposób normalny bieg spraw gospodar gdański obowiązany jest przed zawar
wiska, przypominającego jakieś dawno czych w Gdańsku.
ciem tranzakcji
na
import towarów,
w młodości czytane powieści Mayne ReOstatnio wydane rozporządzenie Se przeznaczonych do konsumpcji na ryn
eda, Maya.
Ukryte w cieniu
rozłoży natu z dnia 17bm. o obrocie pieniężnym ku wewnętrznym, bez względu na to,
stych drzew wigwa.ny, dziwaczne tote z zagranicą znosi dotychczasowy sposób czy chodzi o tranzakcję guldenową, czy
też w walucie innej, uzyskać uprzednio
obrotu
lecz
my, jakieś trofea, ogniska... Tylko pa reglamentacji
dewizami,
trzeć, a odchyli się płachta namiotu 1 wprowadza nowy sposób
ograniczenia zezwolenie urzędu nadzorczego, ustanowyjrzy zeń zdobna w'barwne pióra gło
wa Winnetou
,.czerwonoskórego gentelmana". Są i tacy, których nęci obóz Spalski przez swą poezję i bajkowość. Las
spalski zaroił się duchami. Ni to elfy, ni
Prezydent Senatu gdańskiego Grei- stuje przeciwko rozporządzeniu Rządu
to strzygi, ni to krasnoludki. Rozsiadło
ser wręczył wczoraj w południe Komisa
polskiego z dn. 18 bm. w sprawie odpra
się to na wielkich grzybach, otaczają rzowi Generalnemu Rzplitej, min. Papee wy celnej towarów, przywiezionych z za
cych namioty, z przyrodą żyje za pan pismo, w którem Senat gdański prote granicy drogą przez port gdański.
czem

m

pomogły przyjazne perswazje

Har
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gdańska
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w

Gdańsku

Iwionego przy ,,Bank v. Danzig". To saImo dotyczy tranzakcyj, z których wy
nikałyby zobowiązania wekslowe.
W ten sposób Senat gdański
wpro
wadził bardzo
nia

daleko

idące

ogranicze

do obrotu

Polską

towarowego
pomiędzy
Gdańskiem,
utrudniając do

a

polskich do Gdańska. Za
jest wyraźnie sprzeczne z
postanowieniami art. 215 i 217 umowy
że
warszawskiej, które postanawiają,
wóz towarów

rządzenie

ani

W.

to

M.

Gdańskowi,

ani

Rzeczypo

nie wolno
spolitej Polskiej
wydawać
ograniczeń przywozowych, lub wywozo
wych we wzajemnym obrocie towaro
wym.
z powyższego
Jak
wynika,
gdański ponownie naruszył swe

wiązania

umowne

Senat

zobo

wpro
bez porozumie
sięgające
ży

wobec

Polski,

wadzając jednostronnie
nia się z Polską głęboko
w
cie gospodarcze zarządzenia.
Oznacza
to, że Senat gdański systematycznie ła
mie umowy polsko-gdańskie, nie zwra
cając żadnej uwagi na stałe protesty
Rządu Polskiego, oraz ignorując przy
jazne propozycje odmiennego uregulo
wania sprawy walutowej w Gdańsku.
Pomimo strat, jakie ponosiło polskie
życie gospodarcze wskutek
gdańskich
eksperymentów walutowych, Rząd Pol
ski w ciągu bezmała trzech miesięcy z
podziwu godną cierpliwością obserwo
wał rozwój stosunków w Gdańsku, ocze
kując pozytywnego ustosunkowania.się
Senatu gdańskiego do złożonych
przez
Polskę propozycyj, które gwarantowa
łyby normalny rozwój stosunków gospo
darczych w Gdańsku i chroniły interesy
gospodarstwa polskiego. Naczelnym wa
runkiem korzystnej współpracy gospo
darczej polsko-gdańskiej
jest zrówna
nie obu walut i jednocześnie zagwaran
stałości
towanie
waluty
gdańskiej.
Tymczasem zarządzenia
gdańskie, ja
kie Senat wydawał na własną rękę i z
pogwałceniem stanu umownego, bynaj
sta
mniej nie zdołały zagwarantować
łości gdańskiej waluty,
czego
najlep
szym dowodem
jest nieoficjalny kurs
guldena gdańskiego, stojący poniżej pa
rytetu. Wiadome jest, że kurs ten wy
nosił 90 groszy, a nieraz znacznie mniej,
za guldena,
co powodowało, że nabywa
no masowo guldena za złote w tym celu,
aby płacić w zdeprecjonowanych gulde
nach cło, które przeliczano w Gdańsku
według parytetu gulden za złoty. W ten
sposób polska taryfa celna w Gdańsku
dla osób nabywających guldeny po kur
sie nieoficjalnym była conajmniej o 10
proc. tańsza niż na pozostałym polskim
obszarze celnym.
Rzecz prosta,
że tego rodzaju
stan
stanowił
rzeczy
nietylko nieuczciwą
konkurencję
drogi importowej
przez
Gdańsk w stosunku do pozostałych pol
skich dróg importowych,
lecz ponadto
był zupełnem pokrzyżowaniem polskiej
polityki celnej.
Wobec tego, że Senat gdański pozo
na
stawał głuchy
wszelkie
przyjazne
propozycje polskie, Rząd Polski był
(Ciąg dalszy na stronie 2-ej).
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NIEZAWODNA JEST W DZIAŁANIU,
W ten sposób przynajmniej w odnie
zagraniczne towary, które są prze
SÓL MORSZYŃSKA
sieniu do towarów, przeznaczonych dla jelit i wątroby
dla potrzeb miejscowej
kon
zmuszony powziąć stosowne decyzje we
lub
WODA
GORZKA
MORSZYŃSKA.
odebrano
w
Polsce
do
na
obsza
impor
konsumpcji
sumpcji, względnie
użycia
własnym zakresie, aby usunąć chociaż
w aptekach i składach apt.
terom możność opłacania
cła w Gdań
rze W. M. Gdańska. Towary zagraniczne
Żądajcie
by częściowo istnienie podwójnych ceł
a
dostawione do urzędów celnych, położo sku w zdeprecjonowanym guldenie,
na polskim obszarze celnym. W tym cc
dla
stan
więc
usunięto
szkodliwy
rzeczy
lu wydane zostało w dniu 18 bm. roz nych w okręgu dyrekcji ceł w Gdańsku,
a przeznaczone dla obszaru
Rzeczypo polskiej polityki celnej 1 gospodarczej.
Wystawa owiec kaszub
porządzenie Ministra Skarby, które we
i
Po
bezskutecznem
spolitej
Polskiej
powinny
być
przekaza
skich w Stężycy
długotrwałem
szło w życie w dniu 21 bm. postanawia
ne do ostatecznej odprawy celnej przy
na zmianę
stanowiska
wyczekiwaniu
że
w
okrę
jące,
urzędy celne, położone
W Stężycy zorganizowana z o s t a ł a
lub odprawy
warunkowej Senatu gdańskiego w stosunku do ży wielka
gu Dyrekcji i Ceł w Gdańsku mogą wozowej,
owiec
kaszubskich,
wystawa
przyjmować zgłoszenia do ostatecznej przywozowej do urzędów celnych, poło wotnych interesów polskich Rząd Pol gdzie w liczbie 200 wystawiono najoka
odprawy celnej przywozowej lub od żonych na obszarze Rzeczypospolitej ski wkroczył w ten sposób na drogę zalsze sztuki. Kilku rolników kaszub
czynnej obrony tych interesów.
prawy warunkowej przywozowej
tylko Polskiej.
skich otrzymało 300-złotowe premje, a
województwa śląskie, łuckie i kieleckie
zakupiły maciorki i tryki rozpłodowe.
W ten sposób owce kaszubskie znajdą
W Gdańsku muszą powrócić zaufanie I spokóf
się obecnie w różnych okolicach Polski.
stać
Oburzenie części prasy gdańskiej oraz
definitywnie ustabilizowany, by tychczas stosowane, okazały się poło
Pożar fabryki w Paryżu
pogróżki pod adresem Rządu Polskiego, mógł spełniać w odpowiedni sposób swo wiczne i nieprowadzące do cela.
A nawet Senat zapewne rozumie, że
Paryż, 23. 7. (PAT). W jednej zfabryk
spowodowane zarządzeniem celnem Pa ją, rolę na wspólnym obszarze celnym.
na Ministra Skarbu z dn. 18. VII. 1935 i*,
Nieporozumienia, powstałe obecnie mię pożycie gospodarcze na wgpólnem tery- na przedmieściu Paryża wybuchł pożar.
nie wpłyną w najmniejszej mierze na
dzy Polską i Gdańskiem m ają swoją torjum celnem polsko-gdańskiem w y m a  Sala, w której pracowało 15 robotników
stanowisko polskie,
spowodowane ko przy c zy nę w niedostateeznem wyjaśnie ga stanowczo zrównoważonego i ustabi i robotnic, stanęła w ciągu kilku minut
w płomieniach.
Jedna robotnica zginęła
niecznością obrony podstawowych inte n iu przez Gdańsk sytuacji walutowej lizowanego pieniądza.
oraz
w
resów życia gospodarczego Polski.
dotychczasowej niemożności
Należy więc przywrócić pożądane w ogniu, a kilku innych odniosło groźne
Środki, do- przez wszystkich zaufanie.
Rząd Polski nie ooinie oczywiście ustabilizowania guldena*
poparzenia.

(Ciąg dalszy

ze

na

strony l-ej).

te

-

znaczone

Daremne oburzenie i

swoioh zarządzeń mimo
M.

Gdańska, jak

m

noty Senatu W.
istnieć

długo

będzie

Konfliktwiosko

powstałyprzez nieprze
zarządzenia Gdańska. Nieza

anormalny
y ślane

stan,

stosowanie się Dyrekcji ceł w Gdańsku
do polskich zarządzeń będzie miało

oczy

swoje konsekwencje.
Jeżeli W. Miasto widzi jedyny

guldena

sprzecznych

w

ratu

jeżeli sądzi, że tylko tą drogą
zdoła przywrócić zaufanie do własnego
pieniądza, to kroczy po drodze mylnej.
Może zażądanie międzynarodowej kon

je
rozwią

finansowej byłobydlaGdańskai

troli

go ludności najkorzystniejszem
zaniem sprawy, gdyż przywróciłoby z a u 
fanie i spokój, konieczne dla normalnego

gdańskiego organizmu

życia

Londyn, 23. 7.

polsko-gdań-

skiemi i

sarz

gospodar

czego.

jest interpretowanie zarządze
'celnego Ministra Skarbu z dn. 18
VII., jakoby ono stanowiło z a m a c h na
interesy gospodarcze ludności gdańskiej
lub jakoby miało w sobie ukryte cele
polityczne. Należy stanowczo stwierdzić,
B łęd n e

n

ia

że ani

powyższe zarządzenie ani

sekwencje,

wywołane

też

kon

niestosowaniem

się Gdańska do nowych przepisów, nie
będą celowały w interesy
gospodarcze

jednostek.
Wprost przeciwnie, krok
polski należy traktować jako dobrze
przemyślaną obronę tych właśnie inte
resów przed postępowaniem nieudolnych
lekarzy walutowych.

w

niego

niemożności zachowania
stanu

ności kursu

poprzed

obecnym okresie zmien
guldena. Pieniądz musi zow

Zmiana umundurowania w armii
narazie nieaktualna

Warszawa, 23. 7. (PAT.) Gabinet mi
nistra spraw wojsk w związku z wiado
mością o zmienionem umundurowaniu
wojska, która ukazała się w szeregu
pism w dn. 22 i 23 bm. wyjaśnia, że wy

tych wiadomościach szcze
góły, dotyczące upiększenia mundurów
wojskowych, nie są obecnie aktualne.
mienione

w

Wybuch wulkanu
w południowych

Stromboli
Włoszech

Położony na wy
północ od Sycylji wulkan S trom 
boli po wieloletniej
przerwie wznowił
swą działalność.
Wybuch wulkanu był
b. s ilny choć trwał niespełna pół godzi
ny. Towarzyszy mu deszcz popiołu.
Brak wiadomości, czy wybuch wyrządził
jakieś straty.
Rzym 23. 7. (PAT).
,

spie

żowi,

członkowie

przewodniczący sesji komi

Anglia

Litwinow.

Narodów

Ligi

wnoszą

działa

na

Abisynii

rzecz

Londyn, 23. 7. (PAT.) Agencja Reute
ra donosi, że Wielka Brytanja stanow
czo zażąda na zebraniu Rady Ligi Naro

bą nadzieję, że toczące się obecnie w
Ustalono też zgodnie pomiędzy Pa
Rzymie r o z m o w y dyplomatyczne mo
i
że
debata
o
ryżem Londynem,
zatargu
wskazać możliwość pokojowego
głyby
włosko-abisyńskim odbęd'zie się w ra
załatwienia sporu. Decyzja Rady w t e j
mach ert. 1S paktu Ligi Narodów. Jak dów wyczerpującej dyskusji w sprawie
Kore sprawie zapadnie na podstawia więk
wiadomo, art. 15 paktu w paragr. 1 prze konfliktu włosko-abisyńskiego.
szości.
widuje, że jeżeli pomiędzy członkami Li- spondent dyplomatyczny agencji ma słaJest nadzieja, że po rozmowach pre
miera Lavala z ambasadorem Wielkiej
Brytanji Clarkiem stanowisko brytyj
Zasłużone
za
nad dziatwa
skie na rzecz wszechstronnej
dyskusji
w czasach niewoli
będzie poparte przez Francję. Włochy
(o) Poznań, 23. 7. (teł. wł.) Sąd Ape wojennych bił dzieci polskie za posługi głosi dalej komunikat agencji Reutera
nie odstępują od punktu widzenia, że
lacyjny rozpatrywał sprawę odwoławczą wanie się mową ojczystą i przywiązywał
aneksja lub przynajmniej kon
za to do pługa.
jedynie
H
e n ry k o w i
literatowi
je
przeciwko
Przybotrola
na
że
częściowa lab całkowita
polityczna
Sąd stanął
stanowisku,
postę
rowskiemu, oskarżonemu przez nauczy

Przyczyny ogłoszenia rozporządzenia,
zabraniającego opłacania ceł od towa
rów, wwożonych przez port gdański do
Polski w guldenach, należy się doszuki
wać

ma

na
W tym wypadku istnieje
zastrzeżenie, aby jeden z członków Rady
Ligi zawiadomił o sporze sekretarjat
generalny Ligi Narodów.

je

brytyj

wy

znaczyć

uwagą

prowadzić do zerwania stosunków i
żeli ten spór nie jest poddany arbitra

donosi,
rządy francuski i
ski doszły zgodnie do porozumienia, że
sesja Rady Ligi Narodów zbierze się w
przyszłym tygodnia. Datę otwarcia
że

tera

-abisyAski
całego Świata

Jakie stanowisko zalanie Liga Narodów?
Radę.
(PAT.) Agencja Reu gi Narodów powstanie spór, mogący do go

przepisach dewizowych,
traktatami

z

bardziej zaprząta

coraz

wiście

nek

pogróżki

na

,

—

Nieudany zamach bombowy na
nociag hiszpańskiego ministra
adryt, 23. 7. (PAT.) Na torze kole
jowym znaleziono wczoraj bombę na pół
godziny przed nadejściem pociągu, któ-J
syna jechał minister wojny Gili Robles

potępienie
polska

znęcanie się

—

-

ciela

Majewskiego

o

nad Abisynją mogłaby ich zadowolić.
Ambasador Wielkiej Brytanji w Rzymie
w rozmowie z Mussolinim nalegał, b y

powanie Majewskiego zasługuje na ogól
ne potępienie i uwolnił oskarżonego
cd
i
winy
kary.

zniesławienie.

Sprawa ta była swego czasu bardzo
głośna. Majewski, który jest obecnie
czynnym nauczycielem, w czasaeh przed

Włochy przedstawiły
Abisynji w Genewie.
mu przeciwne.

GASNĄCEMU ŚWIATU...

To,

jut

co

Cofnijmy sit myślą w lata 1922, 1928, 1930, kiedy
to kończyły
kadencje Sejmów, rozpisywane były
nowe
a
wślad zatem rozpętywała sle
wybory
zw.
Mkampanja" przedwyborcza.
Jakie ta kampanja wyglądała?
Z chwilą, gdy ukazał się tylko dekret, ustalający
terminy wyoorów, następował zupełnie nowy po.
dział społeczeństwa.
Ody dotychczas rozróżniano
-

mieszczańską,

warstwę

dzielono Indzl

robotniczą,

róine

zawody
pisania wyhorów wszystko to
Rozpoczynało

na

sle

-

to

szło

rolniczą ltd.,
z chwilą roz

do

rupieciarni.
społeczeństwa
aniołów I djabłów, białych
1 grzeszników,
Idealnych

natomiast dzielenie

dwie

tylko kategorie s
niewinnych
i potępionych...
Kto należał do pierwszej, a kto do drugiej ka
tegorii? ,,Swój" t. J. wyznawca tej czy owej partjl
byl ,,ponad śnieg bielszy", był lnkarnacją cnót
wszelakich
natomiast wszyscy Inni byli z pie
kła rodem, wyrzutkami społeczeństwa.
,,K ampanja przedwyborcza'* polegała właśnie na
tem, aby ,,wroga" osmarować najezarnlejszemi bar
wy, obrzucić najbardziej plugawemi epitetami, pod
suwać najokropniejsze zamiary.
Stawał wląe np. na wiecu agitator endecki i tłu
maczy! zebranym, powiedzmy np. co to Jest ,,Wy
zwolenie" czy inna radykalna partia chłopska.
To nieodrodni potomkowie Szell, Gonty i że
leźniaka
wołał.
To wrogowie Kościoła, które
mu
chcą Jego dobra ziemskie odebrał i oddać Je
zadarmo hołocie wiejskiej.
Zaehoiewa się ślubów
To
cywilnych, zerwania honkordatu i Rzymem.
zwiastuny bolszewlzmn; dziś ehcą ont zabrać bez

n a

czarnych,

—

-

—

—

odszkodowania

stwa,

a

ziemią

Jutro komuniści

obszarnikom

1

duchowień

odbiorą Ją chłopom, zamlC'

niając wolnych gospodarzy

w

niewolników

i

bydło

robocze...

Stawał

M

—

w

do

znów

innej trybunie wiecowej wy'
pouczał dewofckis
Jeśli
chcecie,
aby córki wasze grzęzły
grzeszności, głosujcie na socjalistów, którzy dążą
tego, by ślnbów i rozwodów udzielał posterunku-

slannik

na

Korfantego

i

M

nie wróci...
wy

każdym

na

rogu

ulicy.

I

Jeśli

chcecie, by religję

wyrzucono ze szkół, a dzieci wasze zamiast prawd
wiary świętej uczono napamieó manifestu komuni
stycznego żyda Karola M arksa i Innych dzieł wy
klętych, głosujcie n a socjalistów.
Stawał znów na innej trybunie socjalista, a tam
znów ktoś od Witosa, a tam znów od Popiela
huzia na nwroga", którym był każdy współoby
watel Jedynie dlatego, te należał do innej partji...
A naurągawszy, zmieszawszy z błotem ,,konku
rentów", każdy agitator poczuwał sie do obowiązku
obiecać obywatelom raj na ziemi, oczywiście, pod
warunkiem, Jeśli oddadzą
głosy na kandydatów
jłwoJeJ" partji. Każde stronnictwo miało zatem na
podorędziu taki specjalnie ad nsnm wyborów spre
parowany
,,program", który wystarczyłoby ,,zrea
lizować", aby Polska opłynela mlekiem I miodem,
a
pieczone gołąbki z powietrza latały wprost do
—

sprawę przeciwko
Ale Włochy s ą t e 

edjolan, 23. 7. (PAT.) ,,Stampa" do-

że cała prasa arabska zajmuje
obecnie i*zekomą akcją Anglji,

losi,

s

ię

usiłują

cej przeciągnąć

na
swoją stronę
wlosko-abisyńsklm cały

flikcie

kon

w

świat

Akcja ta ma być prowadzona
Anglję w Jemenie, Hedżasie, Pale

arabski.

przez

stynie, Transjordanji,
Egipcie.

Irakn i

oczywiście

w

Według wiadomości dziennika ,,A*
hran", powtórzonej przez inne pisma
egipskie, pomiędzy rządem brytyjskim a
Ibn Saudem zawarty został układ w
sprawie załatwienia kwestji kolei H e
dżas-M edyna oraz poprawienia linji
granicznej. Anglja, według tych d o n i e
nst...
ieó, nawiązać miała również k o n t a k t
Czegóż tam
tych ,,programach" nie naobiecy
emirem Transjordanji. W z w i ą z k u
wano!
Endecy wydanie żydów
łup, ludowcy
z tem pozostaje
zdaniem dziennika
obszarników, socjaliści
kapitalistów itd. Wszyscy
ostre wystąpienie emira przeciwko Wio
rozsnuwali rozkoszne miraże, Jak to śruba podatko
-

-

w

na

—

—

—

-

obiecywali, że z ,,dojnej krowy",
utoczyć bądzio można tyle
mleka, Re każda dufcza zapragnie... I wszyscy mó
wili o rządzie, Jak o apokaliptycznej bestjl, na któ
rą koniecznie trzeba nałożyć pęta...
wa

t.

zelży,

J.

A

wszyscy

Skarbu

cała orgja duszołapprzedwyborczym" lub
też popularniej ,,kampanją przedwyborczą"Tych straganów partyjnych na wyborczym Jar
m arku
To sle bez
wląccj oglądać nie będziemy.
powrotnie skończyło.
Niemożność rozpętania tego niesamowitego wi
dowiska skłoniła zarządy partyjne do zrezygnowa
nia z prób wszczęcia takiej ,,kampanjl".
Zrozumie
ly wreszcie, że to sle więcej powieść n!s może, żs
na
to
wlecej gruntu podatnego w społeczeństwie
stwa

wszystko

-

zwało

to

sle

razem,

ta

,,okresem

.

niema.
Nie

było

ulega

trafno.

chom.

Państwa,

wątpliwości,

że

to

Ich

wsumoptinie
,ł-

Wywóz broni angielskiej
Afryki dozwolony
Londyn, 23. 7. (PAT.)

do

Na tem at

one-

gdajszego posiedzenia gabinetu b r y t y j
skiego ,,Daily Telegraph" podaje, ż e m i
nistrowie doszli do wniosku, iż n i e m a
żadnej racji

zabraniać

firmom

brytyj

AbisynjL Podob
ną wiadomość zamieszcza ,,Daily ^Express", natomiast ,,Times" donosi, ż e w
prawie tej rząd. nie powziął ostatecznej
decyzji.
skim wywozu broni do

ŚRODA,

DNIA

1935 R.
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Cień starego Franciszka Józefa

Narody niechętnie rozstają się zc swoją
legendą.
Zwykle tyczy ona dni ich n aj
większego rozkwitu i chwały i personifikuje się w jednym człowieku albo w jednej
dynaetji. Takiej legendzie zawdzięczał on
gi powrót na tron francuski niepodobny by
najmniej w niczem do swego s(ryja Napo
leona I-go
nerwowy, słaby i ambitny Na
poleon III. Wyniosły go na swej wysokiej
'jeszcze wówczas fali wspomnienia
glorji
wielkiego cesarza i stąd nastroje bona.parA zresztą puszczono w decy
tystowskie.
dującej chwili w ruch bardzo zręczne ha
sło: ,,1'empire c'est la paix",
powtarzał
ciągle, objeżdżając w przededniu plebiscytu
Francję książę-prezydent, m ający wkrótce
włożyć na swe siwiejące już zlekka skro
—

-

były z pomyślnością dwóch uprzywilejowa
nych narodów, trwa po dziś dzień i, co waż
niejsza, przybiera nawet stopniowo znów
na
sile.
Winny temu nietylko oszałamia
jące wyobraźnię sugestje przeszłości, win
i .pokrzyw
ny temu wypadki późniejsze
dzenie
niewątpliwie rdzennej nawet Austrji i Węgier przez nową geogra-fję z Tria
tlon, stosowane kapelusze szastających się
po Wiedniu włoskich karabinjerów, krwa
dni węgierskiej stolicy,
we
głód i nędza
tam, gdzie dawniej panował dosyt i roz
brzmiewaj walc z czardaszem, a wreszcie
nieustający ferment wewnątrz czy taki czy

zefie

tak dobrze, może nie gorzej
jego prawych następcach...
Tak myśli ośmdziesięciu conajmniej n a stu
Austrjaków i Węgrów.

żyło się

będzie i

przy

My Polacy, którzy, odbiera-jąc swoje,
woraliśmy się nigdzie w cudze, tem
bardziej austrjackie i w'ęgierskie, narodo
we zagony, dla ciężkich losów
dw'óch tych
srodze doświadczonych nacyj mamy i zro
zumienie i współczucie.
Stanowisko nasze
jest też w stosunku do nich pełne życzli
wej lojalności i nie przyłożymy ręki do ha
mowa-nia ich rzeczywistej woli. Inaczej je
dnak do tej sprawy odnoszą się inni.
nie

podsycany przez zagraniczną intry
Więc przedewszystkiem Mała Ententa,
spędzający sen z powiek ludzi, coraz Czesi zaś w
pierwszym rzędzie, jako że ci
bardziej
niepewnych jutra.
Czyż można wśród
obecnych
,,poddanych" mają
trzy
nie koronę.
im brać za złe,
że w ciągłej swej udręce
i pół miljona austrjackich Niemców i kil
zwra-cają myśl zmęczoną ku latom weso kaset
Więc samo przez
tysięcy Węgrów.
łym i tłustym i że, zapominając z lekcji hirozumie się, iż skóra na nich cierpnie,
się
storji niemało, marzyć poczynają o przy
o ewentualnym
powrocie Habs
wróceniu tego, co im wraz z pomyślnością gdy myślą
i możności konsolidowania się do
burgów
zabrano, a co było, pomimo wszystkie stra
okoła nich, w części przynajm niej rozbitej
ty, cichym, lecz jakże pełnym sentymentu
traktaty, niemieckiej i węgierskiej
kultem starego cesarza.
Dziś kult ten od przez
ludności.
Rumunji też nie uśmiecha się
radza się w potęskniwaniu coraz żywszem
odbudowa jakichś przyszłych Austro-Węza jego
w'nukiem.
młodocianym
Jedna. Jugo
gier, choćby na małą skalę.
Przyznajmy szczerze, że potęskniwanie sławja dogadałaby się jakoś z niemi. Nie
to zostało większości obywateli dwóch stra
wątpliwie zaaprobowałyby powrót Habs
sznie okaleczonych państw narzucone poburgów
Włochy.
Polityka MussolinieGdzie mogą oni szukać poza tem
prostu.
go jest pod tym względem trzeźwa i prze
punktu oparcia dla odbudowy jakiejś sen zorna. Nieustępliwie natomiast pod wpły
.; Pożyczki pod gwa wem natarczywych żądań i Titulescu i Be
sow'nej egzystencji?
rancją Ligi, niewystarczające na życie, nesza traktuje tę sprawę Francja... I w
sztucznie podtrzymywane
knowania
we tym wypadku, o dziwo, stanowisko jej
wnętrzne, protektorat włoski, niedwuznacz w dużym stopniu pokrywa się ze sta-now'i
ne
apetyty Rzeszy, zastrzeżenia MaJej En- skiem Niemiec, mających swoje własne wi
dobre rady, słane z Londynu i z Pa doki na Austrję.
Dla Berlina nie w mniej
teny,
Otton Habsburg
to dosyć, by wyprowadzić z rów szym stopniu jak dla Pragi
ryża
ukazujący
Skromny i Bogu ducha winien dr. fil. nowagi najzdrowsze społeczeństwa,
tem się znów cień starego Franciszka Józefa
Otto Habsburg nie objeżdża kraju
swych bardziej takie, których nerwy szarpane są chocia-ż w postaci młodego i nieśmiałego,
panujących przodków i przezornie trzyma ciągle.
lansowanego, księcia,
W tej sytuacji dramatycznej oczy przez matkę raczej
Na drobne intrygi
się na uboczu.
dyna ich szukają na widnokręgu politycznym przyjemny nie jest. Austrja, znów habs
to dla nich kołek od południa.
Po
styczne pozwala sobie najwyżej, i to dość jakiejś ostoi i znajdują ją tylko
w po burska,
excesarzowa
nieuchwytne,
Zyta.
Bezpo wrocie Habsburgów. Przy Franciszku Jó zwolenia więc swego na intronizację króla
średni splendor dziedzictwa,
jaki spływa,
na
tycł^, dwojga zdeklasowanych ludzi, po
chwiejnym i dość nieszczęśliwym Karolu,
nie jest wielki.
Wspomnienia rządów tego
łączą się raczej z przebiegiem
ostatniego
tragedji, jakiej ofiarą padła ,,monarchjar
zlepek", jak nazywali ją uporczywie Ro
a
mimo to w siedemnaście lat po
sjanie,
upadku cesarstwa zarówno w Wiedniu jak
i w Peszcie tęsknota do Habsburgów jest
Ani
gólnej liczby 30 delegatów z listy radne
W INOWROCŁAWIU
niewątpliwie nagminnem uczuciem.
go Jaworskiego wybranych zostało 21 de
socjalizm, ani tern bardziej hitleryzm nie
z
Inowrocławia, że
Donoszą. nam
z
naturalnem
nasta
legatów, z listy N. P R. radnego Faustytern,
mogą
poniekąd,
miejscowi endecy wbrew znanej uchwa niaka 9.
wieniem mas mierzyć się w swoich wpły
le bojkotu
wyborów, ogłoszonej przez
wach.
Z
listy Nar. Bloku Gospodarczego
władze partyjne Stronnictwa Narodowe
zostali pp.:
Jaworski Feliks,
Niema w tern nic dziwnego.
Za-równo
wybrani
Radzie
w
go,
połączyli się
Miejskiej
Kalita
Woda Lud
i
Emil,
kupiec;
kupiec,
dobrotliwy
próżny wiedeńczyk, jak
po
zraeśnymiP.P .S.idzikimii razem wy
dziś dzień wiemy idei cesarstwa Tyrolczyk brali na
wik, profesor; Porzych Michał, nauczy
i
de
onegdajszem posiedzeniu
ciel; Zawadzki Antoni, nauczyciel; Młoi, strzegący form monarchicznych, przynaj
legatów do kolegjnm elektorów.
decki Władysław, nauczyciel;
Momot
mniej w ustroju swego państwa, zamaszy
W BYDGOSZCZY
Franciszek,
nauczyciel;
Magdański
sty a zniechęcony gruntownie przez ŻydaW poniedziałek odbyły się w Byd
do wszelkich zmian zasadni
bolszewika
Piotr, mistrz kominiarski; Ballant Wła
czych
Węgier, przeska-kują w remini goszczy w sali posiedzeń Rady Miejskiej dysław, emeryt; Kukliński Rafał, prze
scencjach swoich dni upadku dualistycz wybory delegatów do zgromadzenia o- mysłowiec; inż. Lisiecki Piotr, właści
kręgowego bydgoskiego (nr. 100). Z o- ciel nieruchomości; Meyerswa Wanda,
nego mocarstwa i nawiązują swoje obecnie
jeszcze żyjące w duszach nadzieje z okre
sem
tego pozornego blasku i mocy, kiedy
inny,
gę

i

—

..

—

—

—

Życie jest
Pierwsze

do

Schónbrunnu

co

dzień

rano

Burgu wspaniały pojazd, zdobny
poprze
cznym pirogiem nadwornego Strzelca, kie
dy w południe ,,Deutschmeister-Regiment"
lub ,,Tiroler-Kaiser-Jager" przy dźwiękach
marsza
zmianę
Radeckiego ciągnęły na
W'arty, kiedy we Wiedniu i w Peszcie pły
nęły rzeką pełnowartościowe korony, kiedy
granice państwa ciągnęły się od Podwołoczysk do Rjeki i od Feldkirch aż po Bania
lukę, kiedy hr. Gołuchowski lub Gautsch
tembardziej hr. AerenthaJ niemało mieli do
powiedzenia w Europie, ponad tem wszystkiem stał bowiem wprawdzie
zgrzybiały,
ale tem większą cieszący się powagą, bez
końca panujący,
odwieczne pamiętający
czasy, ale trwałym, zdawa-ło się,
symbo
lem jakiejś niby potęgi politycznej będący
Franz Joseph.
-

jego od ośmnastu lat spoczywa
podziemiach kapucynów, po pustych
salach Burgu plączą się senni służący, opo
wiadający cudzoziemskim turystom, na bu
dapeszteńskim zamku dzielny skądinąd adm irał-regent
jest właściwie tylko stróżem
mimo to miljozasady legitymistycznej
ny serc austrjackich i węgierskich po dziś
dzień
uderzają szybciej na wspomnienie
stai'ego cesarza i omdlewa-ją z zachwytu,
patrząc na filmy, przypominające im ,,wio
senną paradę" albo ,,audjencję w Ischlu".
Czar dynastji habsburskiej
tam,
gdzie
ftieje
jej tak długo najściślej połączone!
Trumna

już

w

—

Kalendarzyk wyborczy

mknął do

Warszawa, 23. 7. (PAT).

Najbliższą

czyn

nością wyborczą, przewidzianą w kalenda
rzu wyborczym do Senatu będzie powołanie

generalnego komisarza wyborczego
przewodniczących wojewódzkich kolegjów
oraz ich zastępców.
Czynność ta dokonana
ma być do dnia 30 bm.
Wspomniane kole
gia, których zadaniem jest, jak wiadomo,
powołanie senatorów, składają się z dele
gatów, wybranych na zebraniach obwod
Kalendarz wyborczy do Sejmu przewidu
je, że do dnia 2 sierpnia br. przewodniczący
okręgowych komisyj wyborczych powołają
przez

--

-

stu

milionów

ludzi,

woli

żyjących

w

piętna
samym

cywilizowanego świata, nie moż
na.
W ten sposób ,,punkt nerwowy" Euro
py łatwo zamienić w punkt zapalny i chcąc
zgnieść raz n a za-wsze nieszkodliw'ych już
dzisiaj Habsburgów
poprostu podmino
wać jeszcze bardziej pokój.
Ale ludy i rządy bywają nieraz zaśle
pione.
Boją się cienia, nie boją się nie
bezpieczeństw realnych.
centrze

—

W.I.Ł.

dąsów

dieiuiracizju. iiciulwaca,
Kanclerz Franciszek,
właściciel

mz

,

nieru
chomości; Hoffman Franciszek, kierow
nik
warsztatów kolejowych;
Grześko

wiak Józef, m istrz m alarski; Karaszewski Józef, robotnik; Zamiara Bronisław,

kupiec; Ślubowski Andrzej, robotnik;
Strzyżowski Władysław, przemysłowiec;
Andrzejewski Alojzy, robotnik.
Z listy N. P R.przeszli:
Faustyniak
Jan, b. poseł N. P R .; Góralewski Jan;
Roszak Maciej; Piasecki Józef; W alczak
Jan; Jankowski Stefan; Bagrowski Jan;
Janeczek Aleksander; Mrówczyński Teo
.

.

fil.
W

POZNANIU

Na onegdajszem posiedzeniu tajnem
dokonano
poznańskiej Rady Miejskiej
wyboru delegatów do okręgowych zgro
madzeń
W
wyborczych.
posiedzeniu
wzięli udział radni z klubu prorządoweR. i przedstawiciele młodych
go, N. P

przewodniczących zebrań obwodowych oraz
ich zastępców.
Do dnia 5 sierpnia władze
administracpji ogólnej przesyłają spisy wy
borcze do Senatu przewodniczącym okręgo
narodowców.
wych komisyj wyborczych do Sejmu.
Wybrano 63 delegatów do dwóch
Również do dnia 5 sierpnia władze ad
na
które podzielony jest Poz
okręgów,
ministracji ogólnej ogłoszą o podziale po nań.
Do tego ter
wiatów na obwody wyborcze.
minu przewodniczący zebrań
obwodowych
podasą do wiadomości publicznej godziny
Poseł chiński w
swego urzędowania oraz terminy i miejsce
złożenia spisu wyborców i wnoszenia reklaW dniu wczorajszym przybył do Gdy
ni poseł chiński w Warszawie p. Tchang
macyj.
.

Gdyni

Hsin Hai,

Sensacyjne aresztowanie sześciu członków stronnictwa
niemiecko-narodowego w Gdańsku
aresztowała
Onegdaj gdańska policja polityczna
Policja polityczna
po
sześciu
funkcjonariuszy, przeprowadzeniu rewizji w biurze partji
względnie członków stronnictwa niemiec emerytowanego asystenta celnego Karola
ko-narodowego pod zarzutem rozpo Wiecherta, kierownika grupy miejsco
wszechniania ulotek, atakujących Senat wej nacjonalistów niemieckich w Sidligdański. Tekst ulotek zawiera rzekomo cach, ślusarza Kurta Warmbiera, kierow
w bardzo
ostrych słowach cieżkie znie nika grupy miejscowej dzielnicy Rechtstadt w Gdańsku, rolnika Waltera Baważenie członków Senatu i przywódców
kierownika
stronnictwa narodowo-socjałistycznego.
bickiego z Siennej
Huty,
Na ulotkach podpisany był jako odpo grupy miejscowej tamże, b. funkcjona
wiedzialny adwokat Weise, przewodni riusza senackiego W altera Hopsfocka,
kasjera partji, referendarjusza Dietri
czący partji niemiecko-narodowe.1, który
jednak uszedł aresztowaniu, ponieważ cha Kahlene z Oliwy, oraz fryzjera Bru
nona Schiemanna zSidlic.
z-najduje się w podróży zagranicą.
aresztowała

chronicznie

Gwałcić

ważne.

okręgowych zgromadzeń wyborczych

—

z

otwartą
przyszłości Austrji
pozostawić
I spotka się, a do tego z żywem poparciem
Francji i Małej Ententy. Ta i Węgrom ns
przywrócenie dynastji nie pozwoli.
Na bliski dystans jest w tem sens i ce
na
lowość
dalszy jednak
ryzyko po

partyjnych

wyniki wyborów

napewno nie wykrztusi
mimo
wszystko
kwestji

Rzesza

wolała

silnieisze od

.

to

Ottona III

Będzie

wraz

z

małżonką i

synem,

w

towarzystwie attache Poselstwa p. Chow
i delegata M. S. Z. p. Tarnowskiego.
Goście złożyli wizytę w Urzędzie Mor
skim, poczem w towarzystwie przedsta
wiciela tegoż urzędu zwiedzili port i
go

je

urządzenia przeładunkowe.

Rewolta w więzieniu
iwowskiem
Lwów, 23. 7. (PAT).

Dnia 21 bm.

w

tutejszem więzieniu doszło do ekscesów
wywołanych przez więźniów zarówno po
litycznych jak i zwykłych. Ponieważ in
terwencja władz więziennych nie od
niosła skutku, wezwano policję, po któ
rej przybyciu porządek został wkrótce

przywrócony.

ŚRODA;

4

Czarna
88-ma rocznica
Afryka skupia obecnie na sobie uwa
gę całego świata. Jeśli spełnię, się zabor
cze plany Italji, ,,Czarny LącT stanie się
całkowicie
domeną państw europej
skich. Oazą wśród kolonji będzie wów
czas
tylko terytorjum niepodległego
państewka murzyńskiego, jedynej czę
ści kontynentu, będącej w ręku i pod
rządami Murzynów. Jest nią republika
Liberji, obchodząca w 88-mą rocznicę
swojej niepodległości.
Liberja leży na zachodniem wybrze% Afryki, pomiędzy angielską kolonją
Merra Leone, na zachodzie, a francuskiemi posiadłościami,
na
północy i
wschodzie. Pięć szóstych
powierzchni
Liberji stanowią gęste lasy tropikalne.
Wąskie, piaszczyste i niskie wybrzeże
pozbawione jest prawie zupełnie dogod
nych portów. Rzek dużo, przeszło trzy
dzieści, ale większość niespławna. Kli
mat tropikalny z krótkim gorącym i su
chym okresem od grudnia do lutego
włącznie i chłodniejszym okresem de

DNIA
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Samebóstwo

republika
Liberii

niepodległości
od

Ludność

Liberji

rębnych

grup:

składa

się z trzech
Amerykano-Liberjan
(ok. 20 tys.), z tubylców nadbrzeżnych
(ok. 60 tys.) i z tubylców wnętrza Liber
ji (ok. 1.500 tys.). Nieliczną grupę stano
wią biali, przeważnie kupcy i przedsta
wiciele dyplomatyczni.
Głównem źró
dłem utrzymania ludności jest eksport
bogactw naturalnych, z których najważ
niejsze są: kauczuk, włókno ,,piassara"
z rafji palmowej, olej palmowy, orzechy
palmowe. Kiedyś dużą pozycję w eks
porcie zajmowała kawa, która obecnie
ustępuje miejsca kakao. Ponadto dużem
bogactwem kraju są niezwykle cenne
gatunki drzew, których eksploatacja
jest jeszcze bardzo słabo rozwinięta.
Również słabo rozwija się eksploatacja
żelaza i złota liberyjskiego.
z

Wybrzeże Liberji, leżące frontem do
drogi morskiej z Europy do południo
wej Afryki, i mające przez to duże zna
czenie strategiczne, w czasie wojny eu
ropejskiej było atakowane przez Niem
ców, którym Liberja formalnie wypo
wiedziała wojnę w sierpniu 1917 r. W

pod

kwietniu 1918 r. niemiecka łódź
wodna
bombardowała
Monrowję,

w

której porcie zatopiła liberyjski okręt
wojenny. Pozatem udział Liberji w woj
nie wyraził się wysłaniem kilkuset ro
botników do Francji. Mimo to Liberja
wzięła udział w Konferencji Wersal
skiej, podpis jej przedstawiciela figuru
je na układzie Wersalskim, a do Ligi
Narodów weszła Liberja jako jeden z
jej pierwszych członków.

(Prsedruk

cem

aferzystka francu
w

więzieniu Kobie-

Tresne, gdzie odbyć miała kilkolet-

w

za liczne oszustwa
finansowe.

nią karę więzienia
m

płacenia podatków
międzynarodowym festiwalu tańców
ludowych w Londynie

Grupa polska

Z Kabulu

na

nu

donoszą,

Ze władze

wydały rozporządzenie,

związek

małżeński

wówczas, jeśli narzeczeni i ich rodzice

każą się,

że

50 płyt gramofonowych
kieszonce od kamizelki

w

Słynny wynalazca węgierski, Denee Mihely, który wsławił się zwłaszcza w spra^
wach telewizji, skonstruował minjaturówy
coś w rodzaju małego gramofonu,
aparat,
który nazwał ,,miaphonem".
Aparat ten zamiast płyt gramofonowych
Grupa poJskieh tancerzy ludowych
gdzie odbyły się pokazy

w

Kgsa^narszu przez ulice Londynu do Hyde Park,
ludowych 40 państw europejskich.

tańców

Burmistrz zamordował żono i 4 dzieci
Niezwykły
W

dramat

32)
wzbroniony)

naświetla

przy

pomocy

t.

keinórki fó-

zw.

toelektrycznej melodje na wąską taśmę fil
^
e 50 memową w tak ekonomiczny sposób,
lodyj, odpowiadających co do długości peł
nym 50 płytom gramofonowym, można do
słownie schować

w

kieszonce od kamizelki.

Wynalazek ten, który zostanie oddany
Belgii
wkrótce do masowej produkcji, wprowadzi
burmistrza, którzy zginęli w ten sam zupełną rewolucję w technice gramofono
sposób. Wreszcie Baert wprowadził ko wej, gdyż umożliwi łatwe przenoszenie ol
misarza do salonu, gdzie w isiały ciała
brzymiego repertuaru tych nowych ,,płyt".
jego obydwóch nieletnich dziewcząt, któ Aparat raz nakręcony może grać 10 do 15
re nieludzki ojciec najpierw bił do nie
godzin bez przerwy, przyczem wymiana płyt
przytomności a potem powiesił.
taki
jest oczywiście zbędna.
Program
Komisarz policji, widząc, że ma do można
nawet
w
przesłać
kopercie jako list.
w

belgijskiem miasteczku Listerweld
rozegrał się krwawy dramat, którego ofiarą padło pięć osób. W południe komi
sarz policji został zawezwany do telefo
nu i otrzymał
rozkaz od burmistrza
Baerta, by stawił się natychmiast w po
mieszkaniu swego przełożonego.
Gdy urzędnik przybył do bramy do czynienia z obłąkanym, poprosił burmi
mu, burmistrz wyszedł na jego spotka strza grzecznie do urzędu, żeby ,,spisać
nie i oświadczył mu spokojnie:
protokół". Tam Baert został ubezwład,,Zawezwałem pana, bo cała moja ro tiiony i odstawiony do Bruges, pod sil
chciał
dzina umarła."
ną eskortą, bo wzburzony tłum
Potem wprowadził komisarza policji go zlynczować.
Po przesłuchaniu okazało się, że Baert
do sypialni, gdzie leżał trup pani Baert,
z głową rozpłataną ciosem siekiery.
W popełnił swoją zbrodnię w ataku szału.
następnym pokoju leżeli dwaj synowie Dziś sobie niczego już nie przypomina,
Wystarczył jeden rzut oka na list, abym poznał
charakter pisma mojej żony, o której myślałem, że
umarła. Po ośmiu latach miałem znowu to kochane
pismo przed oczami. W liście zawiadamiała mnie żo
na, że nareszcie udało aię jej stwierdzić, że żyję i
dowiedzieć się o miejscu mego pobytu.
Szef, który zapewne domyślał ęię treści listu, za
dowolił się przetłumaczeniem mu go na francuski
i pozostawił mi w ręku tę bezcenną wiadomość z da
lekiego kraju.

(Tłumaczył

wy

zapłacili wszystkie podatki.
Władze były zmuszone chwycić Bię tego
środka dlatego,
że gospodarka państwowa
była zagrożona wskutek nieuiszczenia ol
brzymich sum, od dłuższego czasu płatnych
i
urzędników,
podatków.
Duchownych
którzyby udzielili ślubu, nie otrzymawszy
zezwalającego zaświadczenia urzędu podat
kowego, czeka ciężka kara.

-

Interno

Afganista

myśl którego
możns, zawrzeć tylko
w

mu, że

i

go
do domu, bo ,,żona czeka

i

II.

(Piekło)

niemieckiego Teha).

prze

Wreszcie nadeszło od gubernatora polecenie
transportowania mnie do Cayenny. Tymczasem nie
spodziewanie otrzymaliśmy wiadomość, że przybywa

z

obia

dem".

Baert, który kilka godzin przed tragedją brał jeszcze udział w posiedzeniu
rady gminnej, zostanie odstawiony ddomu obłąkanych w Brukseli.

być przeniesiony do gubernatora
tylko czekam na najbliższy statek.

mam

Cayenny

wypu

domaga się natarczywie, by

szczono

do

wolałby pan raczej dostać się do Saintzapytał w odpowiedzi.
Potrzebuję tam
takiego człowieka, jak pan, do laboratorjum bakterjologicznego, gdyż lekarze są tam przeciążeni pracą.
—

Czy

Laurent?

nie

—

—

.

CZĘŚĆ

za

Małżeństwo zależne od

dem.

t7ALTER HERRMANN

Jak donosiliśmy, głośna
ska p. Hanau otruła się

M. D.

szczowym.

Liberja jest państwem bardzo mio
Podwaliny pod nie rzuciło ,,Ame
rykańskie Towarzystwo Kolonjalne",
utworzone w r. 1817, które nabyło obec
ne terytorjum republiki murzyńskiej w
celu osadzenia tutaj Murzynów wyzwo
leńców ze Stanów Zjednoczonych A. P.
Pierwsza grupa Murzynów została w y
słana z Ameryki w lutym 1820 r. Rząd
U. S. A. przychylnie odniósł się do tej
kampanji kolonizacyjnej i nawet czyn
nie popierał ją. Nazwa ,,Liberja" była
oficjalnie przyjęta w 1824 r., gdyż orga
nizatorzy państwa Murzynów chcieli
podkreślić wolny stan jego obywateli.
Jednocześnie stolica nowego państwa
otrzymała nazwę Monrowji na cześć ów
czesnego prezydenta U. S. A., James'a
Monroe, który słowem i czynem popie
la ł sprawę budującego się państwa Mu
rzynów.
Początkowo Liberja pozostawała pod
zarządem agentów towarzystwa kolonizacyjnego, potem koloniści stworzyli
własną organizację rządową, nadawszy
w r. 1838 swemu terytorjum nazwę re
publiki Liberji. W r. 1847, w porozumie
niu i za zgodą Ameryki, ogłoszono nie
podległość i nadano nowemu państwu
konstytucję. Pierwszym prezydentem
został kolonista-wyzwoleniec, Murzyn J.
Roberta. Początkowo prezydent był obie
rany na dwa lata, potem przedłużono
jego kadencję do czterech lat. Stworzo
no dwa ciała parlamentarne,
izbę po
słów i senat, sąd najwyższy, składający
się z trzech sędziów i gabinet mini
strów. Prawo wyborcze nadano męż
czyznom w wieku od 21 lat, w łaścicie
lom jakiejś realności. Obywatelami Li
berji mogą być tylko Murzyni i Mulaci.

p.Hanau

Saint

podsko

Laurent du Maroni! O mało nie
radości. Od lat ośmiu marzyłem o tem, t y
czyłem
się dostać do Saint Laurent. Jak błyskawica olśniU.
ranie myśl o ucieczce. Jeśli bowiem chodzi o ułaska
-

-

-

z

-

wienie", to pod tym względem byłem usposobiony
Laurentl Tak blisko
więcej niż sceptycznie. Saint
granicy holenderskiej, bok o bok z wolnością! Nie
wiele było brak, a byłbym się zdradził ze swego wiel
kiego wewnętrznego ukontentowania. Narazie jednak
udało mi się z wielkim
wysiłkiem zrobić obojętną
minę, jakgdybym nic przywiązywał Większej wagi do
tej propozycji i pozwoliłem dyrektorowi zachęcać się
dalej do objęcia tego stanowiska. Przyrzekł mi on wy
nagrodzenie w wysokości 10 franków dziennie, utrzy
manie jak dla urzędników i mieszkanie w budynku
laboratorjum.
Nie będzie pan ląiał nic więcej do czynienia
z zarządem kolonji karne'j. Będzie pan podlegał tylko
lekarzowi. Zrobi mi pan przytem przysługę, gdyż za
oszczędzi mi pan czasu i poszukiwań odpowiedniego
człowieka. A panu przecież powinno być także wszy
stko jedno, gdzie pan spędzi kilka tygodni do ułaska
-

specjalna komisja z ministerstwa, składa
kilku inspektorów i kontrolerów. Komisja
Byłem przeświadczony,
gubernator uczyni
wszystko, co będzie w jego mocy, aby uzyskać dla miała zamieszkać w domu gubernatora. Ponieważ nie
Dinie ułaskawienie. Wprawdzie bałem się myśleć na było jeszcze wyżnaczonego mojego następcy, przeto
wet o tem, że mogą nadejść dla mnie lepsze czasy, musiałem pozostać na wyspie za zgodą gubernatora
tyle bowiem już spotkało mnie rozczarowań, ale za aż do czasu odjazdu komisji.
Ale i po jej odjeździe zostałem zatrzymany jesz
cząłem snuć różne plany i rozmyślać nad przyszłą
cze przez pewien czas na Royale wskutek smutnego
zmianą w mojej sytuacji.
W takim nastroju otrzymałem radosną wiado u ypadku, jaki się wydarzył na wyspie. Żałowałem
mość, która była dla mnie wielką i prawdziwą nie tego z początku bardzo, miało to jednak być dla mnie
spodzianką i odrazu przywróciła mi wszystkie siły w rezultacie szczęśliwym zbiegiem okoliczności.
żywotne. Pewnego dnia przyszedł do mnie szef wy
Jeden z dozorców, M u r z y n Jean Baptiste, zastrze
Podczas rozmowy zapytał lił pewnego więźnia. W ypadek taki, dawniej, za po
spy Royale, Rambanne.
mnie od niechcenia:
przedniego gubernatora, byłby gładko i rychło za
Niech mi pan powie, wszak żona pana nie pomniany i przeszedłby bez żadnych konsekwencyj
dla sprawcy. Jeden numer więcej, jeden mniej! No
żyje?
wienia.
Zdziwiony nieco tem pytaniem odrzekłem:
wy gubernator polecił jednak przeprowadzić w tej
Wyraziłem wreszcie swą zgodę na jego propozy
Tak mi w swoim czasie zakomunikowano.
sprawie surowe dochodzenie.
W dniu 13 marca 1924 roku przybyłem na pokła
cję.
W tym celu przyjechał do Royale dyrektor kolonji
Mam list do pana. Pisany jest po niemiecku.
dzie statku rządowego ,,Maroni" do Saint
Laurent
Nie powinienem go wprawdzie panu oddawać, ale karnej i zamieszkał w domu gubernatora. Miałem w
z
nim
|
ten
rozmawiać.
i
niech go pan przeczyta
(Ciąg dalszy nastąpi).
Opowiedziałem
sposób okazję
powie mi, co on zawiera.
z

że

na

wyspę

jąca się

z

—

—

—

.—

-
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STANISŁAW KOSKO

wzbroniony

Na nDarze Pomorza" dookoła świata
W

Hong

doku.

Co znaczy dosta
Wygodny żywot miejscowych pocztmistrzów.
Spotkanie z rodakami.
,,Kochajmy się".
Wycieczki po wyspie.
W suchym
Coś niecoś o eksporcie Polski na Daleki Wschód.
Oznaki przyjaźni z przebytego szlaku.
Tajfun, który nie nadciągnął.
Nasze zguby.
Polskie barwy na nadbrzeżnej skale.
,,Dar Pomorza" magnesem dla Polaków.
Kłopoty z wilgocią.
Płyniemy do Singapore.
-

Kongn.
wody.

-

ilość

teczna

—

—

Zbliżamy się do celu. Ponieważ jest
sobota, chcemy do portu wejść możliwie
To też przez kilka
wcześniej
godzin
ciągną nas połączone siły żagli i moto
ru, na skutek czego już popołudniu mo
żemy skręcić do zatoczki, wiodącej do
Hong Kongu.
Jakkolwiek w. ciągu podróży widzie
liśmy sporo pięknych krajobrazów, zda
je się, że jeszcze nie jesteśmy niemi
zblazowani, gdyż i tu z dużą przyjemno
ścią obserwujemy chwilami
niepraw
morza
i
dopodobne połączenia barw
czasem
urwistych, czasem kredowych,
zielonych albo czarnych wybrzeży wy
sepek.
Ledwie napoczęte paczki gazet i po
śpiesznie przeczytane listy, które nas
doszły w Szanghaju, trzeba odłożyć do
chwili.
Sposobniejszej
Godzimy się z
tem o tyle łatwiej, że właśnie zbliża się
do statku łódź z pilotem, który napewno
wiezie nową pocztę.
Spotyka nas
Widać w Hong
j'ednak rozczarowanie.
Kongu nie bawią się w takie morskie

ostatecznie

za

go

można
w porcie,
dzinę będziemy już
więc zaczekać. Pchani pomyślnym wia
trem, szybko mijamy blisko leżące cy
ple, boje i samotne skały, a wąska gar
dziel cieśniny, za którą zaczyna się re
da i port, zbliża się bardzo
raźno.
Na

wypadek wszystkie liny do spu
i fałdowania żagli,
są obsta
wione ludźmi. To też, gdy w odległości
mili od przesmyka pada komenda ,,ża
gle nadół", sześć minut, dzielące statek
od tego miejsca, wystarcza najzupełniej,
by ogołocić sztagi i reje z rozpiętych
przed chwilą płócien.
O 17-ej mamy już komunikację z lą
dem. Jeden z oficerów jedzie do kapita
natu portu, aby m. inn. dowiedzieć się o
pocztę. Niestety, m amy nowy zawód. Z
powodu soboty urząd został zamknięty
wcześniej, niż zwykle. Podobnie nic nie
dnia,
wyszło i następnego
ponieważ
właściwy urzędnik zamknął swój pokój
i pojechał na weekend. To nie Shanghaj
i nie japońskie porty, gdzie nawet poje
dyncze listy przywożono do burty stat
w ruchu
ku,
podając je na długiej
wszelki

szczania

tyczce.
Podczas, gdy rozglądamy się po
dzie, na której właśnie odbywają się
gaty żaglowych jachtów, do trapu

bija

sampan,

chodzą dwie
ska

i

p.

re
re

przy

którego na pokład wy
osoby, p. Julja Kossakow
z

Tadeusz

Żołędowski,

przedsta

przywożąca

,,starsze
inż. Myło,

tutejszej polskiej kolonji akade
mickiej. Liczy ona pięć osób, samych
charbińczyków.
Wkrótce
nowa
po nich
przybija
wiciele

łódź,

tym

razem

społeczeństwo" w osobach p.
państwa Jones i p. Widero. Wraz ze
słowami powitania pani Jones
wręcza
bukiet
kapitanowi
biało-czerwonych
róż.

akademic

Dnia następnego młodzież
ka

przyjeżdża już

z

samego

rana,

aby

Jest ich
wziąć udział w nabożeństwie.
zaanekto
sześcioro, gdyż przy okazji
wali koleżanko, która, jakkolwiek ojca
m iała
mówi po polsku bardzo
Polaka,
słabo.

Panna

Wika

jest niemniej wzru

i tak

ucieszona, że po wejściu na
pokład mylą się jej słowa powitania i
szona

,

zamiast

powiedzieć,
jak
,,witajcie rodacy'*, powiada

zamierzała

kochajmy
wywołało
to jaknajlepsze wrażenie. A wogóle gro
madka akademików z punktu
zdobyła
sobie sympatję statku i w ciągu postoju
że dra
niejednokrotnie
żałowaliśmy,
końskie regulaminy tutejszych uniwer
każą
syteckich internatów
młodzieży
wracać do domu już o godzinie
8-ej, a
wyjątkowo o 9-ej wieczór.
W południe tego i następnego
dnia
odbywamy wycieczkę autobusami wo
koło malowniczej,
zresztą
niewielkiej
dostali
wyspy. Od Chin
ją Anglicy w
dzierżawę na 99 lat. Gdy przyszli przed
pięćdziesięciu laty liczyła ona kilka nę
dznych wiosek,
leżących tuż nad mo
rzem, gdyż dalej były nagie góry i nie
użytki. Od tego czasu na kamienistym
gruncie wyrósł dość ładny las, pokrywa
jący całą wyspę, wybudowano dogodny,
się'*. Nie trzeba dodawać,

że

we

wszystko

naszego

Wjeżdżamy

na

stronę

południową.

całePodczas, gdy. nad Hong Kongiem
mi dniami wiszą gęste
chmury, a po
i duszne,
tu jasno
wietrze jest parne

jest przez wię
dobroczynnego
wpływu wiatru stroną północną zasła
niają góry. Dlatego właśnie letnisko,
plaża i rządowy pałac ulokowały się
słońce.

świeci

kszą

Podobnie

roku.

część

Od

zclala od miasta.

letni
przed
skiem, przy wąskim przesmyku, za któ
ląd,
rym leży stały
minęliśmy małe
Na

kilka

—

Na Oceanie

Indyjskim,

coraz

bardziej

rozszerzać

minji

N.2.

specjał, korespondenta).

port i duże

zaopatrzony

—

—

miasto.

nowoczesne

—

—

—

(Od

No, ale

—

—

—

subtelności.

—

—

kilometrów

znajdzie dość ładunku do portów
Dalekiego Wschodu. Bo przecież nie o
Właśnie ,za
Hong Kong tylko chodzi.
tydzień przybyć ma pierwsza na ty.ch
wodach
pływająca wystawa polskich
produktów eksportowych. Zorganizowa
na przez Państwowy
Instytut Eksporto
wy, przy wydatnej pomocy p- wicekonsula dr. Z. Przybyłkiewicza z Batawji,

pewno

na
statku ,,Dardaulokowana została
nus", angielskiego T-wa Blue Fiennel
Line, które utrzymuje z portami Dale

kiego Wschodu regularną
komunikację z Gdyni.

i

bezpośrednią

Około

piątej

na

statek

w

maju

się

pas

1935r.

nowej

przybywa kil

kadziesiąt osób, zaproszonych na herbat
kę. Aż dziw bierze, skąd się tu tylu na
brało rodaków. Oni sami. także się dzi
wią, gdyż niemal połowa ich nic o so
bie wzajemnie nie wiedziała, lub uwa
żała się za osoby innej narodowości.
We
W

rano
jesteśmy już gotowi.
zostają otwarte zawory i wo
sześcioma grubemi snopami zaczy

da
na

środę

szluzie

wlewać się do doku- Jednocześnie na
na czele z instru

szczyt skały udaje się

wyprawa, zaopa
wspomnieć, że ten
trzona we wszystko, co potrzeba do ma
w
figuruje
rubryce ,,Veslowania na niej naszej bandery. Prócz
sels Arriving"
(,,Statki przybywające")
farb i Wiszących rusztowań, cią
pendzii,
wielu tutejszych codziennych pism. Naza
sobą także spory kosz jedzenia,
przykład z dnia na dzień znajdowałem gną
nie zlezą dopóty, dopóki nie skoń
gdyż
,,The Nort
Gdynię w szanghajskiej
czą, a potrwa to kilka ładnych godzin.
China Dialy News", w rzędzie takich por
Po obiedzie żegnamy grupkę naszych
tów, jak Londyn, Liverpool, Hamburg,
młodych przyjaciół i odchodzimy do za
Rotterdam, Antwerpja, czy Marsylja.
toki Kowloon, na kotwicę. Musimy cze
W poniedziałek nareszcie mamy na
Wśród
listów
szą pocztę.
znajdujemy kać przepisowe 48 godzin na jednego z
uczniów, który nie wrócił z wczorajszego
sporo, nadanych z japońskich portów i
z Szanghaju, przyczem większość
stano urlopu. O zgubie zameldowaliśmy kapi
tanowi Portu. Jeśli się znajdzie już po
morskich
szkół.
wią listy od uczniów
Jak okazuje się, brak wspólnego ,,rozum haszem wyjściu, odwiozą go (za zwrotem
nego'* języka nie jest przeszkodą do za kosztów) do Singapore, a gdyby nas już
i tam nie było, może się dostać na ro
wierania przyjaźni.
do ,,kinga Georga**, skąd ukarany
boty
Dzień upływa pod znakiem wycieczki,
za nielegalne pozostanie się'
przykładnie
zabawy w Seamen's Institute, zorgani w
zostanie odesłany potem dó
kolonji,
zowanej przez Polonję, oraz na oczeki
niiędzynarodowego Szanghaju, na utra
waniu zapowiedzianego tajfunu. Jakkol
konsulatu. Nasza placówka mia
p'ienie
wiek dzień ten wypadał mi bez służby,
w tym wypadku
łaby
hurtowy kłopot,
z polecenia kap'
na
przesiedziałem go
zostało
trzech
in
w
g'dyż
Szanghaju
na
statku, razem ze służbowym ofice
z
Osaka, który, jak
nych:
,,pasażer'*
na
wszelki wypadek.
Zawlekło
rem,
ukazało się, jest dobrze znanym łazi
się na beczkę dodatkowe cumy, i pod kiem na
szanghajskim bruku,
jeden'
niosło linki mocujące żagle do rej. Je
z naszych
praktykantów i jeden uczeń.
żeli mocno dmuchnie, to może wyrwać
Zwijanie żagli na ,,Darze Pomorza"
Szkoda nam było tylko ostatniego. Gdy*
Fot. M. Simon
nawet i tak zabezpieczony żagiel. Naj
by
poradził się, znaleźlibyśmy jakiś spo
lepiej byłoby je odpruć i znieść do ma sób
ni tej mogą, zależnie od kierunku wia
pozostawienia go na statku. Dostał
lecz
na
to
niema
czasu.
Po
gazynu,
po wiadomość,
tru, wychodzić na morze wejściem półże zmarł mu ojczym, m atka
łudniu dowiadujemy się, że tajfun po
nocnem, albo południowem.
zaś niema środków na opłacenie utrzy
szedł
bokiem.
Wraz
z nim
cpierzchły
W drodze powrotnej mijamy długą i
mania na statku i w Szkole. Nie chcąc
że goście o1rętowi mogą
wysoką groblę. Stanowi ona tamę zbior bawy pp. Jones,
zaciągać niespłaealnych długów, zdecy
im sprawić zawód swą nieobecnością
nika słodkiej wocły,
który, wyglądem i
dował spróbować szczęścia nad Whang
na przyjęciuwymiarami przypomina spore jeziorko.
poo.
Jak wyglądałyby bez
Dnia następnego, wczesnym rankiem
tych zbiorników
Wkrótce po zakotwiczeniu zaczyna się
wody chociażby takie wyspy Kanary,
zmieniamy miejsce, przechodząc do su ulewa. Mimo to trzeba pojechać do Kow
skie, albo Hawajskie, o których przecież
chego doku w Kowloon, mieście, leżą- loon, wysłać służbowe listy i depesze owiemy, że fascynują pr'zybysza zarówno
cem na vis-avis Hang Kongu.
raz
załatwić ostatnie sprawunki. Moto
odmianami
wielu
roślinnością,
jak
rówka
wiezie nas doprzystani w stoczni.
Skalisty teren prawie wszędzie do
swych cennych owoców, nietrudno so
Podjeżdżając do niej, już zdaleka do
chodzi tu do samego brzegu. Ponieważ
bie wyobrazić,
Niewiele trudniej rów
dzieło
na
strzegamy u szczytu skały
zarówno w obrębie portu i miasta każdy
nież stworzyć sobie wizję wysp archipe
szych malarzy. Nie żałowali miejsca ani
metr kwadratowy ma swą wysoką war
lagu Galapagos, zaopatrzonych racjo
z
odle
tość, skały kruszy się dynamitem i z ro farby, polskie barwy widać już
nalnie w wodę.
Powstałyby nowe Ha
kilku
milku na rok odsuwa coraz dalej. Nasz dok
głości
waje, tylko cokolwiek mniej upalne.
Po powrocie zastajemy na statku go
nie musi być zbyt
dawny. Od końca
W przystani, do której dobijają na
ści: p. Myło, p. Jones i p. Widero
juosi
kilkanaście
wzdłużnej
jego
jest
tylko
sze
łodzie, spotykamy powracających z
słowem cały ,,Poltrade". Nie
i
chiń metrów wolnego placu, zamkniętego mor, jednak
,,Daru'* dziennikarzy, białych
zniechęciła ich ani pogoda, ani dość zna
skich. Jeszcze i tu uzupełniają swoje in prostopadłą ścianą skały, pozostawionej
czna odległość od Hong Kongu.
ochrona od wiatrów. W
jako
pożyteczna
im
formacje, których
udzielamy chętnie.
Wieczorem przychodzi gęsta mgła i
kilku
na
miejscach,
różnej wysokości,
że
Między innemi skrzętnie zapisują,
w
bander
i
malowidła
ciągu kilku' godzin musimy dawać
zdobią
ją
napisów,
,,Dar Pomorza*',
,,Tlie Gift of Pomera
sygnały ostrzegawcze rogiem.
nia'*, ma swoje wiele mówiące znacze pozostawione przez załogi dokujących
statków.
Cały następny dzień, a także przed
nie.
południe
dwunastego kwietnia, kiedyś
Wieczór spędzamy w domu p. Mylo,
doku
woda.w
Wysysana przez pompy
w dalszą drogę, poświęcone zo
my
wyszli
burtach
statku
,,Polprezesa towarzystwa handlowego
upada powoli. Przy
pły
na
i żaglowanie po
wiosłowanie
stały
trave'\ usiłującego wprowadzić na tutej
wają tratewki, z których kilkudziesięciu
oraz
zatoce,
naraz
z
muszel
i
wykładom.
Komunikacja z
robotników
Narazie
idzie
oskrobuje
szy rynek towary polskie.

osiedle i

wielką flotę dżonek.

Z

przysta-

Przy okazji

ktorem

warto

Jurkiewiczem

port stale

nasz

-

-

—

.

-

-

dosyć opornie, głównie z powodu bra
ku doświadczenia firm, próbujących ek
sportować, p. Mylo jednak sądzi, że okres nauki powinien się niedługo skoń
czyć i wtedy polska linja okrętowa nato

część kadłuba.
się dna doku, pod
,,Darem"
zaczynają dymić żarownie,
przyśpieszające schnięcie, a już popołu
wodorostów

podwodną

Wkrótce po ukazaniu

dniu

na

sta'rej czerwonej

farbie zaczyna

W

obecnej

garsko

-

w

polskie

mauzoleum
w

chwili

organizuje się, jak
święto buł

Warnie wielkie
w

króla

związku

z

otwarciem

Władysława

i

parku

pobliżu mogiły-

Uroczystość ta odbędzie się dnia 4-go
sierpnia, a czynniki rządowe bułgarskie
starają się jej nadać charakter jaknajbardziej reprezentacyjny. Przewidywa
ny jest osobisty udział króla Borysa. To
warzystwo polsko
bułgarskie w War
szawie między innemi zadaniami związanemi ze współżyciem dwóch bratnich
-

narodów
również

Bułgarów
przyczynić

i Polaków, stara

się

sze

pokrycie części

na

kilka

nik, zależeć

nomicznych
czeństwa.

to

i

o

kosztów

mauzo

lat temu

naszego

społe

,,osta

wrzucenie.

duszno
że

i gorąco. Poza tem
linoleum sprawia wra

żenie, iż się znajduje w trakcie mycia.
Poręcze są nieprzyjemnie mokre. Papier
robi się porowaty, książki się wypacza
opraw.
para.

Lu

Koce

i

poduszki stają się lepkie a mundury
zmieniły kolor z granatowego na
zielony i porosły puszkiem. Dotrzymuje
im placu obuwie, pasy i rękawiczki, por
tfele i papierośnice- Zresztą nie pierw
szy raz już w tej podróży, chociaż tak
dużego kłopotu nie mieliśmy dawno.
nasze

będzie od warunków eko

poparcia

też

powodu przeciwnego wiatru idzie
pod motorem. W międzypokładzie i

uro ją, wyłażąc z rozklejonych
tej chwili To stra, szkła, szyby pokrywa

zakupiło od ar
tysty rzeźbiarza E. Wittiga projekt pom
nika Warneńskiego.
Kiedy jednak i gdzie stanie ten pom
a

to

Z

wilgoć taka,

warzystwo organizuje wycieczkę do W ar
ny na dzień 4 sierpnia br., zbiera fundu

leum,

śbą

do uświetnienia

warneńskich. W

czystości

została przerwana,

listy'* wysłaliśmy dopiero w Singa
pore, ponieważ obeszliśmy się bez pilota,
któremu zazwyczaj wręcza się je z pro
tnie

my
w' kabinach

Przed uroczystościami
warneAskiemi
wiadomo,

lądem

Wieczorem

się

kierunek

wiatru zmienia

pomyślniejszy. Stawiamy żagle
1wpółwiatru sterujemy na Singapore.
na

i
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U
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propagandy muzycznej

jest najszczerszem odbiciem
duchowości danego narodu, tak bardzo
rozmaitej i tak cudownie ciągle odmien
nej. Wypowiada się językiem międzyna
rodowym, zrozumianą jest przez wszy
stkich, a zniewala siłą, której na imię
,,piękno".
na
Sztuką
najbardziej
dającą się do propagandy
jest
muzyka.
Społeczeństwa, które zrozumiały, jak
ważnym czynnikiem zbliżenia i porozu
mienia jest muzyka, popierają tę sztukę
Sztuka

razem
stosunku danego społeczeństwa
operę czeską po
do jego sztuki.
najszerszych warstw.
na
zewnątrz
Propagow ać
Podczas pobytu
mego w Pradze, ob
można
to
co
w
się
tylko
serwowałam
publiczność na przedsta
wierzy.
wieniach operowych. Teatr stale prze istotnie
Jeżeli nasza propaganda w swojej ro
pełniony. Obok eleganckiej damy, sprze
nie dorównywa innym naro
zpiętości
z
dawczyni
targu, rzemieślnik, chłopka!
to przyczyną jest, że w chwili obe
Wszystko zasłuchane, zapatrzone! A na- dom,
nasze
ma bardzo
odewszystko rozentuzjazmowane. Atmo cnej społeczeństwo
twórczo
sfera teatru za każdym razem świąte graniczony kontakt z rodzimą
ścią.
czna.
To też o premjerze nowego dzieła
Śmiało można powiedzieć, że więcej
a
i
mówią wszyscy,
muzykę Dworząka
u nas słyszy, zna i lubi muzykę obcą
Smetany otacza się tutaj wyjątkowym się
aniżeli
swoją!
mitem.
Nic dziwnego. Polska przez długie la
Znany jest stosunek Niemców, Wło ta
była krajem silnej ekspansji muzy
chów, Francuzów do muzyki.
cznej niemiecko
rosyj
Wszelkie
antagonizmy
łagodnieją,
skiej.
gdy się słucha muzyki Bacha, Wagnera,
Te wpływy wychowały generację za
Mozarta! Arje z oper Verdiego i Pucci
patrzoną w Rosję i Niemcy, co pozbawiło
niego, czyż nie są dzisiaj radością całego muzykę polską moralnego i materjalneświata?
go oparcia w kraju ispowodowało
Jeżeli wnikniemy w istotę źródła pro em igrację
naszych kompo
zagranicę.
pagandy na zewnątrz, to płynie ono za zytorów
narodu io
wsze z zamiłowania danego
Szopen, Paderewski, Młoda Polska
i
jego sztuki. Rosjanie, Czesi, Niemcy i t. (Karłowicz, Różycki, Szymanowski)
d. znają i kochają swoją muzykę. Pro wielu inyeh zmuszeni byli szukać chiepaganda jest więc tutaj żywiołowym wy ba na szerokim świecie.

dze,które propaguje
śród

—

Najbliższy konkurs
chopinowski
nie

Polsce

w

zaświadczenia

Magnaci

dawali wielkie sumy

muzyczne. Propaganda
który latami królował

cele

na

słynnego baletu,
bezpodzielnie na

wszystkich scenach świata
wspania
łe wydawnictwa muzyczne
oto dary
miljonerów, kupców rosyjskich.
—

—

Znamiennym wyrazem kultu muzy
było wydarzenie z życia Czajko
wskiego.
w
Czajkowski,
początkach
swojej
działalności kompozytorskiej zdobywał
popularność w Rosji pieśniami. Pewnego
dnia, młody i niezbyt zasobny kompo
z
zytor otrzymuje
odległych krańców
Rosji pismo od nieznanej wielbicielki.
Autorka listu
magnatka
pani v.
Meck zachw'yca się jego pieśniami, a, ja
cznego

—

—

ko dow'ód swego uwielbienia przeznacza
kompozytorowi 5000 rubli rocznej

Stanisław Piotr Koczorowski.
Nakładem
F. Hoesicka
w
Warszawie
1935 r.
Stron 56.
Niewielka ta, bardzo ozdobnie wydana broszura,
jest echem słynnego sporu, jaki ostatnio rozgorzał
Miriamem
Prze
pomiędzy ,,odkrywca" Norwida
Autor
broni
smyckim a, prof. Tadeuszem Pinim.
omówił

—

księgarni

Miriaraa, a ostro atakuje Piniego
,,Dziel" Norwida.

Stanisław Zieliński
Polska
bibljografja mo
i Pomorza (zbiory) Warszawa 1935
nictwo Ligi Morskiej i Kolonjalnej
stron 164.
Niewielkie tó
objętością dziełko, będące
kiem kilkuletniej pracy zasłużonego działacza
łecznego, stanowi skrót obszerniejszego
nia tematu, którego wydanie autor
zapowiada w
—

aby kompozy
nie
starał
się
nigdy
jej poznać!
Czajkowski dopełnił tego warunku,
nie poznał swojej
cała
protektorki
wdzięczność i znajomość ograniczyła się
do zamiany listów...
Muzyka rosyjska przyczyniła się nie
pomiernie do umocnienia znaczenia Ro
sji, jako kraju o wysokiej kulturze arty
stycznej.
W
najtragiczniejszych przełomach
politycznych, muzyka była oparciem ma
terjalnem i moralnem emigracji rosyj
skiej, która z niej żyła, ją rozpowsze
chniała, znajdując
posłuch na całym

Wydaw

—

wyni
spo
opracowa

przyszłości. Przejrzysty układ, zaopatrzenie książki
w
indeks nazwisk autorów i w* odsyłacze ułatwia
bardzo korzystanie z tego podręcznego dziełka ba
daczom spraw morskich i pomorskich. Jest to bo
daj pierwsza, na nieco większą^ skalę
zakrojona
próba wszechstronnej bibljografji bogatego juz dzi
siaj naszego piśmiennictwa morskiego.
Kazimierz Tymieniecki
Misja polska w Prusicch i sprowadzenie Krzyżaków. Rozprawa z prazbiorowej ,,Dzieje Prus Wschodnich".
nictwo Instytutu Bałtyckiego
Toruń 1935 stron 52.
—

Wydaw

cv

-

Łowiniański

Henryk
z

nich"
Toruń

tor

-

Prasy pogańskie

D'0?

—

'

zbiorowej
,,Dzieje Prus Wschod
Wydawnictwo
Iństytutil Bałtyckiego

pracy

-

-

1935

—

Stanisław

kolonizacja

56.

stron

Zajączkowski

Podbój Prps

—

Krzyżaków

i

ich

Rozprawa z pracy
zbiorowej
,,Dzieje Prus Wschodnich"
Wydaw
nictwo
Toruń 1935 r,
Instytutu
Bałtyckiego
przez

—

—

-

stron
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1 mapa.
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Obok

Rosji—wielkiem

Narodne

Diwadlo

w

P

ra

z

działalności

stron

pomorzoznawstwa

W

naukowej

latach

w

Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego

dzie-

1933—1934
Toruń 1935,

—

-

67.

Stan

posiada11ia ziemi na Pomorzu, cz. H
Proto
Zagadnienia geograficzne i gospodarcze.
kół obrad brąz referaty naukowe,
wygłoszone na
IV naukowym zjaździe pomorzoznawczym,
odby
dnia 1 i 2 listopada 1984 r.
w
Krakowie
tym
Toruń 1935
Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego
—

.

władz

Bałtyckiego

—

Toruń

1935

—

Andrzej
Konkurencja węglowa pol
Pa
sko-brytyjska na rynkach
skandynawskich.
miętnik Instytutu Bałtyckiego. T XXVI, Serja Do
minium Maris, zeszyt 8, Toruń, 1935, str. 191-X, 50
tabel. Skład Główny: Kasa im. Mianowskiego, In
stytut Popierania Nauki, Warszawa, Pałac Staszica.
Nowy ten tom Pamiętnika Instytutu Bałtyckiego
oświetla wyczerpująco jeden z ważniejszych wycin
ków naszej ekspansji gospodarczej na zewnątrz, a
mianowcie konkurencję
naszego
węgla z węglem
brytyjskim na rynkach skandynawskich.
Jałowiecki.

.

Prof.

Szwecja.

Władysław
Konopczyński
Wydawnictwo
Bibljoteczki

—

Polska

a

Bałtyckiej.

Nakładem Instytutu Bałtyckiego. Toruń 1935 r, str.
49. Cena 50 gr. Skład Główny: Kasa im. Mianow

skiego

Pałac

—

Instytut

Staszica.

Autor

Popierania Nauki,

Warszawa,

nakreśleniu w rodziale I geograficzńoustrojowych elementów w rozwoju dziejowym^ obu
państw, przechodzi do charakterystyki współżycia
obydwu narodów na przestrzeni wieków. Rozdział
II poświęcony został stosunkom w epoce Piastów i
Jagiellonów. Rozdział III obejmuje okres rozdźwięków i wojny począwszy od bezkrólewia po Stefanie
Batorym do Jana Kazimierza. W rodziale IX zo
brazowane zostało zbliżenie między Polską a Szwe
cją wobec wspólnego niebezpieczeństwa rosyjskiego.
Rozdział V poświęcony został charakterystyce sto
sunków po upadku Polski.
po

lat dóli i niedoli, zgody i niezgody łączy
naród z narodem szwedzkim. Dziś, po
niepodległości nie istnieją już przeciwieństwa
polsko-szwedzkie, górują tóraz we wzajemnych sto
sunkach sprawy związane ze współdziałaniem gospodarczem i kulturalnem. W interesie obu naro
dów nadbałtyckich leży pogłębienie tej współpracy
i zrozumienie jej podstaw zwłaszcza historycznych
w
sposób wolny od tendencyjnych sugestyj obcych.

Tysiąc

odzyska

nasz

niu

Stosunkowo krótką, a tak
wyczerpującą i tyle
aterjału historycznego podającą rozprawę kończy
możliwości
dzisiejszego
współżycia
na
polu gospodarczem i kulturalnem.

m

zobrazowanie

Witold Tadżycki:
z
sląskie nazwy miejscowe,
Nakładem
Katowice
Instytutu
śląskiego,
stron
36.
Cena
1.80.
1935.

mapą.

~

-

—

-

—

—

254.

stron

Etements of

resident
pollsh
by
forsigner
by Paul Super, generał director of the
Poiish V. M. C. A.
Toruń 1935
Fublished by
The Baltic Institute, J. S. Bergson, 4, Vemon Place
London W. C. 1.

cnltnre

as

seen

a

PO
form i

naszkicowaniu
najdawniejszych
dziejów,
znaczenia śląskich nazw miejscowych, autor
podaje wykaz osobliwości imiennictwa miejscowego
na
Śląsku, naświetla procesy dokonanych zmian w
zasobie śląskich nazw miejscowych oraz
mia czytelnika z wynikami ostatnich
badań
skich nad pochodzeniem nażwy ,,Śląsk".

zaznaja
pol

—

-

Poiish

zamiłowaniem

muzycznem odznaczają się Czesi. Ośro
dkiem
propagandy
muzyki
czeskiej

jest

Sprawozdania

dżinie

Instytutu

49.

stron

—

prawa

Warunek:

jego wydanie

za

rza

doży

wotnej renty.

—

Nakładem

-

antagoniści in M(story
by
asst. professor of modern
The University of Cracow
Toruń 1935.
by The B altic Institute, J. S. Bergson, 4,

—

german

—

Joseph Feldman, Ph. D.,

history

at

l'ernon

Place, London W. C. 1.

Published

—

Socjólogja walki o Pomorze
opracował Florjan
Znaniecki, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.
—

—

,,Śląsk jako regjon geograficz
Katowice
Instytutu śląskiego,
rycinami. Cena 2.50.
Na podstawie
szeregu typowych
sprawdzianów
z
dziedziny typografji i geologji, hydrografji, kli
matu i roślinności śląskiej, autor wykreśla granice
naturalne śląska, wyodrębnia Śląsk,
jako typowy
regjon geograficzny,
odpowiadający wielkim ce
chom koniecznym dla uznania regjonalnóści, przyczem jednak wyłania
się fakt, że jako regjon Śląsk
tworzy integralną część Polski, jako całości geogra
ficznej.
Wiktor Nachay:
Nakładem
Stron 51 z

ny".

1935.

-

-

?

Nigdyby nie osiągnął tak wielkiej sła
wy, a kompozycje jego dotychczas spo
czywałyby w manuskryptach. Przecież
najpopularniejszy nasz kompozytor Mo
niuszko nie jest jeszcze wydany całko
wicie!!

polskich kompo
manuskryptach, co
propagandę muzy
kizarówno w kraju, jak i zagranicę.
Ale nie należy patrzeć w przeszłość!
U progu naszego
nowego
życia staje
nowe
pokolenie, które ukształ
tuje nasze życie muzyczne w innym du
Ileż to

cennych

dzieł

zytorów

spoczywa w
niezmiernie utrudnia

skiej
szkol radjo.

nadesłane

Wydawnictwa

,,Norwid i dziś".
Gtosy krytyczne o wydaniu
,.Dziel" Norwida przez Tadeusza Piniego zestawił i

Polsce

*

Wielkęrolęw

-

świecie.

-

chu!

odnośnych
Muzycznych
Eliminacyjny dla piani nych, zezwalającego kandydatowi na przy
zamiar
brać
stów
stąpienie do Konkursu.
polskich,
mających
udział w Międzynarodowym Konkursie im.
na
Konkursie
5) Pianiści odznaczeni
Stefanja Poraj-Różycka
Fryderyka Chopina, organizowanym w ro Eliminacyjnym, uzyskują moZność wystę
k u 1937.
g całą konsekwencją, wysuwając ją na
powania na koncertach,
organizowanych
Konkurs Eliminacyjny odbędzie się w dla laureatów Konkursu Eliminacyjnego w
pierwszy plan swej działalności propa
1-szej połowie grudnia br.
gandowej.
ciągu r 1936 na terenie Rzeczypospolitej.
Warunki konkursu:
Jak wielkie zrozumienie w tym kie
6) Opłata udziału w Konkursie Elimi
runku okazywała dawna Rosja! W ża
1) Udział w Konkursie Eliminacyjnym nacyjnym wynosi zł. 15, które powinny być
dnym kraju nie otaczano muzyki takim brać mogą pianiści obojga płci, obywatele wpłacone pod adresem Związku w chwili
kultem i tak silnem poparciem moralzgłoszenia się kandydata.
polscy, w wieku do lat 28 włącznie.
nem i materjalnem, jak w Rosji.
Program Konkursu Eliminacyjnego
2) Zgłoszenia o przystąpienie do Kon
Dzięki temu tętno i zamiłowanie do kursu Eliminacyjnego przyjmowane będą utwory Fr. Chopina:
muzyki przeniknęło wszystkie warstwy do dnia 25 listopada 1935 r.
a.) jedna z sonat lub b) albo ballada i
społeczne od chłopów, cudownie śpiewa
3) Wszyscy przystępujący do Konkursu scherzo, względnie ballada i fantazja,
jących w zespołach, po przez kościół, podlegać będą wstępnej eliminacji.
b) jedna z etuid,
inteligencję, arystokrację, rozmiłowanej
W
do
c) jeden z mazućków,
4)
wypadku gdy przystępujący
w rodzimej
muzyce, aż do najwyższych
Konkursu jest słuchaczem którejś z uczelni
d) jeden z dwóch polonezów (as lub fis).
sfer.
muzycznych, wymagane jest przedstawie
Kompozytorzy rosyjscy tworzyli z ro
zmachem. Nic dziwnego! Dzieła ich były
drukowane, wykonywane przez wirtu
ozów, dyrygentów rosyjskich na całym
Związek Szkół
ogłasza Konkurs

Czegóż bowiem mogli się spodziewać
kraju?
Wydawnictwa
muzycznego
,tej
fundamentalnej
podstawy
Pólrozwoju
muzycznego
ska n i e posiadała.
Dzieła Szopena, jak również partytu
ry operowe, symfoniczne, kameralne in
nych kompozytorów wydawane były za
granicę.
Cóżby się stało zSzope
w
nem,
gdyby
pozostał
w

pracy

tej

może

pionier
odeg

rać

weźmiemy pod uwagę, że gło
rzeczni
radjowy jest jedynym
kiem muzyki na wsi, w zapadłych miej
scowościach, pośród Polaków, przebywa
jących zagranicę, rola radja, jako
w yra
propagatora
muzyki,
sta do wielkiego znaczenia i odpowie
dzialności. Śmiało można powiedzieć, że
umuzykalnienie Polski zaieżnem jest od
programów radja. Dyrekcja radja ma tu
pole do pięknej i owocnej inicjat'ywy.
*
Należałoby: zebrać i uporządkować
istniejący muzyczny dorobek i dążyć do
zachęcić
spolonizowania repertuaru,
kompozytorów dó pisania lekkiej muzy
ki, która zajmuje % programu radjowena
wirtuozów,
go: wpływać
aby
wykonywali
utwory
polskie.
Obok tego ważnym czynnikiem pro
pagandy w znaczeniu popularnem są
płyty.
Istnieją płyty nagrane mu
zyką włoską, niemiecką, muzyką ope
rową, kameralną, symfoniczną. Słucha
my je ciągle. Czemu niema dotychczas
płyt polskich? Zainteresowanie
Polską w chwili obecnej wielkie.
Wszystkie rozgłośnie świata domagają
się o płyty polskie. Należałoby jaknajprędzej pod kierunkiem czołowych kom
pozytorów ułożyć
poważny
repertuar
płyt.
Naturalnie
musi
to
być
świetnie
nagrane!
Radjo, płyty przyczynią się do popu
laryzacji muzyki w szkołach, tembardziej, że w Polsce za wyjątkiem kilku
miast niema zespołów orkiestrowych, nie
mówiąc już o operach! Wyobraźmy so
bie,Jak silne wrażenie na młodocianych
słuchaczach,
odpowiednio przygotowa
nych, wywarłoby wykonanie opery, lub
muzyki symfonicznej! W krótkim cza
sie wszystkie cenniejsze dzieła polskie
stałyby się popularnemi.
Jeżeli chodzi o szkoły, to obok radja
i płyt, dużo dobrego mogą tu zdziałać
koncerty dla młodzieży, pogadanki mu
zyczne ilustrowane grą i śpiewem.
Świadoma i celowa praca w tym kie
runku usunie jądro nieporozumień mię
dzy muzyką polską, a społeczeństwem,—
nieporozumień często tragicznych, ofiarą
których często padają wybitne talenty w
poczuciu zmarnowanego życia i goryczy,
że nie są potrzebni.
Pragnęłabym, aby słowa moje trafiły
do przekonania
tych, którzy kierują
sprawami muzyki. Może pobudzą i pry
watną inicjatywę, aby drogą fundacji
ułatwiła dostęp do muzyki i nauczyła ją
cenić w zakresie jej zadań, jej funkcyj
wychowawczo-artystycznej i propagan
dowej.
Jeżeli

śnik

Stefanja Poraj-Róiycka.
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do zgromadzeń okręgowych
Wyborydniudelegatów
sierpnia zgromadzenia
kandydatury poselskie
14

W

W

związku

z

te ustala

zarządzeniem wyborów do

zgromadzeń okręgowych, powołanych, jak
wiadomo do ustalenia listy kandydatów na
posłów, należy przypomnieć, że zgromadze
niom tym przewodniczyć będą okręgowi ko
misarze wyborczy ,powołani przez p. mini
stra Spraw Wewnętrznych.
W myśl par. 33 ordynacji wyborczej do
Sejmu w skład zgromadzenia okręgowego
wchodzą pozatem delegaci zgłoszeni po jed
nym przez cónąjmniej 500 wyborców, zamie
szkałych w okręgu wyborczym. Zgłoszenie
składa się na piśmie na ręce przewodniczą
cego zgromadzenia okręgowego nie później
niż 20 dni po zarządzeniu wyborów. Podpisy
na zgłoszeniu mają być poświadczone przez
notarjusza. Wyborca może podpisać tylko
jedno zgłoszenie pod rygorem nieważności
podpisanych przezeń zgłoszeń.
Zgłoszenie zawierać będzie oświadczenie
podpisujących, że nie złożyli podpisu pod
innem zgłoszeniem i że znane są im skutki
niezgodnego z prawem oświadczenia.
Kto składa niezgodne z prawdą oświad
czenie o niezłożeniu
podpisu pod innem
zgłoszeniem, podlega karze, jak za fałszy
we

okręgowej Komisji wyborczej oraz o- wyborów do Sejmu może unieważnić wybór
kręgowemu komisarzowi wyborczemu odpi delegata do zgromadzenia okręgowego, jeże
li wybór ten został dokonany niezgodnie z
sy protokołów z wyboru delegatów do zgro
madzenia okręgowego nie później niż 21
prawem, zarządzając jednocześnie
wybory
dnia po zarządzeniu wyborów
do
Sejmu. uzupełniające.
Nadzór nad wyborami do zgromadzenia oZgromadzenie okręgowe zbierze się w 30
kręgowego sprawuje przewodniczący okrę dni po zarządzeniu wyborów do Sejmu, t. j.
gowej komisji wyborczej, który z tego ty dnia 14 sierpnia br. celem ustalenia listy
tułu nie później niż 25 dnia po zarządzeniu
kandydatów n a posłów.
cemu

X-te Narodowe Zawody Strzeleckie
w Warszawie

Należy podkreślić,
delegatem
zgro
madzenia okręgowego może być każdy oby
watel bez różnicy płci, który: a) przed dniem
zarządzenia wyborów do Sejmu ukończył
lat 24 i zamieszkiwał conajmnej rok w okręgu wyborczym; b) nie jest pozbawiony w
myśl art. 3 ordynacji wyborczej praw a wy
bierania do Sejmu.
Wybór delegatów do zgromadzenia okrę
gowego odbywa się w głosowaniu na uprze
dnio zgłoszonych kandydatów, w radach zaś
m iast
wydzielonych z powiatowych związ
ków samorządowych
w głosowaniu na uprzednio zgłoszone listy.
Wybory do zgromadzenia okręgowego w
myśl ordynacji winny być ukończone nie
później niż 20 dnia po zarządzeniu wyborów
do Sejmu, tj. do 4 sierpnia br.
Przewodniczący organów dokonywującyeb wybór delegatów prześle przewodniezą-

-

Komandor por. Steyer
komen
dantem portu wojennego
-

Komendantem

Wyszkolenia Floty
poprzednio Dowódcą Dywizjonu Kontr
torpedowców.
Osoba Komandora por. Steyera jest
dobrze znana społeczeństwu cywilnemu
Gdyni z jego energiczna praca na sta

Tragiczny wypadek
gimnastyce

której był Rojek Szczepan, lat 29,
nauczyciel z Warszawy.
W czasie ćwiczeń gimnastycznych R.
spadł tak nieszczęśliwie z raka ćwiczeb
nego, że doznał złamania kręgosłupa czy
też odbicia mózgu, i wkrótce po wypad
tem,

Wczoraj rano na strzelnicy Związku Strzeleckiego przy ul. Zielenieckiej w Warszawie
nastąpiło uroczyste otwarcie 10-tych narodowych zawodów strzeleckich, myśliwskich i
W zawodach bierze udział kilkuset zawodników z całej Polski ze sfer
łuczniczych.
wojskowych, KOP, Zw. Strzelecki, organizacyj, klubów strzeleckich, oraz harcerstwa.
Na zdjęciu pierwszy strzał honorowy oddają gen. Jarnuszkiewicz, woj. Jaroszewicz i min.
—

ku

zmarł

Kością łkowski.

samochodzie.

w

SILVA RERUM
zebrał I zestawił Bolesław Busiskiewia

Naczelna Organizacia Miejskie!
W łasności Nieruchomej
wzywa do

Na

posiedzeniu
Zrzeszeń

wzięcia udziału

Zarządu

Polskiego

Własności

Nierucho

Harcerstwa i Polskie Drużyny Strzeleckie
na ziemiach zachodnich
Komenda Okręgu VI poznańskiego 1912-13 i 1913-14 ')

w Spalę, z
artykułów prasowych dowiedział się sze
roki ogół o historji jej powstania i o po
czątkach działalności.
Miejscem na
rodzenia
się skautingu na ziemiach
polskich
była
Małopolska,
ściślej
Tam
też
la
Lwów.
w
najbujniej
tach
się
przedwojennych
skauting
rozwinął. Również na ziemiach byłego
naboru rosyjskiego, w Kongresówce, idea
harcerska oraz od początku śmiało posta
wione hasło niepodległości zaczęło przy
ciągać do siebie zastępy patrjotycznej
młodzieży.
Także w Wielkopolsee i na Pomorzu
powstawać zaczęły tąjne drużyny harcer
skie, a z nich wyłoniły się następnie Pol
skie Drużyny Strzeleckie, które jeszcze
w latach pruskiego uścisku sposobić po
częły młodzież do przyszłej walki oręż
nej o niepodległość kraju. O skautingu

zWarszawy,komendan

żyna harcerska

w

wyborach

la

wziąć udział w wyborach do Sejmu
w związku zpowyższem wzy
wa wszystkie
organizacje do wzięcia
i Senatu i

u

latach przedwojennych stała zdaleka
od przygotowań do ruchu zbrojnego. Tak
wcale nie było. Poniżej
drukujemy krót
ki rys historyczny powstania harcerstwa
i Polskich Drużyn Strzeleckich na na
Red.
szych ziemiach.
Polskie Drużyny Strzeleckie na tere
w

nie

dr. Henryk Zborowski2):
,,...Będąc od 1906 roku członkiem taj
(kółka
nej organizacji gimnastycznej
gimnazjalne T. T Z.) w gimnazjum Maw

Początki

ry
przemó

przy

miejscowości Czarny Bryńsk, po
brodnickiego obozowała 80 dru

W

wiatu

KALENDARZYK HISTORYCZNY.

Go

swojej relacji

.

rji Magdaleny w Poznaniu oraz od 1910
członkiem tajnej organizacji akademic
kiej trójzaborowej ,,Grup Narodowych"
w Monachjum, Wrocławiu, Fryburgu, w
Bryzgawji, w Lipsku i zetknąwszy się z
ruchem niepodległościowym,
wiejącym
z ,,Zarzewia" i jego dążeń wśród młodzie
ży gimnazjalnej b. zaboru pruskiego, oraz na uniwersytetach niemieckich, mu

zaboru pruskiego, jako organizacja
tajna, powstały z drużyn skautowych,
organizowanych w Poznańskiem od 1912 siałem z młodzieńczem rozentuzjazmo
waniem odnieść się do pierwszych prze
roku przez ,,Towarzystwo Tomasza Za
na" (T. T. Z.). Była to tajna organizacja
jawów kiełkowania myśli harcerstwa
samokształceniowa, skupiająca polską na terenie b. zaboru pruskiego. Była ona
młodzież szkół średnich, która żyła tra
przecież żywiołowa, była ona siłą zdro
dycją Filomatów i Filaretów wileńskich, wą, dającą nadzieję, dającą możność ek
usuwając z dusz własnych zgubne wpły spansji nietylko sił fizycznych ale i du
chowych młodego pokolenia w kierunku
wy szkoły pruskiej. Związek kładł na
cisk przedewszystkiem na wychowanie
tęsknoty do wolności, tej przeciwwagi
duchowe swych członków, ratowanie ich
obcej, zaborczej siły. Odrodzenie ducha
i
przed
niemczyzną
przygotowanie polskiego przez młodzież, przez skau
do
walki
świadomej
obywatelskiej ting i ćwiczenia, przypominające woj
sko i jego zadania, oto myśli, które w
o
nie
O
walce
polskość.
zbrojnej
naszej młodej podświadomości pchały
istnienie
myślano, gdyż walka o samo
nas ku
poznaniu i zaszczepieniu w nas
Polaka w zaborze pruskim wypełniała
na ziemiach zachodnich i o Polskich Dru
skautingu".
i
sto
Strzeleckich
całą
życie pochłaniała
energję.
źynach
pisze się jednak
sunkowo fnało. Ktoś nieświadomy istot
już w zimie 1911-12 r. odbywały się
Dopiero organizacja młodzieży niepo
stanu
odnieść
łatwo
nego
rzeczy
mógłby
Poznaniu na temat skautin
w
z
referaty
wrażenie, te młodzież zachodniej Polski dległościowej Zarzewiackiej, powstałej
na początku
1912 r. Zborowski wy
gu;
organizacji Młodzieży Narodowej wy
kilka referatów o ruchu skautogłosił
warła
,,Za
wpływ
przez
swój
organ
STAM:
Strze
,,Polskie Drużyny
1)
Jerzy
leckie w zabórze pruskim". ,,Zarzewie" Nr. 1
n a polską młodzież akademi
rzewie"
Rok I. Warszawa, lipiec 1930 r. str. 25 i
s) Dr. Henryk Zborowski: ,,Odpowiedź na
cką zaboru pruskiego w duchu odrodze
ankietę Wojsk. Biura Hist. w sprawie opra
,.Polska Zbójna", 10 marca 1934 r. Nr. 07 nia
fizycznego i przygotowania się do cowania historji tajnego skautingu w Polstr. 8 oraz m aterjały archiwalne PDS. Teka
walki orężnej z zaborcami. Pisze o tem
soe"i Areh. PDS. T eka relaojrj W.: B. H.
XX.W.B.H.
-

—

—

się kiedy i gdzie wydarzyło?
24. VII

Umarła

1683,

ga,
Jan

odsiecz

na

1802.

.

błog. Kunegunda czyli Kin*
żona Bolesława Wstydliwego.
Sobieski wyrusza z Warszawy

1292.

Urodził

wiedeńską.

się

w

Villers

-

Cetterets poAleksander
in. ,,Monte

francuski
wieściopisarz
Dumas (ojciec), autor m.

Christo",

,,Katedry
1822.

,,Trzech
NM.

muszkieterów",

Panny"

itd.

fantastycz

Umarł w Królewcu autor
nych nowel i opowieści oraz wybitny
malarz
i
Ernest Teodor
muzyk
Amadeusz Hoffmann.
Urodził
się w Hannowerze dram a
turg niemiecki Frank Wedekind, au
tor m.
in. głośnej sztuki
,,Przebu
dzenie się wiosny".
Urodził
się współczesny pęwieścioi komediopisarz polski
Stefan Kie”
—

1864.

1886.

—

1926.

sierpień

calem tego słowa znaczeniu
Z

morskie

-

miesiąc sierpień

w

Komandora oddziału

Oficerskiego Yacht Klubu, będącego
platformą sympatycznego kontaktu mię
dzy korpusem oficerów floty a cywilną
Gdynią.

Jutro ostatni dzień

cerską organizację młodzieży.
wień, wygłoszonych na zlocie

w

spoczyn

mendantem Centrum

go

mej Miejskiej, odbytem w Warszawie
12 lipca rb. po długiej i ożywionej dysku
jak najliczniejszego udziału w wybo
Półkolonje dla dzieci
rach oraz poczynienia starań w celu za
treści następują
uchwałę
sji
powzięto
powodzian
pewnienia własności nieruchomej odpo
cej:
Z inicjatywy b. wojewody dr. Kwaśnie
,,Zarząd Polskiego Związku Zrzeszeń wiedniej reprezentacji w Sejmie i w Se
wskiego i komisarza powodziowego wicewo Własności
Nieruchomej Miejskiej uchwa nacie."
jewody Walickiego, krakowski urząd woje
wódzki zorganizował około 350 półkolonji
dla 88.000 dzieci ze wsi. Akcją tą zoBtały
objęte przodewszystkiem wsie, dotknięte ze
szłoroczną klęską powodzi, oraz wsie gór
skie i podgórskie.
listowi przyjmują, przedpłatę
Na pokrycie kosztów tej akcji, wynoszą w którym
około
zł.
250 tyś.
cydh
złożyły się subwencje
na
komisarza powodziowego, Min. Spraw We
wnętrznych, Min. Op. Społecznej, Funduszu
i wrzesień
wzsl.
Pracy i samorządów powiatowych.

-

stan

komandora por. Filanowicza miano
wany został Komandor porucznik Wło
dzimierz Steyer, który ostatnio był ko

nowisku

Związku

—

Wojennego

w

ku

—

Wspaniały jubileuszowy zlot harcer
polskiego, zwołany w 25-lecie założe
nia w Polsce skautingu, zwrócił oczy i
uwagę społeczeństwa na tę zasłużoną i

Portu

miejsce przeniesionego

a

do

stwa

katary grubej

kcje wątroby, bóle w bokach i pod żebra
mi przechodzą przy używaniu rano i
wieczorem po szklanczce naturalnej wo
Józefa.
dy gorzkiej Franciszka

zeznanie.
że

zaparcie,

Uporczywe

osłabione
kiszki, wzdęcia,
funkcje żo
łądkowe, zastoina ogólna, osłabione fun

drzyński.

Umarł poeta Edward Słoński, autor
m. in. 3 pięknych zbiorków poezyj w
duchu niepodległościowym:
,,Ta, co
nie zginęła",
,,Idzie żołnierz borem,
lasem
i ,,Już JĄ widzieli idącą".
"

...

wym

na

zebraniach

towarzystwa

samo

kształcącej się młodzieży rzemieślniczej
,,Iskra" w Poznaniu, a w sierpniu 1912
r.
odbył się kurs instruktorski skauto
wy w Skolem w Galicji, będąc następnie
pionierem tego ruchu w Poznaniu i w
całym zaborze pruskimpierwszych dniach sierpnia 1912 r.
przyjeździe z 6-tygodniowego kursu
skautowego w Galicji,AntoniSzymański
zgłosił się do prezesa tajnej organizacji
młodzieży szkolnej (T. T Z .) Bronisława
z
Pinieckiego we Wschowie
propo
zycją założenia drużyny skautowej,jako
w'spólnej organizacji z ,,Skautingiem" i
Strzełeckiemi".
,,Polskiemi Drużynami
,,Rozumiejąc doniosłość tej nowej or
ganizacji, zgodziłem się natychmiast
na założenie ,,Skautin
pisze Piniecki
gu" przy T. T. Z. w Wschowie, propa
gowałem jej rozwój, przyjmując zarazem
funkcję zastępcy komendanta oraz na
W

po

.

—

—

—

Towarzy

kłoniłem również prezesa koła
stwa TomaszaZana w Lesznie, dr.

Fran

ciszka

Czaplickiego, do zorganizowania
takiej samej drużyny skautowej w Le
sznie, z którą zresztą później stale woj
skowo współpracowaliśmy".
,,Tak więc powstał już

w pierwszych
sierpnia 1912 r. ,,S kauting" we
Wschowie, z którego później po otrzyma
niu kilku Manlicherów wyłoniły się za
maskowane Polskie
Drużyny Strzelec
kie b. zaboru pruskiego. *)
(C.d.n.)

dniach

a)

Relacja mjra Bronisława Piniecttago.
relaojrj. W B, Ł

Arch. PDS. Teka

,

ŚRODA,

8

DNIA

U

Pan Wofewoda Pomorski
RUMJI-ZAGÓRZU

gmin powiatu morskiego
W

ZARZĄDZIE

GMINNYM.

ski, który powitał

Włodarza Ziemi

Dalej
trywanie

Pomor jew-oda

została

starni

rolnictwa

skiego

wraz

z

lu
lu
staro

p. starostą uda-li się na
Puck-wieś. Po dłuższej

skiej, zapewniając między innemi, że rada strację gminy
gminy tutejszej nie ustanie w pra-cy dla do stracji gminy p. Wojewoda wraz z p.
bra rozwoju przyszłego miasta Rumji, któ stą udali się w dalszą
podróż.
ry w ciągu obecnych rządów specjalnie sil
W JASTARNI,
nie się zaznaczył. Nie ustanie też w pracy
dla wzmocnienia potęgi naszej Najjaśniej
W objazdach inspekcyjnych po Po
szej Rzplitej w myśl haseł Zmarłego Wo morzu ,podczas których p. Wojewoda
dza Marszałka Piłsudskiego.
Kirtiklis dokonuje przeglądu nowozorgaPo powitaniu p. wójt szczegółowo przed
nizowanych gmin zbiorowych, w ostat
stawił budżet gminy, zdał sprawozdanie z
nich dniach przybył p. Wojewoda do Jadotychczasowych prac zarządu i omówił b.
szeroko plan prac gospodarczych
na
naj
bliższy okres. Plan ten polega przedewszyst
kiem

na

wolnych

wnioskach

przewodniczący
jak i członkowie rady przedstawiali Panu
Wojewodzie różne
za-gadnienia i bolączki
miejscowe.

i

w

-

towarzystwie starosty mor

p. Wendorffa wziął udział
siedzeniu tamt. Rady Gminnej.

w

po

posiedzeniu tem omówiono m. in.
program inwestycyjny, a w szczególno
ści konieczność budowy elektrowni, oraz
zaprowadzenia zdrowej wody do picia,
której brak dotkliwie daje się odczuwać
na
całym półwyspie, zwłaszcza w sezo
nie letnim, gdy wobec zjazdu kuracju
szy konsumcja wody znacznie wzrasta.
Omówiono również sprawę budowy
nowej szosy przez półwysep helski, gdyż
obecna szosa jest za wąska i za słaba
dla ożywionego ruchu samochodowego.
P. Wojewoda oświadczył, że inwesty
cje te zostaną w miarę możliwości i
środków przeprowadzone w krótkim cza
sie.
P
Wojewoda wysłuchał również
sprawozdania z działalności zarządu
gminy, która to działalność dała w osta
tnim czasie bardzo pomyślne wyniki.
Na

Onegdaj Jego Ekselencja
jął

Ks.

Biskup

przy
swym pałacu biskupim
Pelpli
ciało profesorskie Kollegjum Mię
Okoniewski

w

w

Orłow

a

Domu Kura
organizuje w
cyjnego w Orłowie w czwartek,
dnia 25-go lipca 1935 r.

Wielką Wieczornice Taneczną
połączoną

z

Konkursem damskich kostiumów

plażowych

Najpiękniejsze kost.umy plaż. będę premjowane
Początek o god*. 21-ej.
Do dyspozycji Pań biorących udział w kon*
kursie zarezerwowan e będą pokoje z obsługą,
dla możności przebrania się.

SeKc.ja Imprez Stow. Przyjaciół
Morskiego
Dyrekcja Domu Ku racyjnego przyjmuje
65*9
wcześniejsz e zamówienia stolików.
Orłowa

Budowa kolei Brodnica

Rypin
dniu 31 bm-

W

-

—

Sierpc

odbędzie się przetarg

naziemne przy budowie

koleji
Rypin
Sierpc..
Do przetargu stają najpoważniejsze
firmy warszawskie. Po ukończonym prze
na

prace

Brodnica

—

—

targu rozpoczną się prace budowlane
dniem

15

sierpnia

br.

,budową

z

mostu

rzekę Drwęcę przy Michałowie oraz
sypaniem nasypów przez łąki.
Most będzie miał około 40 mtr. tiługości, nasypy będą sięgały 8 mtr. wyso
kości. Prace te przyczynią się w wyso
przez

J. E. Księdza Biskupa Morskiego

Morski Dr. Stanisław

Stowarzyszenie Przyjaciół
Morskiego
salach

.

zagraniczni kolegium wykładów
międzynarodowych w Gdyni

u

Hemoroidy.
Wybitni
chirurgowie
stwierdzają, że przed i po operacji stoso
wali u pacjentów naturalną wodę gorzką
Józefa" z najlepszym wy
,,Franciszka
nikiem.

Profesorowie

budowie ulic, mostów, ukończenia-

regulacji rzeki Zagórzanki, rozbudowaniu
szkół, podwyższeniu o jedno piętro domu ubogich w Rumji i uporządkowaniu placu na
odbywanie targów tygodniowych.
W

R.

lustraciach

na

wysunięta prośba o zaopa
w zagraniczne
nawozy
fosforowe n a sezon wiosenny, nie w marcu
W ubiegłą sobotę odbył pan Wojewoda
Pomorski lustrację w zarządzie gminnym jak jest dotychczas, lecz w styczniu.
P. Wojewodzie towarzyszyli: starosta mor
W PUCKU
ski p. Wendorff, inspektor samorządowy p.
W
dniu
22
bm.
i
naczelnik
przybył na lustrację do
urzędu skarbowego p.
I-fepner
Miszewski. Lustracja zarządu odbyła się w Pucka p. Wojewoda Pomorski Kirtiklis oraz
formie posiedzenia rady gminnej.
p. starosta morski Wendorff. Po krótkiej
Posiedzenie zagai! wójt p. Roszczynial- konferencji z p. hurm. mjr. Szkutą, p. Wo
W

1935

LIPCA

ralny ks. prałat Kurowski, ks. kanonik
Panske, ks. kanonik Kirstein, ks. prałat
Bierzg, ks, kapelan Kowalski, ks. profe
sor Dąbrowski
i szambelan Jego Świą

kiej mierze do zmniejszenia bezrobocia
zwłaszcza, że będą rozpoczęte równocześ
dzynarodowego Wykładów Im. Józefa tobliwości p. Cybicbowski.
w Gdyni.
W
czasie śniadania Ksiądz Biskup
nie prawie na całej linji.
Piłsudskiego
W WEJHEROWIE
Do Pelplina przybyli przedstawiciele
Morski wygłosił przemówienie w którem
Dnia 20 lipca odbyło się w W ejherowie
ciała wykładającego w osobach rektora
podkreślił rolę kursów jako ogniska, Wszechpolskie regaty o mistrzostwo Polski
żebranie Rady Gminnej gminy Wejherowo,
Prof, Dr.
Hilarowicza, Dr. gromadzącego w rodzącej się Gdyni tyle
w Bydgoszczy
Kollegjum
które zaszczycił swą obecnością Pan Woje
działacza na polu
elementów kulturalnych i naukowych i
Iłesicza, wybitnego
W dniach 3 i i sierpnia rb. odbędą się
woda Pomorski, pan starosta Stefan Wenzbliżenia polsko-jugosłowiańskiego pro
będącego jednocześnie platformą między w Bydgoszczy na torze regatowym w Brdy
dc'rff, p. burmistrz miasta Wejherowa Bol- fesora
wszech'
Uniwerstytetu z Zagrzebia i mło narodowego zbliżenia. Następnie w gorą ujściu wielkie dwudniowe regaty
Miduan, naczelnik Urzędu Ska-rbowego
dego uczonego włoskiego Dr. Gerolamo cych słowach za serdeczną opiekę paster polskie o mistrzostwa Polski, Program prze
szewskj, inspektor Sam. Gminnego Hepner. Bassaniego, docenta Uniwerstytetu Kró ską, jaką otacza kollegjum Jego Eksce
widuje 24 biegi. T ermin zgłoszenia upływa
Po przywitaniu przedstawicieli
Władz
lewskiego w Medjolanie i wicedyrektora lencja dziękował prof. Hilarowicz, rektor w środę 24 bm.
przez w ójta p. Ła-komego rozpoczęto prace w
Instytutu Polityki Międzynarodowej oraz kursów.
myśl porządku dziennego obrad. Sprawoz dr. Henryka Hilarowicza profesora Uni
Po śniadaniu goście zwiedzili wspa
Stan wody w Wiśle
danie z dotychczasowej działalności Za-rzą
niały park, otaczający pałac biskupi i
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i
Poziom
wody w Wiśle i jej dorzeczu
du wygłosił w'ójt wraz z odczytaniem szcze
wiceprezesa Izby Przemysłowo Handlo piękną historyczną katedrę pelplińską. wynosił w dniu 23 bm. o godz. 7-mej rano:
rachunko
kasowo
golowego sprawozdania
w
Krakowie (3.13) .2.96; w Nowym Są
wej w Gdyni dyr. Rawicz-Szczerbo.
Opuszczając gościnną siedzibę morskie
wego, które zostało przez Radę zaakcepto
w
Ksiądz Biskup podejmował gości śnia go biskupa profesorowie zagraniczni wy czu (Dunajec)
(1.18) 1.10;
Przemyślu
wa-ne. Ponieważ Zarząd Gminy prowadzi ow
daniem, w którem wzięli również udział rażali podziw dla tego wspaniałego ogni (ł.88) 2.03; w Zawichoście (l.21) 1.28;
Warszawie (l.l3) 1.13; w Wyszkowie (Bug)
becnie pracę nad preliminarzem
budżeto J. E ksiądz
biskup sufragan Dominik, ska kultury i nauki na Pomorzu.
10.17) 0 37; w P ułtu sk u (Narew) (0.50) 0.62;
wym referat na ten temat wygłosił sekre ks. prałat Bartkowski, wikarjusz gezie-1
w Płocku
(0.71) 0.71; w Toruniu (0.34) 0.37;
tarz p. Stelmaszczyk. Następnie p. Edward
0.90; w Tcze(074) 0.70; w Piekle (—0.12)
w
w
Korzeniewie
Łakomy skreślił szczegółowy plan
pracy
Grudziądzu (0.55) 0.58;
Przedzieriawlenie
alei
wie ( 0.20) 0.15; w Einlage (2.38) 2.58; w
gminy na najbliższą przyszłość, wska-zując
Dnia 26 lipca br. o godzinie iostej odbędzie się w gm achu Starostwa w Tczewie, po*
Schiewenhorst (2.64) 2.86.
na
wielkie braki w dotychczasowej gospo
kój nr. 21, w drodze publicznego przetargu wydzierżawienie sprzętu owoców
W nawiasach
podajemy stan wody z
darce zwłaszcza w utrzymaniu szkół pow'sz.
z następujących dróg:
dnia 22 bm.
poprzedniego
Gronowo—Walichnowy, Waiichnowy-Międzyłęż, Janowo-Pastwa, Janow o
oraz w opiece społecznej. Pan Wojewoda ży
Temperatura wody wynosiła o godz. 7
Kramrowo i Nowe—Lignowy—Małe PólKo.
wo
interesował się wszystkiemi szczegóła
14.7st,C., awdniu
ranowdniu22lipca4
Dzierżawa płatna jest zaraz po przetargu.
6582
23 lipca br. i
13.8 st. C.
mi życia gminy, ora-z jej pracami
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Temperatura powietrza wynosiła- w dn.
w
z.
Od daty zebrania Rady, została w gmi
(—) Piwnicki Witold, wic estarosta powiatowy.
22lipcaogodz.7rano4-14st.C., awdn.
17 st. C.
23 lipca o tej samej godzinie i
nie zaprow'adzona ,,Kronika gminna" do któ
Kierunek wiatru: północno-wschodni.
rej- na prośbę p. wójta wpisał się ła-skawie
Z
Pomorza
Pogodnie.
p. Wojewoda.
Związku Zaw. Masz.
Nadzwyczajny
walny
zjazd
Bezp.
W wolnych wnioskach
pan Wojew-oda
członkowie: Bąk Józef i Jakubowicz.
W dniu 21 lipca br. odbył się w Toruzachęcał obecnych radnych do wypowiedze rdu
Na
zjazd
przybyli delegaci z Gdyni,
nadzwycza'jny
walny
zjazd
delegatów
nia swych bolączek. Radny p. Grabski Stan. B. Z. Z. M .'n a
Okręg Pomorski, na. którym Chojnic,
Bydgoszczy, Torunia- oraz G ru
,,Kjiięiniczka Czardasza”
kilkakrotnie za-bierał glos w sprawie poli zostały wybrane nowe władze B. Z. Z. M. dziądza.
operetka Kalmana w Toruniu
W dniu 23 bm.
nastąpiło
uroczyste
tyki zbożow'ej, cen art. hodowlanych, oraz na Okręg Pomorski w następującym skła
Przyznać trzeba, że ostatnia premjera
otwarcie koła B. Z. Z. M.
zniżki taryfy przewozowej n a paszę treści dzie:
za
Prezćs Jan Jabłoński z Torunia,
wice
poznańskiego
zespołu operetkowego w po
Zjazdowi przewodniczył wiceprezes
wą i produkty rolne.
se rządu głównego p. Rokicki, który wygłosił równaniu z poprzednicmi oznacza duży po
prezes Leon Julkowski z Bydgoszczy,
kretarz Teodor Wrzos z Torunia, zastępca bardzo interesujący referat organizacyjny
stęp. Przedewszystkiem dlatego, że postara
Ignacy Nowicki z Torunia*, skarbnik Kle- i wezwa-ł wszystkich delegatów do konty no się o orki'estrę i
inaczej czują się przy
Imens Fełchnerowski z Torunia, członkowie nuowania pracy organiza-cyjnej wśród nie
,(Paged". Otrzymaliśmy prospekt rekla zarządu: Doering Teofil z Grudziądza, Lid uświadomionych członków Z. Z. M. na te niej na scenie i śpiewy i balet, więc i ca
mowy ,,Pagedu", ładną broszurkę, starannie
celem
łość wypadła znacznie lepiej.
kę Paweł z Tczewa, Lewandowski Leon z renie całego Okręgu Pomorskiego
zredagowaną, spełniającą dobrze kupiecką Gdyni i Kozłowski W acław z Bydgoszczy; ostatecznego skupienia wszystkich jedno
Przedewszystkiem balet, zastępujący po
rolę reklamowania towaru, którego sprzedaż prezes komisji
rewizyjnej:
Matjas Jan, stek pod egidą B. Z. Z. M. K. w Polsce.
części i chór jest właściwie podstawą zespo
zlecona została ,,Pagedowi". Na tę państwo
może patrzeć bez
łu. To też, gdyby nie brak miejsca należało
wą instytucję ,,Pagedu"
abominacji największy nawet aatyetatysta.
by nie ograniczać się do wymieniania czoło
Jak długo bowiem istnieje etatystyczna prze
na trasie Nowemiasto-Brodnica
wej tylko pary pp. Grabowskiej i Zwolińskie
mysłowa gospodarka drzewa, istnieć musi
ców skromnym podwieczorkiem.
Z inicjatywy
Sekcji
Kajakowej
Woj
go, a.le wyliczyć z imienia i nazwiska cały
również jej odpowiednik handlowy. ,,Paged"
O zmierzchu rozpalono tradycyjne
og baletowy zespół.
jest instytucją tak skonstruowaną, jak nale skowego Klubu Sportowego 67 p. p został
żałoby życzyć wszystkim innym państwo zorganizowany spływ kajakowy na trasie nisko, przy którem goście w gronie spor
P. Majchrzakówna śpiewała i grała rolę
w'ym przedsiębiorstwom drzewnym. Jest ści Nowemiasto
Brodnica.
Kierownikiem towców spędzili miło wieczór wśród wesela,
,,czarda,szki" z temperamentem, sekundował
śle wyodrębniony z gospodarki leśnej, jest
Weiner Maciej z 67 p. p. muzyki i tańców.
całkowicie skomercjalizowany i gospodaru spływu był ppor,
jej niezbyt szczęśliwie p. Wiśniewski, Po
na
zakończenie
W spływie tym oprócz członków W ojsko
Kajakowcy
spływu dobał się za to tym razem powszechnie p.
ściśle
me
je
określonym kapitałem, stosując
Nad
dyplomy pamiątkowe.
wego Klubu Sportowego wzięli udział zna otrzymali
tody kupieckie.
Sendecki w roli wesołka. Wogóle operetka
mienić
iż
trasa prowadziła poprzez
ni
i
wielu
stosunki
z
z,
Torunia*,
Grudziądza
należy,
sportowcy
,,Paged" zachowuje poprawne
od strony humoru przedstawiała
og'lądana
zorganizowanem drzewnictwem prywatnem innych miast Pomorza.
jeziora
najbardziej piękne i malowniczo się lepiej, niż poprzednie dzięki pp. Cybul
i należy narówni z innemi firmami do jed
Noc z 20 na 21 bm. kajakowcy spędzili położone.
skiemu, Gruszczyńskiemu i Sokołowskiemu.
nego z zrzeszeń drzewnych. Z samorządem
Z prawdziwą
w namiotach,
przyj'emnością podkreś
zbudowanych przez 67 p. p.
gospodarczym stosunki jego są dobre i ści
Kapelmistrz p. Szczęsnowski dobrze da
Brodnicki za lić należy wielkie zainteresowanie się im
słe. Dyrektor ,,Pagedu" jest prezesem jedne nad
jeziorem Partenciny.
sobie radę z orkiestrą, choć zanadto za
wał
wodnemi Powiatowego Zarządu
go z najodpowiedziałniejszych członków sa rząd L. M. i K, z pp. Starostą Powiatowym prezami
się w partyturze.
tapiał
L.
1
te
S
w
nawet
morządu przemysłowego. Jednem słowem: w M. Galusińskim i ppłk. Pecką na
K,
Brodnicy, który
poza
czele,
Na premjerzc toruńskiej publiczność do
warunkach zetatyzowanego obrotu drzewne uda*ł
się w dniu 20 bm. wieczorem nad je renem swego obwodu działania otacza jakgo konstrukcja ,,Pagedu" jest pomyślana do zioro
i szczodrze oklaskiwała cały zespół.
Ponad najtroskliwszą
w celu powitania wycieczki.
opieką wszelkie imprezy pisała
brze i celowo z punktu w-idzenia wszystkich
A.R
to
L.
M.
i
K.
zarząd
podejmował sportow- wodne,
wchodzących w ich grę interesów.
nie

-

-

.

-

owocowych.

-

-

żyda maszynistów kolejowych

Goś(, wysięoy operetki poznańskiej
—

Spływ kajaków

.

-

,

.
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Fuzja Towarzystw Oficerów W. P.
spoczynku w Bydgoszczy
Z

Nr.

sali
HtttendarlyR

inicjatywy dowódcy okręgu korpusu
generała Tliommee, odbyło się w
kasyna oficerów 62 pp. pod przewodnic
VIII

.

ożywioną dyskusję,
zebrani

wszyscy

wstąpić

do

w

uchwalili

Związku oficerów

stanie

wyniku której
jednogłośnie
W. P

.

w

st. sp

.

istniejące w Byd
goszczy Koło Stowarzyszenia oficerów w st.
sp. W wyniku dalszych obrad wybrano za
rząd Związku z gen. Gałeckim jako preze
sem, oraz gen. Ehrbarem,
majorem dyp,.
Południowskim,
majorem Strzyiowskim,
jącego na terenie Bydgoszczy koła Stowarzy majorem Załęskim i kapitanem Kalitą jako
szenia oficerów w st. sp. ze Związkiem ofi członkami. W skład
komisji rewizyjnej we
cerów W. P w st. sp., n a czele którego stoi
szli pułk. Zachar, płk. Aleksandrowie* i kpt.
Po referacie
gen. dyw. w st. sp. Skierski.
Mary.nowskl.
pułk. Hamerskiego z Torunia przeprowa

ofi
Gałeckiego,
cerów W. P w stania spoczynku, zamiesz
kałych na terenie miasta Bydgoszczy. Tema
tem Obrad, w których wzięło udział kilku
dziesięciu oficerów, była sprawa fuzji istnie
twem gen.

rzym.- Kat.

dzono

w

w

żebranie

st. sp.

a

temsamem

zlikwidować

.

Środa:
PRZEWIDYWANY

PRZEBIEG POGODY
dniu 24 lipca br.
Po chmurnym ranku w ciągu dnia
goda słoneczna o zachmurzeniu zmiennem.
Ciepło. Umiar'kowane na wybrzeżu jeszcze
chwilami porywiste
wiatry
chodnie
w

po

północno-za

Muzeum Miejskie otwarte codziennie
od
9-16, w niedziele i święta od 11-14
Obecnie w Muzeum wystawa obrazów Józe
fa Kidonia.
-

.

Dyżur nocny aptek do dnia 28 bm.
włącznie pełnią: Apteka przy Bielawach, ul.
Gdańska 91, tel. 14-67,
Apteka pod Łabę
dziem, ul. Gdańska 5, tel. 32-05 i Apteka Sta
—

rom

iejska,

ul.

tel. 33-00.

Długa 39,

REPERTUAR KIN:
ADRIA:

,,Dzielny chłopiec".

APOLLO:

,,Księżniczka

przez 30 dni" i

na'd

BI.

Kingi

—

Czwartek: Jakóba

przeciwni

dostosował się do swego
że
walka chwilami miała cechy
prawdziwej bójki. Mimo obopólnych
ków, walka, po trzech rundach, rezultatu
nie dała.
W ostatniej parze b. m istrz polskich arna
torów, Miazio zademonstrował wspaniałą
technikę, rzucając w 6 min. Finlandczyka
Ujbę na obie łopatki.

szybko

ka, tak,

wysił

.

na Sowińcu
Bydgoszczanie
pielgrzymce
grobu
W

do

uczestniczyło zgórą

Wodza Narodu
500 osób

Ubiegło, sobotę i niedzielę gościł czan, złożony prochom Marszałka na
program.
BAJKA: ,,Przeor Kordecki" i komedja ,,Król gród podwawelski przeszło 500 bydgosz miejscu Jego wiecznego spoczynku, od
to ja".
czan.
Była to zaledwie cząstka przy powiadał w zupełności nastrojom żałob
BAŁTYK: ,,Pod szubienicą".
jezdnych,
którzy z różnych stron kraju, nym, zamanifestowanym przez tysiącz
KRISTĄŁ: ,,Jej Wysokość Praczka".
ne rzesze w dniu pogrzebu na Rynku im.
MARYSIEŃKA: ,,Niedokończona symfóńja". a nawet z zagranicy, przybyli równo
Marsz. Piłsudskiego w Bjfdgoszczy.
REWJA: ,,Wszyscy ludzie są wrogami".
cześnie do polskiej Mekki, aby dołożyć
ręki do budowy kopca Marszałka Józefa
Przewodnictwo honorowe pielgrzym
Piłsudskiego, górującego w poszumie la ki spoczywało w rękach prezydenta mia
sów nad całą okolicą Krakowa, i złożyć
sta p. L Barciszewskiego, a organizacją
hołd u Jego trumny, spoczywającej w
techniczną zajął się p. Wiszniewski,
MaffrsyfeidiaM cijcA
krypcie św. Leonarda, najczcigodniej członek zarządu Pol. Tow. Turyst. Krad o
fH m dtgasKCKU
szym zabytku
polskiego budownictwa joznawczego w Bydgoszczy. Pielgrzym
Odjgiirf pocign. as 'H%uel^nśas^mĘS kościelnego.
ka, w skład której weszło 183 urzędni
ków miejskich, i35 pracowników ,,Kabla
Mimo tej znikomości na horyzoncie
(ważny od dn. 15. V. 1935 r.)
TORUŃ-WARSZAWA: 2.42, 6,50, 8,05, 9,58 powodzi pielgrzymkowej,
Polskiego", 110 uczestników z ram ienia
zalewającej
14,05, 15,35, 17,56, 18,26, 21,26 (tranzytow y), Kraków od dnia
pogrzebu Marszałka, RadyGrodzkiejB.B.W .R. oraz 90z sze
23,15,
w
TCEEW-GDAŃSK-GDYNIA: 0,30 ido Las- ostatnia pielgrzymka bydgoska ma swo regów Straży Granicznej, wyruszyła
o godz.
18,19
ubiegły
piątek
specjalnym
kowic), 3,50, 5,20 (do Laskowic), 7,54, 12,33, ją dziwną wymowę, gdyż nigdy jeszcze,
Ka
Jarocin
13,13
(do L askow ic), 17,15, 19,45, 20,00. jak tylko pamięcią sięgnąć w stecz, nie pociągiem via Gniezno
KOŚCIERZYNA-GDYNIA: 8,01, 15,20, do zanotowano tak
towice do Krakowa.
licznego wyjazdu byd
Rynkowa: 16,10, 20,30, od 19/y-V IX
Hołd bydgosz
Z dworca pielgrzymka udała się w
goszczan do Krakowa.
NAKŁO—P IŁ A : 0,02, 6,15, 10,41, 14,45, 19,49.

Snformator

i Wawelu

W

czwórkach ul. Basztową ku ul. Podwala,
skąd nastąpił odjazd partjami autobuso
wemi

Sowiniec.

na

Szlakiem, zaopatrzonym w znaki bia
ło-czerwone, uczestnicy udali się przez
lesiste jary i skaliste
(t. zw.
wąwozy
Skały Panieńskie) na szczyt wzniesie
nia, przekształcający się dzięki pietyz

całego narodu w Kopiec Marszal
Piłsudskiego. Dziwne uczucie ogar
nia. każdego, kto stanąw'szy u skraju
rozległej polany, zobaczy ten rój mło
dzieży i osób starszych, mężczyzn i ko
biet, ładujących ziemię dó taczek I wio
zących ją na miejsce przeznaczenia. Ko
piec Marszałka jest miejscem spotkania
całego Narodu Polskiego. Atmosfera, w'
jakiej rośnie Kopiec, przesycona jest modlitewnem niemal skupieniem i drga
niem najczystszych odruchów patrjoTam wyłania się z lasu grupa
tyzmu.
harcerek wileńskich, a na jej czele ugi
nający się pod brzemieniem swych lat
ksiądz, niosący w woreczku ziemię wi
Słońce stąi w zenicie, rzucając
leńską.
oślepiające blaski na polanę; ogólną ci
szę, przerywaną tylko skrzypieniem na
w
ładowanych taczek, zamąca nagle war
kot aeroplanu, który okrążywszy Kopiec,
Na szybowisi(iVi w Unisław iu szkolą sią kadry
zrzuca nań ziemię; jest to ziemia pobra
pilotów szybowcowych
na.
z
centralnego ogniska harcerskiego
Powstały niedawne dzięki staraniom pre Dzięki posiadaniu samolotów silnikowych, w' Spalę, podczas m anifestacji żałobnej
zesa Zarządu Grodzkiego Z. S. p
kpt. Kali wkrótce odbywać się będą lóty holowane na cześć Marszałka...
ty Klub Szybowcowy Ź. S. w Bydgoszczy szybowców.
Być może niedługo już zoba
Wszyscy uczestnicy pielgrzymki byd
rozw inął szeroką działalność.
czymy nad miastem Szybujące na wysoko
goskiej,
począw'szy od jej protektora p.
ści
m szybowce, wyhólowane przez sa
1.000
Klub Szybowcowy dysponując
własnem
m
prez.
Barciszewskiego do ostatniego
moloty.
szybowiskiem w Unisławiu pracuje wydat
nie nad popularyzacją sportu szybowcowego,
dziecka, nie wyłączając kobiet, zawieźli
Klubu
Obserwując pracę
Szybowcowego
szkoląc pilotów szybowcowych kat. A. i B. Z. S. stwierdzić należy, iż ,,Strzelcy" dyspo taczkami ziemię na Kopiec.
W zrozumieniu znaczenia wyzkolenia szy
nują mininaalnemi środkami materjalnemi,
Drugi akt hołdu złożyli pielgrzymi
bow'cowego Klub szkoli niezamożną młodzież dzięki solidarnemu, zbiorowemu wysiłkowi Marszałkowi Piłsudskiemu
w
krypcie
bezpłatnie.
przyczynili się do stworzenia zasobnej w św'. Leonarda na. Wawelu.
Obecnie na kursie pierwszym w Unisła sprzęt i Siły instruktorskie organizacji szy
Dalsze zwiedzanie
Krakow'a
wiu znajduje się około 20 młodzieży strze bowcowej. Jeżeli praca strzelców-pilotów za
odbyło
leckiej, szkolących się pod okiem wytraw chęci innych do podobnych wysiłków
się według ustalonego przez
nie
bydgoski
nego pilota p. Sobczaka. Chłopcy mieszka ulega najmniejszej wątpliwości, iż w Byd
komitet organizacyjny
Za
programu.
ją w namiotach, czując się bardzo dobrze, goszczy niedługo już powstanie aeroklub, a leżnie od indywidualnych upodobań po
a latają jeszcze lepiej.
miasto nasze stanie się ważnym ośrodkiem
tworzyły się także grupy mniejsze, któ
Praca wyszkoleniowa posuwa się wartko,
lotniezo-sżybowcowym w znaczeniu spóPto- re
zwiedzały na własną rękę.
gdyż Klub rozporządza bogatym taborem po wem.
wietrznym, a mianowicie posiada jeden szy
Z
wycieczek w okolicę
Żyezyćby tylko sobie należało, by wła udała planowanych
bowiec typu C. W J., dwie ,,Wrony", ,,Biś"
znakomicie
się
wycieczka do Wie
i dwie ,,Czajki" kabinowe.
Tabor ten naj dze WE i PW bardziej
zainteresowały się
w której wzięło udział ca 90 proc.
Klubu Szybowcowego, a uznawszy ją
liczki,
pracą
zupełniej .wystarcza, by wszyscy uczestnicy
kursu mogli przeszkolić się ńa wszystkich
za pożyteczną
kierowały młodzież pragną bydgoszczan. G rupow a W'ycieczka do
tyon.eh sżybówców.
cą przejść wyszkolenie szybowcowe do UniOjcowa natomiast nie doszła do skutku.
Oprócz szybowców Klub posiada trzy sa jsławia, co ożywiłoby bardziej jeszcze strze
Cała podróż odbyła się w idealnych
tem
RWD
w
8.
lecki ośrodek szybowcowy.
moloty motorowe,
jeden typu
warunkach
atmosferycznych. Noclegi,
o które
się postarano za. pośrednictwem
wspomnianego Komitetu, były naogół
wygodne i niezbyt drogie. Słowem, wie
le okoliczności złożyło się lia to, że byd
a
goszczanie wywieźli z Krakowa bardzo
Ja miłe wspomnienia. Szereg momentów zo
Z aresztu sądowego przy Sądzie Grodz pospolitą, iż nawet się jej nie liczy
stał utrwalony na płycie fotograficznej.
okim w Bydgoszczy sprowadzono
dniu
w
gielski postanowił gród Uadbrdziański
te można nabyć w księgarni p.
Zdjęcia
Od
na
oskar
puśeić jako ,,rasowy" cyklista.
postano
wczorajszym
rozprawę osobliwego
Idzikowskiego
przy ul. Gdańskiej.
do
zamia
wienia
Fran
32-letni
wprowadzenia
pow'ziętego
żonego. Podsądny-włóczęga
.

mowi

ka

-

.

-
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UNISŁ A W -BRODNICA:

4,46,

8,11,

13,45,

16,20, 21,45.

POZNAŃ:
0,46,
3,51,
9,25, 14,01, 18,32, 22,18, 23,00.
WĄGROWIEC-POZNAŃ: 5,05, 10,40, 13,30,
18,35.
INOW ROCŁAW

-

6,33,

INOWROCŁAW
KARSZNICE
NOWE: 0,46, 14,01.
-

.Y

-

HERBY

fegfuuraciiiliŁawiawiir

Restauracja
wa

1 Cukiernia

Berendt.

Wyboru

kuchnia, wyśmienite ciastka.

Zawody sportowe Pocztowego PW, o
okręgu bydgoskiego odbędą się
dnia 28 bm. na stadjonio im.
w niedzielę,
Marsz. Piłsudskiego. Początek o godz. 8,45.
Baczność weteraniI Nadzwyczajne wal
ne zebranie Zw. Wet. Powstań Narodowych
R, P 1914-19 Kolo Bydgoszcz Odbędzie się w
piątek, dnia 26 bm. o godz. 19 w dużej sali
Resursy Kupieckiej. Obecność wszystkich
—

mistrzostwo

-

.

członków konieczna.

Pokwitowanie.
Uczestnicy kursu na
kierowników pociągów i członkowie
skiego Komitetu Przyjaciół Związku Strze
leckiego w Bydgoszczy złożyli w Adrn inistra
cji naszego pisma kwotę zł. 62 na pomnik
Marszałka Piłsudskiego.
Sześciomiesięczny wieczorny kurs han
dlowy przy Miejskiej Szkole Handlowej roz
pocznie się w pierwszych dniach września.
Kurs obejmuje całokształt przedmiotów han
-

Miej

-

dlowych ze szczególnem uwzględnieniem
księgowóści, ponadto stenografię, pisanie na
maszynach i naukę o Polsce współczesnej.
Kurs przeznaczony jest dla starszych w wie
ku pozaszkolnym. Bliższych irtformaeyj udziela kaneelarja szkoły.

Międzynarodowy turniej zaosśn;Bydgoszczy

.

-

Szubin. W środę, dnia 31 bm. odbędzie
się w Szubinie jarmark na konie i bydło.
Spęd bydła i zwierząt racicowych za zezwo
leniem władz przełożonych dozwolony.
—

w

szybowcowy Związku Strzeleckiego
Bydgoszczy przy pracy
.

Smiasta

m

Klub

.

Z sekretarza

adwokackiego stal sie włóczęga
następnie złodziejem

ciszek Jagielski bez stałego miejsca zamie
poniedziałek, w 3-cim dniu międzyna
rodowego turnieju zapaśniczego w Resur szkania zasiadł na ,,czarnej ławie" nie po
sie Kupieckiej w Bydgoszczy, walki odbyły raź
pierwszy w swem życiu i to pod zarzu
się, ze względu na niepogodę, n a sali.
tem usiłówanej kradzieży roweru. W toku
AVaIki miały przebieg niezwykle emocjo
rozprawy wyszło ria jaw, że Jagielski ma
nujący i ciekawy.
W pierwszej parze wystąpili poznańczyk bujną przeszłość. Przed kilku jeszcze laty
Wieloch i Niemiec Staegmann, Niemiec bru
był on sekretarzem adwokackim,
jednak
talnie atakował, co wywołało sprzeciw pu
różne sprawy i sprawki, oraz podobne ,,oko
bliczności i sędziów, którzy zapisali Staeg
liczności" skłoniły go do włóczęgostwa. W
mann owi dwa ostrzeżenia.
W 10 min. na
głym przerzutem zwyciężył Staegmann, któ okresie ostatnich pięciu lat włóczył się po
nie zagrzewając w
rego galerja wygwizdała,
całym kraju,
żadnej
Walka fenomenalnego olbrzyma polskie
n a
czas
miejscowości
dłuższy
miejsca.
go z Górnego Śląska, Grabowskiego z dósko
Niedawno przybył Jagielski do Bydgo
nalym technicznie Niemcem Kaiserem re
zultatu nie dała w pierwszem spotkaniu.
szczy. Uprzykrzyła mu się widocznie wę
Murzyn Thomson, zapaśnik muskularny drówka piesza, to też dowiedziawszy się, że
i ładnie zbudowany, pokonał w 11 mim zwin
Bydgoszcz jest miejscowością, w której n aj
nego Brycha (Wilno).
korzystniej
zaopatrzyć się można w rower,
Ostry przebieg miała walka mistrza Ro
te giną na ulicach bez przergdyż
wehikuły
z
Prusakiem.
Sehisji Sowieckiej, Zeisiga
katem.
Prowokował
Zcisig, lecz Schikat. wv a kradzież dwukołowca jest rzeczą tak
W

—

-

było u Jagielskiego, jako wy
trawnego włóczęgi daleko, to też zaraz przy
pierwszej okazji, bo przy ekspedycji towa
rowej upatrzył sobie solidną paaszynę nada
jącą się na nasze polskie drogi, siadł na, nią
i ruszył z kopyta. Traf chciał, że manewr
i
ten, wykonany zresztą bardzo wprawnie
ostrożnie zauważył właściciel roweru pocztyljon Stefan Burchardt, który puścił się
za złodziejem
w pogoń i przytrzymaj
włó
na
częgę za kołnierz. Wnet zjawił się też
miejscu policjant, który stwierdziwszy per
sońalja Jagielskiego
odprowadził go, ja
ko znanego włóczęgę, bez zbędnych ceregie
li do sądu. Nieszczęsny ,,podpadł" w dniu
12 bm., a już wczoraj znalazł się na ławie
oskarżonych, by usłyszeć wyrok skazujący
ru

w

-

na

3

Uczestnik.

czyn nie

miesiące więzienia. Nieborak siedzi.

Akcga ,,Elfib^bytuu
w
B^cSggeszczy
W

związku

spodarczego

w

z

planem

nowego

ustroju

Polsce, przystąpiło

go

do pracy

terenie
Bydgoszczy przedstawicielstwo
akcji ,,Dobrobyt". Narazie uruchomiono t.
zw. rozprowadzalnię węgła, pochodzącego z
czysto polskiej kopalni górnośląskiej, nie
należącej do konwencji węglowej. Węgiel
ten sprzedawany będzie po cenie niższej oa
cen skartelizowanych, a ponadto zgodnie z
akcją społeczną ,,Dobrobytu" prow'adzona
będzie wymiana (częściowa.) węgła na pro
dukty rolne. Z chwilą, uruchomienia dostaw
drogą rzeczną, W 'ymiana ta. prow'adzona bę
na

dzie na szerszą skalę.
Placówka bydgoska ,,Dobrobytu"
się przy ul. Długosza 5.

mieści

ŚRODA,

10

Żeśtu

DNIA

24

1935

LIPCA

R.

Giełdy

gaiporto

SraAWOZDANIJS

Zapoczątkowane rybołówstwo śledzio płacy. Rozliczenie następuje przy końcu
sezonu z
na Morzu Północnem pociąga za so
prawem
otrzymywania zali
bą opracowanie polskich norm dotyczą czek. Wyżywienie służbowe dostarcza
cych praw i obowiązków rybaków i in. statek. Sprawa ubezpieczeń chorobo
członków załogi statku śledziowego. P ra wych i na wypadek bezrobocia nie jest
ca w
tym kierunku o tyle jest ułatwio w regulaminie wyjaśniona.
W dziale o obowiązkach poszczegól
na, że istnieją pewne normy ustawowe,
lub zwyczajowe, obowiązujące w rybo
nych stopni załogi, położono silny na
cisk na fachowe kształcenie marynarzy
łówstwie innych państw europejskich, a
które trzeba tylko dostosować do warun
niższych stopni- Do tej kategorji należą
ków polskich.
jeszcze rybacy polscy uczący się od ho
lendrów rybołówstwa śledziowego.
Opracowany i og'łoszony obecnie tym
W dalszych
artykułach regulaminu
czasowy
regulamin służby okrętowej,
mowa o przepisach dyscyplinarnych,
jest
dla użytku polsko
holenderskiego To
śledzi ,,Mewa",
warzystwa dla połowu
właśnie
jest
pierwszą próbą w tym wzglę
-

Praca portu
Ubiegły tydzień

—

—

HEL

GDYNIA
8.100
płastugi:
płastugi stornia
płastugi zimnica
płastugi skarp (turbot)

dorsze

1.000
100

węgorze

okonie

1.500

600
250

500
150

0,20 zł
2,00 zł

180
30

200

200
100

0,30 zł
0,50 zł
1,50 zł

100

szczupaki

1.800

0,20 zł

0,60 zł

120

wywieziono w ubiegłym ty
kg fląder. Resztę ryb sprzeda

Do Gdańska

godniu

5.650

do

no

wędzarń i

na

na

Przekład Karola Forda.

Król Stanisław
Powieść

51)
Nie miała właściwie

żadnych planów,

czuła

Leszczyński

historyczna

zbliżenia

się
tylko nieodpartą, chęć
młodej panny honorowej królowej,
której z każdą chwilą coraz bardziej nie
do

nawidziła.

już do korytarza, prowadzą
wielkiego, wewnętrznego dzie
dzińca, gdy spostrzegła, że ktoś ją śle
Dotarła
do

puszczałam, że pani hrabina tak rychło
przyjdzie do siebie...
Kasia zmarszczyła brwi:
Powiedziałam, że czuje się lepiej,
łaskawy panie. Mówiłam w ten sposób
tylko o jej zdrowiu. Co do reszty...wszystko jest w mocy Boga...
—

Dziewczyna przeżegnała się pobożnie.
Bóg musi mieć wiele do roboty
szepnął Tborncliff z wyraźną ironją
Są wypadki kiedy...

—

Była już północ. Któż mógł tak swo
spacerować po pałacu? Chciała
się już znienacka odwrócić i zagadnąć
tajemniczą osobistość, która wydała jej
się podejrzana, gdy nagle ów człowiek
zbliżył się i rzekł lekko stłumionym gło

bodnie

sem:
—

Jestem

panienkę.
Kasia

szczęśliwy,

Właśnie

że

szukałem

spotkałem
panienki...

poznała odrazu owego pana,
który był przy jej pani w chwili, gdy na
stąpiło owo przykre zajście.
Pan pragnie zapewne dowiedzieć
Łazo
się o stanie zdrowia
hrabiny
wskiej? Czuje się lepiej i właśnie za
—

—

—

Kasia rzuciła
rzenie tak

mu

surowe,

a

w

spoj
przenikli

chwili

tej

zarazem

angielski baronet zdziwił się sto
kroć bardziej, niż wówczas, gdy ujrzał
ją poraź pierwszy.
Czy pan przypuszcza, że w tym
wypadku należy właśnie...
wycedziła
Kasia z nieukrywanem wzruszeniem.
we,

że

—

—

—

Nic

nie

wał baronet

przypuszczam

—

przer

udaną

niecierpliwością.
pani hrabi
ny jest w niebezpieczeństwie i, jeśli tak
bardzo zależy jej na tym pięknym puł
—

z

Twierdzę tylko,

że miłość

.

POZNAŃSKA

GIEŁDA

ZBOŻOWA

dnia23.7.1935r.

z

O

tręby pszenne grube 8.50—9,
Ogólne usposobienie spokojne.

ny.

BYDGOSKA

GIEŁDA
dnia 23

z

żyto

10,25—10,75;

zmia

bez

reszta

ZBOŻOWO-TOWAROWA

lipca 1935 r.
pszenica sta nd. 14,00—14,50;
13,50—14,00;
zbiorowy 12,75—

jęczmień: jednolity
13,50;
zimowy 13,25-13,75;
m ąka
żytnia: gat. IA U—55

owies 13,50 do 14,00;
wł. w
19,50—
proc.
0-55 proc. wł. w
18^25-18,50; gat.
II 55-75 proc. wł. w. 14,00-14,50; razowa 0-95 proc.
wł. w. 15,00-15,50; poślednia pon. 70 proc. wł. w
12.00 -12,50; mąka pszenna: gat. IA 0-20 proc. wł. w.
26.00 -28,00; gat. IB 0-45 proc. wł. w
24,25-25,25;
gat. IC 0-55 proc. wł. w 23,50-24,50; gat. ID 0-60
proc. wł. w. 22,50-23,50; gat. IE 0-65 proc. wł. w.
21.50 -22,50;
gat. IIA 20-55 proc. wł. 19,75-20,75;
19,25-20,25; gat. IID
gat. IIB 20-65 proc. wł. w
45-65 proc. wł. w
18,00-19,00; gat. IIF 55-65 proc.
wł. w
IIIA
65-70
13,75-14,25; gat.
13,00
proc. wł. w
do 14,00; gat. IIIB
70-75 proc. wł. w
11,75-12,25;
razowa
0—95 proc. wł. w
16,25—16,75; otręby
nie wym. stand. 75 t. 7,50-8,25; pszenne miałkie st.
8.50 -9 ,25; pszenne średnie stand. 8,00—8,50;

20,00;

IB

gat.

.

.

.

.

.

.

ub.

w

tygodniu

portu.

Ruch linjowy statków
dalekich
nie
wątpliwie się zagęszcza w Gdyni, zwłaszcza
w kierunku
Ińdyj i Birmy, oraz Ameryki
Południowej. Z linjowców dalszych w ub.
tygodniu były lub są jeszcze w Gdyni ss.
Bore VIII
t.

Rio, Santes, Buenos Aires

z

drobnicy,

rów,

ms.

ss.

Lagaholm,

ms.

Japan

Hemland

z

oraz

z

bnicy,

grube 8,25-9,00;
otręby jęczmienne 9,00 -9 ,75;
łu
groch: Wiktorją 24,00-26,00; Folgera 20^-22;

ne

bin: niebieski li,00—12,00; żółty 11,75—12,75; ziem
niaki:
jadalne pomorskie 4,75—5; jadalne nadnoteckie 3-3 ,75; płatki ziemniaczane 11,25-11,75; ma
kuch: lniany 18-18,50; rzepakowy 13-13,50; koko
sowy 15-16; wytłoki suszone 8—9; słoma żytnia lu
zem
3-3 ,50; prasowana 3,25-3,75; siano nadnoteckie luzem 8-9;
śrut soja 19—19,50.
kie

Ogólne usposobienie: spokojne.
Uwaga: do 31 lipca 1935 r. notowania we
soboty są zawieszone z powodu feryj

Indyj z 467 t. towa
rudy, ss. Ceylon,
wyszły: ss. Mercater
z

530 t.

Santos, Buenos Aires

ms.

wy

wszyst
letnich.

notowania

giełdy
warszawskiej
dnia 23 lipca 1935 r.

z

674

z 266 t.
dro
Rinda do Indyj z 306 t. drobnicy,
ss.
Cliffwood do N. Yorku z towara(mi, ss.
Pułaski do N. Yorku z 374 pasażerami i 945
t. drobnicy, ms. Vikingland wyszedł na Lewant, zabierając 252 t. cukru.
Już w poniedziałek nad ranem przybył
ss.
Georgia z portów zatoki Meksykańskiej
i wyła(dowuje przy nabrzeżu polskiem ła
dunek 342 t. bawełny, 122 t. tytoniu,
14 t.
drobnicy oraz większy ładunek złomu.
Z innych ciekawszych ładunków
mienić
wypada 2200 t. chloranu potasu,
przywiezionego na ss. Eva z Leningradu
i 203 t. celulozy na ms. Moelnbacka z Udde-

do Rio,

żyt
pszen

.

praktyce wszystkie statki linij dale
kich, prócz obu linij północno-amerykań
skich
oraz
linjowców przywożących wy
łącznie nasiona oleiste dla potrzeb olejarni
gdyńskiej, zawijają do Wolnej Strefy, skąd
przeholowują się również do innych części
W

.

.

Dewizy

B elgja
89.35, 80.58, 89.12; B e rlin 212.75, 213.75.
211.75; Holandia 658.10, 359.00, 357.20; Londyn 26 2o,
26.36, 26.10; Nowy Jo rk 5.283/,, 5.81a/,, B.25?/,; No
5.25S/ ;
wy Jork telegr. 5,285;s, 5.315/
Paryż 34.99,
Sztokholm
35.08, 34.90; P rag a 21.96, 22.01, 21.91;
135.20, 135.85, 134.55; S z w a j c a r i a 173.00, 173.43, 172.57;
W łochy 41.50, 41.61, 41.39.
-

Tendencja: niejednolita.
Akcje

Bank Polski 90,50-90,30-90,50; Warsz. T
Eabr.
Cukru 33,50; Lilpop 9,70; Starachowice 35,65-35,60;
Haberbusch 36,50.
.

Tendencja: niejednolita.
Papiery wartościowe
3 proc.

poż. budowlana 43; 5 proc. poż. konwer68,25, drobne 68; 3 proc. poż. kolejowa 62;
poż. dolarowa 83; 7 proc. poż. stabiliz. 66
66,25, drobne 66,38-66,50; 7 proc. 1. z. T. Kr. Przem.
Pol. 82; 7 proc. 1. z. ziemskie doi. 47,25; 4 proc. 1. z.
ziemskie 45; 4% proc. 1. z. ziemskie 48,50- 8 proc.
i. z.
ziemskie dolarowa gwarantowane
88,75;
proc. 1. m Warszawy stare 69,50-69,75, nowe 58,50;
5 proc. 1. z. Kalisza nowe 46; 5 proc. 1. z. Łodzi no
we
52,50; 6 proc. obi. W arszawy 1926 r. VIII i IX.
em.
64,00.

syjna

6 proc.

.

.

cukru
180 t.

Cłara
makuch
do

na

ss.

do
Aarhus.
Ilość statków
bliż
linjowych
szych i dodatkowych linjowych w kierun
ku
niemieckich,
portów
angielskich,
szwedzkich, Kopenhagi, norweskich
tów, Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpji, jak i do portów ba(łtyckich, była nor
malna.
Ciekawym statkiem na wyjściu był ss.
fiński Martti Ragnar, który figuruje
cześnie jako Suemi 19 (Finlandja 19); nale
ży on do flotyli fińsko-estońskiej dla
wów przy brzegach Islandji i cady załado
wany świeżo zbitemi beczkami, bunkrował
w naszym porcie po drodze do swej
flotyli.

por

jedno
poło

większych

całookrętowych

ładunków było sporo: ss. Essex Glade wziął
do Wenecji 6800 t. węgla,
ss.
Mirella do
Gibraltaru do dalszych zleceń 7300 ton, ss.
I.angleecrag do Genui 7590 t. ła(duje w
cie: lub czekają na węgiel:
ss.
Ashlight
ss.
Alfies 8000,
ss.
K. Ktistakis
7000 t.,
7000 t., ss. Sveti Duje 6000 t. węgla.

jej wisi na włosku. Ale zbyt długo za
trzymuję panienkę, a jest już bardzo
późno.
Sir Reginald uczynił
ruch,
jakby
chciał odejść, ale Kasia nie mogła na to
albo
pozwolić. Powiedział zbyt dużo,
zbyt mało.
Chwileczkę, panie! Proszę wyło
żyć karty na stół. Panna Marysia
imię to z trudem przechodziło jej przez
usta
Marysia panu przeszkadza. Wi
działam, jak pan ją pokazywał komuś
z gestem, który mnie zastanowił. I, pro
szę się przyznać, radby pan pozbyć się
dodała przyciszonym głosem, po
jej
chylając się ku baronetowi.
Pani chyba oszalała!
wycedził
chłodno.
Wręcz przeciwnie, bardzo lu
—

-

—

-

dzi.

franko

kg.

80—100; koni
czynę białą, 50—80;
koniczynę szwedzką, 120 -130;
koniczynę żółtą 50-60; koniczynę żółtą w łuskach
25—30; inkarnatkę z nowego sprzętu 35—45; przelot
50—70; rajgras kr. z now. sprzętu 50—60; tymotkę
18—25; seradelę 9—12; wykę 1. 26—28; wiczkę zim.
60—75; peluszkę 22—25;
24—26;
groch W iktorja
bobik 22—24;
polny 20—24; groch zielony, 21—25;
z
gorczycę 36—42; rzepak
nowego sprzętu 23—25;
rzepik z nowego sprzętu 26-28; łubin niebieski 10—
11; łubin żółty 12—13; siemie lniane 45—50; konopi*
40-50; mak niebieski 36—38; mak biały 38—40; ta
tarkę 20—25; proso 20-25

.

por

rynku miejscowym

100

.

Węglowych

wybrzeżu.

ALICE DE PAYER

cego

0,40 zł

10.250
4.010
270
2.260
160

morzu.

wyjściu: 2136 t.
Hull, ms. Wandja

jeżdżało na połów fląder sieciami ciągnionemi (trale). Dwa kutry, ,,HEL 120" Konkela
Józefa z Chłapowa, oraz ,,HEL 123" Dehlinga Leona z w. Wsi, łowiły wyłącznie w po
bliżu Rozewia dla potrzeb okolicznych pen
sjonatów. Złowione flądry dowożono łodzia
mi na brzeg. Ogółem złowiono kg.:
JASTARNIA
BÓR rybakom płacono za

1.400

kwapy

na

pracy

Na

Rybołówstwo uprawiano przez pięć dni.
Połowy węgorzy w dalszym ciągu nie dopi
sują. I tak na jeden niewód w ciągu nocy
łowiono od 3 do 15 kg węgorzy, a na dwa
tysiące haczyków od 3 do 5 kg tej ryby.
Płastugi łowiono sieciami zastawnemi, h a
czykami i dziesięć do piętnaście kutrów wy

polubow
rozstrzy

w Gdyni.
Szczegółowo potraktowana jest spra
udziału
wa
poszczególnych członków
załogi w zyskach z połowów. Ogółem do
rozdziału przeznaczony jest zysk od ce
ny sprzedażnej połowów, w wysokości
25,85 proc. od całych połowów.
Regulamin, w którym dominującą ro
lę odgrywa myśl przewodnia o wycho
waniu dzielnych rybaków, stanowi jeden
z
kroków naprzód w dziedzinie naszej

valla(.

Przybrzeżne potowy bałtyckie
w ubiegłym tygodniu

Płacono: w dniach ostatnich zł. za
załadowania.
Nasiona: Za koniczynę czerwoną,

stacja

Urząd Morski

gdyńskiego

obejmuje 10 artyku
ruchu
w
portowym
traktujących o sprawach ogólnych.
Gdyni charakteryzow'ał się średniem oży
stat
Regulamin obowiązuje tylko załogi
wieniem.
Dopiero z zakończeniem tygod
ków łowiących pławnicami z wyklucze nia, w niedzielę i poniedziałek przybyło tak
dużo statków, że wszystkie główne nabrze
niem rybołówstwa przy
sieci
pomocy
ża zostały całkowicie zajęte.
Uwagi te nie
ciągnionych (trawlerowych). Według re dotyczą drzewnego portu firmy ,,Paged" na
gulaminu załoga statku
śledziowego Obłużu. P ort ten już od sześciu tygodni
składa się z14do15osóbiobejmuje na gości po 4, a ostatnio 5 do 6 statków mor
skich naraz, pracuje więc w całej pełni.
stępujące stopnie służbowe: Kapitan,
W ubiegłym tygodniu wyszły stąd: ss.
sternik, motorzysta, bosman, palacz (na Theodor do Sharpness z 984 std. drzewa,
parowcach), pomocnik motorzysty, star ss. Friesland do Sutten Bridge z 401 std.
i ss. Alf do London Docks z 1070 std. drze
szy marynarz, marynarz, młodszy mary
W chwili obecnej ładują tu drzewo do
wa.
narz, starszy junga, junga, młodszy jun
Anglji statki: Holland, Amis, Naaldvijk i
ga, (junga
chłopiec okrętowy) i wyrę- Flynderberg.
Również Wolna Strefa ma amerykań
czyciel.
skie
nabrzeże całkow'icie zajęte statkami.
Czas pracy załogi nie jest ściśle okre Linjowy ss. City of Bristol ładuje na Da
ślony, normą ma być jednak 10 godzin. leki Wschód ż nabrzeża i z ss. Kolberg, ss.
Marieholm
wyładowuje i ładuje drobnicę
Wynagrodzenie za nadgodziny trudne
bałtycką, ms. Lagaholm wyładowuje baweł
do
tak
samo
ustalenia,
jest
jak pojęcie nę, miedź i drobnicę z portów
Gulfu,
ss.
ton
756
pracy w niedzielę i święta. Marynarzom
Thyra
wyładowuje
przysługuje 7-dniowy urlop po 9-miesię- westindzkiego asfaltu, ss. Achilles wyłado
wuje bawełnę i drobnicę z Bremy i Rotter
cznej pracy bez przerwy. Rybak ma za da(m,
ss.
Ceylon wyładowuje towary z In
pewniony udział w połowach i minimum dyj.
dzie. Część wstępna

łów

przyczem spory nie załatwione
nie między załogą a armatorem
ga

b.hoza.

dnia

z

Regulamin służby okrętowe!
na polskich statliach śledziowych

we

ZHANDLUnasion
W TOBUNIU
22 lipca 1935 r.

KOWSK1ECK)

—

—

dla

i

dla listów

słabsza.

Tendencja:
pożyczek
POZNAŃSKA GIEŁDA BYDLĘCA
z dnia 23 lipca 1935 r.
Płacono za 100 kg. żywej wagi: Cena loco Targ,
Poznań

z

koszt handl.

Woły: Pełnomięsiste, wytucz.
mięsiste, tucz. młodsze do 3

nie

oprzęgane

60

-

lat 52-56; mięsi
46—50; miernie odżywione 38—42.
Buhaje: Wytuczone pełnomięsiste 58—60; tuczo
ne
mięsiste 50—56; nietuczone, dobrze,
odżywione
starsze 44—48; miernie odżywione 36—40.
Krowy: Wytuczone, pełnomięsiste 58—62; tuczo
ne, mięsista 50-56; nietuczone, dobrze odżywione 34
'—38; miernie odżywione 20—22.
Jałowice:
Wytuczone, pełnomięsiste 60—64; tu
czone, mięsiste 52—56; nietuczone, dobrze odżywione
46—50; m iernie odżywione 38—42.
Młodzież: Dobrze odżywione 38—42; miernie od

64;

ste,

tucz.

starsze

żywione 32—36.
Cielęta:
Najprzedniejsze cielęta wytucz. 68—74;
dobrze odżywione 54—58;
cielęta 60—64;
m iernie
odżywione 48-52
Owce: Wytuczone, pełnomięsiste jagnięta i młod
sze
skopy 62—68; tuczone starsze skopy i maciorki
54—58; dobrze odżywione 44—50.
Świnie: tuczniki: Pełnomięsiste od 120—150 kg.
żywej wagi 90-94; pełnomięsiste od 100-120 kg. ty
wej wagi 84—88; pełnomięsiste od 80—100 kg. żywej
mięsiste świnie ponad 80 kg 64—80;
w'agi 74—80;
maciory i późne kastraty 78—84.
tuczone

.

-

nej
pani.
ptała:

Niemal

z

wysze

płaczem

Wierzę panu. Ale co ja mam teraz
począć, aby ratować moją panią?! Umrze
—

smutku

jeśli...
Reginald przerwał:
Nie jest to odpowiednie miejsce,
ani odpowiednia chwila na roztrząsanie
tak poważnych zagadnień. Proszę mnie
odszukać jutro rano...
Gdzie, proszę pana?
W Oranżerji o jedenastej..;
Przyjdę napewno.
I Kasia Grodziecka istotnie zjawiła
się w Oranżerji, gdzie odbyła długą na
radę z angielskim baronetem. Gdy wre
szcie stamtąd wyszła,
nie zauważyła,
ze

Sir

-

-

—

—

że hrabina Łazowska, zdziwiona bezskunależę zresztą do rzę |tecznem wzywaniem pokojowej, i stodu tych, którzy ubiegają się o rękę jej 1jąca w tej chwili w oknie, obserwowała
ją z wyraźnym niepokojem,
siostry Heleny.
Czy mógłby pan na to przysiąc? j
Skąd wracasz, Kasiu?
zapytazapytała podejrzliwa Polka.
|ła, gdy dziewczyna ukazała się na pro—

bię tę miłą

pannę,

—

—

—

—

Przysięgam na głowę mego czci
godnego władcy, Jego Królewskiej Mo
ści, Jerzego II, że dziś prosiłem pannę
de Carbonnelles, aby została moją żo
—

ną.

Kasia

na

chwilę straciła

rezon.

Nie

:gu.
Z kuchni, proszę
Kasia bez wahania.
-

To

widoczne

pani

kłamstwo

—

dało

odrzekła
damie

przyzna
spo

dworu więcej do myślenia, niż
nie się do jakiegoś przypadkowego
tkania.

Postanowiła
odtąd pilnować
swej pokojowej, która była wprawdzie
snęła.
kowniku...
lić. Ton mówił sam za siebie. Po upły bezwzględnie uczciwa, ale przytem po
mnie to cieszy!
niż
na
własnem
Aa, niezmiernie
wie kilku sekund do mózgu dziewczyny
rywcza i zdolna, do czynów wielce nie
Bardziej
życiu
Muszę przyznać, że obawiałem się sku wyszeptała dziewczyna.
jwkradła się ponownie świadomość nie bezpiecznych, gdy obawiała się że inte
Do diabła! W takim razie życie
tków tego silnego wstrząsu i nie przy
(Cd. n-i
bezpieczeństwa, jakie groziło jej ukocha resy jej pani są zagrożone.
—

—

—

-

ulegało
mówił

wątpliwości, że sir Reginald
prawdę. Niesposób było się my

ŚRODA,

TRAGICZNA
Na kanalew

ekip.go

PRZEJAŻDŻKA ŁODZIĄ
wsi

Solocin pow.
się w ab. sobotę

e

rozegrała

trage

W okolicy tej pracują robotnicy przy
kolei Sierpc
Toruń. Wobec panującego od
kilku dni zatargu o place i trwającego na
tem tle strajku robotnicy mieli czas wolny.
Czterech z nich a mianowicie Wacław Marynowski, lat 22 i Plcćkowski Antoni lat 39,
w towarzystwie dwu innych nazwiskiem Wi
śniewski i Świrgolski, wszyscy ze Sierpca,
urządzili sobie przejażdżkę łodzią po ka
nale. Niebacznie najechali na groźny wir,
na
którym łódź poczęła się zanurzać. Ro
botnicy rozpoczęli walkę z wodą. ale szybko
stracili siły i wpadli do wody. W kilka mi
nut później
wydobyto tylko zwłoki dwu
pierwszych. Świrgolski zdołał uratować się
i wyciągnął Wiśniewskiego. W ypadek
warł na towarzyszach tragicznie zmarłych
robotników przygnębiające wrażenie.
—

MORDERCÓW

ARESZTOWANIE

czasie burzy w Kulczylipca
Gdowa do domu
Jana Kalety
wtargnęło 2 osobników i zasypało Kaletę
strzałami. Żona jego i parobek wybiegli w
Rabusie
sąsiadów.
pole i zaalarmowali
zbiegli- Policja wdrożyła pościg. Obecnie
Drzytrzymano 39 1. Stefana Felikszaka, za
wodowego złodzieja oraz 28 1. Stefana Pol
kę, bandytę, którzy grasowali w ostatnich
czasach w pow. myślenickim i bocheńskim.
Jak się okazuje bandyci prócz bardzo lirznych kradzieży dokonali również włama
nia do kościoła, parafialnego w Jodelniku.
w

w

aresztowanych Kajetowa poznała,

mor

derców swego męża.
ZA

dobytku.
Kiedy Górzyński, stojąc pod drzewem,
zajadał zerwane wiśnie, nadbiegł dzierża
wca i bez słowa, wyciągnąwszy z kieszeni
rewolwer, wystrzelił.
Strzał był śmiertelny. Kula przeszła tuż
koło serca. Górzyński zwalił się bez życia

TRAGICZNE WYPADKI KAJAKOWCÓW
NA JEZIORZE NAROCZ

ziemię.

na

-

do

POŻARY
PRZEDSIĘBIORSTWACH ŁÓDZKICH

Niema

prawie tygodnia, by w
wybuchł pożar w jakiejś fabryce

szem

przed

Onegdaj spalił się wielki skład mater
i'ałów drzewnych Landaua i Sternfelda przy
ul. Nowozarzewskiej 55. W śledztwie usta
lono że pożar wybuchł wskutek podpalenia
i że
zostało
oblane
drzewo
przedtem
naftą.

Wobec stwierdzenia podpalenia, władze
śledcze sprowadziły przebywających na le
tnisku w Poddęfeiu pod Łodzią właścicieli
składu Landaua i Sternfelda,
którzy po
przesłuchaniu zostali aresztowani. Areszto
wano również buchaltera, administratora, oraz
dozorcę składu. Wszystkich
nocnego
pięciu osadzono w więzieniu do dyspozycji

W
wano

Piotrkowem

areszto

mę

po

I

morze

Sulejowie pod

trucicielskiego zamachu na
ża. Aresztowana odznaczała się niezwykle
ognistym temperamentem i tyle z tego
wodu sprawiła przykrości swemu mężowi,
że Majerowski wszczął
kroki rozwodowe.
Wtedy postanowiła go otruć. Przygotowała
mężowi obiad i zostawiła go na kuchni, poczem wraz z kochankiem
wyjechała. Wró
ciwszy do domu Majerowski zasiadł do o-

jeszcze tragiczniej-

biadu, przed tem jednak część przygotowa
nego mięsa rzucił psu. Za chwilę pies za
czął wyć przeraźliwie i wnet potem zdechł.

TAKWYSIĄDĄHOWEKIESZ0HK0WE0PA-

iHSiSl

AMOLU

Dnia 18 bm. na brzegu jeziora Naroćz
znaleziono zwłoki Bogdana Bujaka, miesz
kańca Nowej Wilejki, który wyjechał na

Stary dobry znajomy
szacie.
w nowej

niezrów

to

środek

domowy

nany

do nacierania,
od

lat

Do

znany

dziesiątek.

nabycia

aptece

i

w każdej
drogerji

Tel. 23*13.

Baczność!

n adszedł wielki transpo rt kafli szamotowych najno*
wszych wzorów i kolorów pierwszorzędnej fabryki.
Wykonuje w szelkie prace zduńskie. Ceny konkurencyjne.
dyplom,

Fr. Józefowicz

mistrz
zduński

GDYNIA, ul. Bema 14.

2507

PRZETARG PUBLICZNY
DOKP. w Toruniu zwraca Uwagę na ogłoszony
w Monitorze Polskim w Nr. 163 z dnia 19 lipca br.
przetarg publiczny na wykonanie robót ziemnych
i żelazobętonowych w związku z przełożeniem rzecz
ki Chylonki w Gdyni. Termin składania ofert
wa w dniu 12 sierpnia br. o godz. U
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych.
Zlecenie Nr. 376/IK
6517

upły

.

KWIT

Komornik

ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA
6.30
Tr. z Warszawy. 8.20 Program na dzień bież.
8.25
Wskazówki praktyczne. 11.57 Tr. z W arszawy i
Krakowa.
12.03 Tr. z Warszawy i Katowic.
15.15
Przegląd giełd. 15.25 Tr. z Warszawy. 16.15 Broni
sław Huberman gra (płyty).
1) Czajkowski: Kon
cert skrzypcowy d-dur
z
tow.
orkiestry pod dyr.
Steinberga. 16.50—18.30 Tr. z Warszawy. 18.30

,,Do

w
kąd jechać
święto".
Pogad.
krajoznawcza
wygł, H. Gąsiorowski. 18.40 Chwilka społeczna. 18,45
Utwory fortepianowe (płyty). 19.04 Frontem do m o
rza
19.05 Progr. na dzień następny. 19.15 Koncert
reki.
10.30
własne piosenki"
Wertyński
śpiewa
(płyty). 1) śmieję się nad samym sobą, 2) O mojej
żonie, 3) Piosenka o miłości, 4) modlitwa, 6) Droga
długą. 19.50 Tr. z W arszawy. 20.00 Recytacje prozy
z
o
Pomorzu
i autorów
cyklu: ,,Teksty
pomor
skich". 20.10 Tr. z Warszawy. 21.30 Tr. z Poznania
i Warszawy. 22.06 Wiad. sport, z Pomorza. 22.10 Tr.
z
Warszawy.
-

W Kobylej Górze pod Kępnem (woj. po
znańskie) Franciszek Wilk kołodziej, zako
chał się w jednej z miejscowych dziewcząt,
dosłownie do utraty zmysłów.
Dziewczyna słynęła z urody na całą oko
licę i o jej względy ubiegało się kilku mło

dzieńców.

Wilk, uchodzący za człowieka zrówno
ważonego, przejął się do tego stopnia bra

ZAGRANICA

umie

kiem wzajemności, że musiano go
ścić w zakładzie psychiatrycznym.

17.00

Lipsk. Koncert popoiudn. 17.00 Wrocław.
Koncert popołudn. 18.00 Bratisławą. Recital skrzyp.
18.00 Koenigswust. Recital fort. 18.55 Koszyce. Reci
tal fort.
19.00 Strasburg. Recital śpiewaczy.
19.15
Hamburg. Muzyka lekka. 19.15 Berlin. Muzyka na
dawnych instrumentach. 19.25 M. Ostrawa. Koncert
orkiestry wojskowej. 19.30 Ryga. Koncert symfon.
20.00 Anglja (Reg. Progr.)
,,Wiedeń miasto muzy

Programy radiowe

.

Koenigs

ki". 20.00 Bruksela flam. Koncert ork. 20.10
wust. Wieczór tan, 20.10 Berlin. Wielki wieczór tan.
Czwartek, 25
20.10 Hamburg,
Wieczór taneczny.
20.10 Wiedeń,
SOZGŁOSNIA WARSZAWSKA
Koncert Beethovenowski.
20.15
Sztutgart. Wieczór
Pieśń ,,Kiedy ranne wstają, zorze". 6,33 Po
6,30
taneczny. 20.30 Oslo. Koncert, solistów. 20.80 Stoękbudka do gimnastyki. 6.36 Gimnastyka. 6.50 Muzyka
holm. Koncert radjoorkiestry. 20.30 Strasburg. Kon
20.30 Paris
P, T. T
,,L*Amour
(płyty). W przerwie o godz. 7.20 Dziennik poranny cert orkiestrowy.
oraz
8.20
na
dz.
mouillee", opera kom.. Varney'a 20.40 Brn. Wesoła
Pogad. sport.- turyst.
Program
bież. 8.25—8.30 Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał
godzinka kwintetu dętego. 20.40 Rzym. ,,Kopciuszek"
czasu
z
Warsz. Obs. Astr.
12.00 Hejnał
z
Masseneta.
21.00 Budapeszt.
Koncert
Wieży baśń muz.
Marjackiej w Krakowie. 12.03 Wiadom. meteorol.
symf. 21.00 Kopenhaga. Serenada a-dur Brahmsa.
12.05
Dziennik połudn. 12.15 Piosenki (płyty).
.13.00 21.05 Bratisława. Recital fort. 21.05 Praga. Recitąl
Chwilka dla, kobiet. 13.05 Koncert zespołu mandoliwiolóncz. 21.15 Anglja (Reg. Progr.)
Recital
nistów z Katowic.
15.15 Przegląd giełdowy.
15.25
pcowy. 21.35 Brno. Muzyka tan. 21.45 Radio Paris.
Wiad. o eksporcie polskim. 15.30 Recital
Koncert wiecz. pod dyr. Inghelbrechta. 22.05 Anglja
(Nat. Progr.) Koncert radjoorkiestry. 22.10 Brukse
wy I. Kaszowskiej. W progr. utwory Pr. Schuberta
la franc. Wieczór tańca. 22.15 Stockholm. Muzyka
op. 15. 1) Fantazja C-dur (Wanderer Fantasie), 2)
lekka. 22.20 Anglja (Reg. Progr.)
Impromptu op. 90 Es-dur, 8) Impromptu op. 142 AsMuzyka taneczna.
dur. 16.00 Opowiadanie
dla dzieci młodszych p. t.
22.20
Kopenhaga. Koncert orkiestrowy. 22.20 Wiedeń.
,,Mądry pies", wygłosi Stary Doktór. 16,15 Muzyka ,,Wieczysta pieśń Austrji". 22.30 Budapeszt. Recital
fort. Dohnanyi'ego. 22.30 Radio Paris. Koncert noc
salon, w wyk. zespołu E. Lorand (płyty). 16.50
dzienny odcinek prozy":
,,Opowieści
ny. 22.30 Sztutgart. Koncert wiecz. 22.30 Berlin. Mu
skie", opow. Jana Gajzlera. 17.00 ,,Dla naszych let zyka tan. 22.30 Koenigswust. ,,Nocna muzyczka".
nisk i uzdrowisk", koncert w wyk. ork. P
R
22.30
pod
Kolonja.
Przyjdź cicha nocy", aud. słowno
22.35 Prąga.
dyr. F Rybickiego z udz. M Kaupe (śpiew). 18.00 muzyczna,.
Melodje skandynawskie.
O książce Reinhardta:
z
23.00 Koenigswust. ,,Klasyczni i współcześni",, kon
,,Eleonora Duse", odczyt
cert kwartetu Drezdeńskiego. 23.00 Hamburg. Reci
cyklu ,,Książka i wiedza", wygł. Ę Świerczewski.
18.10
Minuta poezyj: wiersz
St. Idiławszewskiego.
tal śpiew. 23.10 Budapeszt. Muzyka tan. 28.15 Anglja
18.15
23.30 Hamburg.
,,Cała Polska śpiewa". Koncert chóru Strze (Reg. Progr.)
Muzyka taneczna.
Recital skrzypc.
leckiego pod dyr. Bernarda Hynka. 1) W. Lachman

lipea

fortepiano

.

.

,,Co

świętokrzy
.

.

.

.

.

.

6567

przyjmuje

miej
czynszowe
oficyno

urządzoną księgę hipoteczną w Sądzie Grodz
kim w Toruniu, Toruń,
Bydgoskie Przedmieście,
ma

została

oszacowana

Dr.

79.993,43 zł., Sprzedaż zaś rozpocznie się od
ceny wywołania, t. j. od kwoty 59-995,08 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien
złożyć rękojmię w gotowiźnie w kwocie zł. 7.999,34

przysądze
je

ty postanowienie właściwego Sądu, nakazujące za
wieszenie egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch ty
godni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość

w dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej, akta zaś
postępowania egzekucyjnego można przeglądać w
Toruń, dnia 9 lipca 1935 r.
Sądzie.
(—) Kozak, komornik Sądu Grodzkiego, Rewiru I

d

5stej

kobiecych

po

6,pokojowe mieszkanie w
willi, podłoga pa rkietowa,
z
ogrodem do wynajęcia.
Zgłoszenia: DOMKĘ, Gru*

południu.

dziądz, Chełmińska 42/44.

i akuszer

Ucznia
uczci*
gastronomiczn ego,
15—18, wych rodziców poszukuje

ROBERT KIBITZ

.

się i ordynuje

Gdynia,

Skwer Kościuszki 10, tel. 30-05.

od

10

—

12

i

od

6466

zaraz.
Hotel
Królewski
Dwór" Grud ziądz.
6576

Bieiizna domowa
na

Na

wagę od 60-90 gr.
dostawa

za

Kito

z

(Samochód

maglowaniem

24

(6s86)
godz.
Wykonanie solidne zagwarantowane.

życzenie

Pralnia i

ksią

albo w takich papierach wartościowych bądź
żeczkach wkładkowych, instytucyj, w których wol
no umieszczać fundusze małoletnich,
i że papiery
wartościowe przyjęte będą w wartości % części ce
ny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane usta
wowe warunki
licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wia
domośći warunki odmienne; że prawa osób trze
cich nie będą przeszkodą do lięytącji i
nia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
żeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zło
żą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nie
ruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyska

m

-

osiedlił

na

sumę

i od 4

ii

Lekarz chorób

tom VII karta 194.

nieruchomość

od 9-

Eleganckie

Dietz

Pi*.

radca zdrowia

GRUDZIĄDZ

C\Ulos

Wróciłem

w

Powyższa

skrzy

.

rewiru 1.
Toruniu przy ul. Kościuszki pod nr. 9
na zasadzie at. 679 k. p
c.
obwieszcza, że w dniu
6 września 1935 r. od godziny 10 rano, w sali nr. 13
posiedzeń Sądu Grodzkiego w Toruniu odbędzie się
sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości
skiej składającej się z domu frontowego
go o czterech kondygnacjach i z budynku
wego, położonego w Toruniu, przy ul. Mickiewicza
144, obejmującej powierzchni 6 arów i 6 m. kw.,
która stanowi własność Berthy Hein z domu Gertle,
zam.
w Kórlin/Persi, Feldstrasse 5. Nieruchomość

urzędujący

w

prasowalnia

mechaniczna

JadwigaLewandowska

Śląska33,BlokKasyEmeryt.

Gdynia.
Km. 141/35.

6579
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łabiszynie, Józef

Chrzanowski, mający kancelarię

w

Łabiszynie

przy

4*osobowy
sprzedam, Grudziądz,

otwarty,
lera 18,

m.

1.

tanio
Hal*
6577

Mieszkanie
4*pokojowe komfort od 1.
VIII. 35 r, do wynajęcia
p rzy ul. Pierackiego. Wła*
dyslaw Nowak Grudziądz,
6574
Wybickiego 44.
,

5-pokojowe

mieszkanie z łazienką od
zaraz
do wynajęcia
Mie*
sieczny czynsz 57 zł. Gru
dziądz, Pułaskiego 29, I p

Stycznia 25 na podstawie art. 602 k. p. c. po
publicznej wiadomości, że dnia 25 lipca
1935 r. o godz. 13-tej w Ojrzanowie
odbędzie się
druga licytacja ruchomości, należących do Edmun
6573
da i Weroniki małżonków Grzybowskich w Ojrza
z
i
8
wołczaków
5
nowie, składających się
jałówek,
Sprzedaję
oszacowanych na łączną sumę zł. 2.400.
twardą ,,Salami" i ,,Serwe*
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
łatkę w większych i mniej*
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
szych ilościa ch. Aleksander
ul. 11

daje

,

do

.

(—) Józef Chrzanowski,
Sądu Grodzkiego Łabiszyn.

Klahs Grudziądz,
Toruńska 11.

komornik

KWIT

Urzędu

w

ABONAMENTOWY.

nimejszem ab o n am e nt*) na ,,DZIEŃ POMORSKI", ,,GAZET A MORSKA"
GRUDZIĄDZKI". ,,DZIEN BYDGOSKI", ..DZIEN TCZEWSKI". ,,DZI EŃ CIE*
CHOCINSKI", na m. sierpie A1935 r. i proszę należność z ł. 2 .89 pobrać przez listowego.
Imię i nazwisko

w

Zamaw.am niniejszem abonament") na ,,D ZIEŃ POMORSKI",,,GAZETA MORSKA"
DZIEŃ GRUDZIĄDZKI", ,,DZ IEŃ BYDGOSKI" ,,D ZIEŃ TCZEWSKI", ..DZIEN CIECHO'
CINSKI", na mies. SierpieA i wrzesień 1935 r. iproszę należność —zł. 5.78 po*

brać p rzez

listoweg o

Imię i nazwisko

Miejscowość-

.

prenum eraty

GRUDZIĄDZKI",

CIECHOCIŃSKI",

sta

staSas.

Miejscowość

Poczta.

POCZTOWY
*) ,,DZIEŃ POMORSKI",

KWIT
kwoty zł. 2 .89 tytułem
,,DZJEN

P ocztowego

.,D ZIEŃ BYDGOSKI".
,D Z IEŃ
1935 r. potwierdzam.
.

sierpieA

-

...........

RWIT
GAZETA

TCZEWSKI"

......
.....

POCZTOWY

tytułem prenumeraty *) ,,DZIEŃ POMORSKI", ,,GAZETA
MORSKA",
,,DZIEŃ GRUDZIĄDZKI"
,,DZIEŃ BYDGOSKI". ,,DZI EŃ TCZEWSKI**
m
ies. sierpieA i w rzesień 1935 r. potwierdzana.
,,DZIEŃ CIECHOCIŃSKI" za
Odbiór

kwoty

zł. 5 .78

dnia

l Niestosowne przekreślić.

-

-

.......

Unia
*

Niestosowne

przekreślić.

.

g^3

Do

Zamawiam

'

.

ZMYSŁÓW

NIERUCHOMOŚCI.
Sądu Grodzkiego w Toruniu

J3ZIEN

,D ZIEŃ

.

ZAKOCHAŁ S IĘ DO UTRATY

ABONAMENTOWY.

Urzędu Pocztowego

MORSKA"

-

—

wy
towarzy

Do

Odbiór

—

lezio no
W tym że dniu fale jeziora Narocz wyrzu
ciły zwłoki Anny Kozakiewiczówny, stu
dentki uniw. Stefana Batorego, która
brała się kajakiem na wycieczkę w
stwie urzędnika Związku Osadników w Wil
nie Paniaka. Zwłok Paniaka dotychczas nie
znaleziono.

L. 2596/34.
OBWIESZCZENIE
O PRZYMUSOWYM PRZETARGU

ta

S7B8

Tel. 33*13.

.

—

wycieczkę kajakiem. Towarzysza jego Zbi
gniewa Dawidowicza dotychczas nie odna

.

ANOL

.

.

-

52-letnią Antoninę Majerowską pod

zarzutem

Do ogrodu Józefa Opalińskiego we wsi
Czernidło w pow. warszawskim, zakradł się
onegdaj wieczorem 31-letni bezrobotny Jan

na

.

.

zakończeniu.

Polacy

Łodzi nie
lub

siębiorstwie.

ARESZTOWANIE ŻONY
TRUCICIELHI

analo

zanotowania
o

.

.

PODEJRZANE

GARŚĆ

kilku dniami donosiliśmy o nie
postępku ogrodnika miejskiego w
Warszawie, Jana Bochenka, który za garść
wisien postrzelił ciężko bezrobotnego.
mamy

który
miejsce
zabójcę a-

przybyła policja. Dzierżawcę
resztowano. Kurt tłumaczył się, że nie miał
zam iaru
zabicia Górzyńskiego, lecz chciał
go tylko nastraszyć.
Zabójcę osadzono w więzieniu.

Przed
ludzkim

Obecnie

.

.

Wezwano miejscowego
lekarza,
stwierdził zgon nieszczęśliwego. Na

W

a*) Oj rozbujał się siwy koniczenko. b) Zielona łącz
ka, 2) J. Gall: Za mąż mnie wydała, 3) M. Swierzyński: Hejże ino fjołecku, 4) M. Mierzejewski:
Dwie pieśni
ludowe,
5) B. W aljek-W alewski: A
kiedy przyjdę. 18.30 ,,Dokąd jechaó w świątó? 18.40
..życie kultur, i artyst. stolicy*. 18.45 Delibes: Mu
a) Sylwja,
b) Coppelia
zyka baletowa:
(płyty).
19.05 Program na dz. nast. 19.15 Koncert reklamo
wy. 19.30 Mozart: Serenada ,,Eine kleine Naclitmusik"
(płyty). 19.50 Pogad. aktualna. 20.00 ,,Kącik
dla młodzieży wiejskiej", wygłosi inż. Z Kobyliński.
20.10 Muzyka lekka. Wyk.: mała ork. P
R
pod
20 .45vDziennik wiecz.
20.55
dyr. Z. Górzyńskiego.
i współczesnej
Polski"
,,O brazki z życia dawnej
21.00 Koncert w wyk. ork. symfon. P
R
pod dyr.
J. Ozimińskiego z udz, J. Wolińskiego (tenor). 1) C.
Kreutzer: Uwertura, do op. ,,Nocny obóz w Grena
dzie"
wyk. ork., 2) R. W agner: Pieśń turniejowa
z op.
,,śpiewacy Norymberscy"
odśp. z tow. ork.
J. Woliński, 3) E. Chabrier: Rapsodja ,,Espano"
Massenet:
Des
Grieux (W kla
wyk. ork., 4a)
Arja
,,Manru"
sztorze), b) Paderewski:
Arja. z op.
z
tow.
ork.
J
Woliński.
21.30
Teatr
odśp.
Wyobraź
ni z Poznania. 22.00 Wiad. sport, ogólne. 22.06 Wlad.
sport, lokalne. 22.10 Mała ork. P R pod dyr. Z. Gó
rzyńskiego.W przerwie o godz. 23.00 Wiad. meteorol.
dla komunik, lotniczej.

wała trucicielkę.

Kurt dobrze strzeże swego

WISIEN

giczny wypadek, tylko

11

Mając dowód, że żona chciała go otruć, Ma
jerowski zawiadomił policję, która areszto

sędziego śledczego.

ZNÓW ZABÓJSTWO

1935 R.

LIPCA

mieszkaniec wsi Gąsy, by zerwać
trochę wisien i zaspokoić głód.
Niestety, nie wiedział, że dzierżawca

wy

Dn. 10
each kolo

U

Górzyński,

sierpo-

dia.

DNIA

ŚRODA,

12

DNIA

24

1935 R.

LIPCA

asa*

W. KORZENIEWSKI
TOWARZYSTWO

AKCYJNE

KILKA TYSIĘCYRESZTEK

GRUDZIĄDZ
Kierownictwo:

W

,

ROKU

intendent H.

Generalny

GDYNIA
moto cyHl
natychmiast
przyczepką 500, tylko
w Ośrodku Sportów Wodnych
stanie. Zgłosz.
w dobrym
W. Górny
w Toruniu nad Wistą, tuż
do adm. ,,Dnia Pom" pod
dentysta
ob ok dworca kolej miejsk. n r. 6593
urządzenia składowe, okna
Toruń. ul. Różana 5 obok
wśród
drzwi, oraz wszelkie prace
Przepiękny
ogród,
gdzie
Łuku
Cezara
p r zyjmuje zieleni i kwiatów
Rower damski
stolarskie wykonuje na
wypoczy*
od 9*tej
6456
i9*tej.
m iejscu
wać można p o całodziennej używany w dobrym stanie
pracy. Wspaniały widok na kupię.
Zgłoszenia do adm.
11
ul.
Noworodki
Wisłę.
Koncerty radjowe. .,Dnia Pom." pod nr. 6594 Gdynia,telefon Lipowa
21 k8
Brydż. Dojazd tram.wajami
żąda'cie tru nk u przeciw* 1i5BYDGOSKA FABRYKA
6483
giuźliczego (szczepionki B.
Motocykl
MEBLI
BIUROWYCH
Indian" w bardzo dobrym
C. (J.) Eolskie Towarzystwo
stanie za 450 złotych sprze*
Tapicerzy
Przeciwgruźlicze w Warsza*
wie dostarcza za zwrotem
Dąbrowski, Toruń,
kupują sprężyny, pakuły, dam.
Zagubiono
6581
nieza*
kosztów przesyłki,
trawę,płótna,szpagaty,włosie Mickiewicza 61.
dnia 18 lipca br. przy ulicy
moż nym bezpłatnie. W ydają i
n
Z.
Bal*
gwoździe ajtaniej
Warszawskiej czarną toreb*
leka rze i akuszerki.
4477 cerowicz skład
T

Merz.

1935 SEZON OPER RYSZARDA
WAGNERA

—

,Rienzi"
1 i 4

lipca.
sierpnia. Początek godz.
,,Turniej śpiewaczy" (Meistersinger). 6 i 8 sier
pnia. Początek godz. 19.
Dyrygenci: Dyrygent państwowy prof. Ileger,
Berlin (dyry
opera państwowa
guje cztery razy).
Dyrygent państwowy Karol Tutein
opera państwowa
Monachjum
(dyryguje dwa razy).
Soliści: Kathe Heidersbach (Małgorzata Klose)
Małgorzata Arndt-Ober (Elsa Wieber)
Vera Mansinger (Ivar Andresen) Ro
bert Burg (Gotthelf Pistor) August Seider (Willy Stórring) Hermann Wiedemann (Martin Kremer) Sven Nilsson i
28,

30

20.

—

skór,

Żeglarska

Artykuły 64,0
piśmienne

niemieckich.
500 uczestników.

pod kierun

i wojowników
Laban'a.

gladiatorów
von

52151

weranda

do

od zaraz, na*
biura lub dla
PP. Lek arzy Adwokatów.
Pokoje mogą by ć częściowo
ume blowane.
Zgłoszenia:

wynajęcia
dające się na

Dominik Marszałek, Gdynia,
ul. Władysława IV nr, 10,
telefon 10-24 (obok Miej*

z

zawartością

Poża rnej).

skiej Straży

(6585

Zgubiony
dowód osobisty na nazwisko
Gertruda Białkowska unie*
ważnie się._________ 6583

Poszukuje

się zastępcy dobrze wpro*

Łaskawego znalazcę

proszę

mmim

maszyn

nutami, Lang-

z

damską

5 zł got., kwitu na 5 zł
i pierścionka pamiątkowego.

L

-

kasie

Ceny miejsc: 3 -15 guld. gdańskich, przy
wieczornej obowiązuje dopłata.
Przedsprzedaż:
Sopoty: kasa kąpielową, Nordstrasse, tel.
albo 51767,
Gdańsk: Hermann Lau, sklep
gasse 71, tel. 23420.

kę

0

wadzonego w branży ko*
lonjalnej i delikatesowej
kupisz i sprzedaż meble
wszelkiego rod zaju w soli* o zwrot za dobrem wyna* w większych miastach na
jak szafy, łóżka, stoły, ka*
dnem wykonaniu k u pisz
Pomorzu, Zgłosz. do adm.
grodzeniem, Drewowa. ,,Gaz
napy, leżanki oraz całe kom*
ety Morskiej" Gdynia
W arsz awsk a n r. 66
nalkorzystniej
Gdynia,
piety, gabin ety, sypialnie,
pod ,,nr. 2222"_______ 6590
6539
w Fabrycznym Składzie
jadalnie, salony, dywany
oraz tapczany tylko:
Dom biurowe i szkolne najkorzy:
Mebli
Jeden Koń
Szlachetne
i wóz rzeźnicki w dobrym
Komisowy. T oruń, Łazien* stniej do nabycia w firmie
na 9.
5162
stanie od zaraz go sprze*
Wincenty Gralewski
Bronisł'aw Nadolny,
tynKi
dania. Jan Deppner, rze
ul.
Prosta
21.
12.
Toruń,
SzewsKa
Toruń,
własnej wytwórni do naby: źnictwo, Orłowo MorsKie.
Udzielam
SKtad tytonia.
Obsług a rzeteln a. 1927 cia w każdej ilości. Pole*
6588
porad prawnych, załatwiam
camy również tynki myte,
wszelKich
sz tu cz ny granit we wszyst,
Naprawę
sprawy sądowe, administra*
Wdowa
Zawiadamiam,
kich kolorach znany ze swej
oyjne, alimentacyjne, roz*
w średnim wieku poszuku*
że
za
wodowe.
dobro ci naszej
długi żony Gertrudy
Adamski, dorad*
fabrykacji
w
ca prawny.
Do nabycia również mar* je posady gospodyni,
Toruń, Sukien* nie odpowiadam. Edward
mieście lub n a wsi.
Łask.
uskutecznia
i
tanio
szybko
nicza 4.
2632 Dargel, Toruń Piekary 43
murki do lastrica
biały, zgłoszenia do ,,G az ety Mor*
6569
Firma ,,PEDAB(I zielony, c zarn y, czerwony, skiej" pod nr. 3*93. (6587
żółty, serpentyna carara, sto,
w Toruniu,
stric owe. Adres,,ELE*
ul. Koszarowa 15/17
( io39 pniela
Do mojego
W ACJA" Gdynia, Abraha*
skład u kolonj.,
ma 35 telefon 22*73.
GABINET
żelaza,
wyściełane wozy meblowe
Biuro
m ate rjalów bud owl. i re*
Biuro
betonu
sprz edaży
Przechowywa nic
re*
stauracji poszukuie od
KOSMETYCZNY magazynowanie we włas: Wywiadowcze Adamas. Poszukujemy3926
zaraz wzgl,
1. VIII, 35 r.
prezentantów.
Adamskieg o.T oruń Sukien*
nych jasnych
zdrowych nicza 4. załatwia wszelkie
..KALOTECHNIKA"
młodego pomocnika.
składnicach
Wszelkie zabiegi w zakre*
Zgłosz. z poda nie m pen*
sprawy, także familijne.
Tanio !!
Zwózki
sie nowocze sn ej kosmetyki
Dyskretna ob serwucja, zbie*
sji, przy woln em utrz-y*
maniu p ro s zę kierować
7596
Dykta klejona
Racjo n aln e pielęgnowanie, wszelkie, końmy i samocho: ranie materjalu.
dami
o dmładz anie iudosko nale nie
pod Adolf Krause, Puck,
wykonuje tanio
,,Opato”
6591
Rynek.
najtaniej
urody. Usuwanie zmarsz*
3mm. od zł 1,30—4 mm.
SRóry
f EHr
czek, wągrów, prys zc zy bro*
Proszę żądać ofert!
czarne
blankowe, surow* odzł1,80—8mm.odzł
dawek, kurzajek, zbędnego
okucia do 4,80 —10mm.odzł6.—
cowe, przędze
owłosienia, 'piegów, rozsze*
rz o ny ch
reparacji
półszorków
poleca za płytę 200/120 i gwaran*
por, łojotoku, trą*
rok załóż. 1912
najtaniei
Z. Balcerowicz, towane klejenie.
Skrzynie,
dziku, czerw, nosa i innych
n iedokładn ości cery,
Gdynia
Rady* Toruń, Żeglarska 3, tel. 1909 skład skór, Toruń, Żeglar listwy i kajaki.
ska 2i
6042 Śląska 1*3. tel. 2613. (5936
kaln e
usuwanie
łupieżu. tel. pry w. 1549.
(6s 68
Przyciemnianie b rwi i rzęs
Sprzedaż kremów, mleczek
MieszKania
Dykty
it.p .Po rady bezpłatnie. 2750
TORUŃ. ul. Król. Jadwigi 5. 5 i 6 pokojowe, słoneczne,
Forniery
mieszk. 3
wygody, so lid ny m wynaj*
krajow e i zagraniczne
Toruń
62,
mę.
Bydgoska
W. Mierkfawfcz
poleca

artystów, wśród nich soliści ber
lińskiej i innych oper państwowych

kiem

MEBLE

6943

Okazyjnie

in.
Orkiestra: 130

Tańce

oruń,

21.

5

3 pokoje

.

—

Chór:

Kupię

KAWIARNIA

TORUŃ

DO

—

,

Księgarnia ,,Danziger Vorposten", Jopen-

gasse 11, tel. 26722.
Wrzeszcz: Franz Arndt, sklep z materjałami
piśmiennemi, ul. Adolfa Hitlera 94, tel.
41483.
Oliwa: filja ,,Danziger Neuesten Nachrichten",
Am Schlossgarten 26, tel. 45598.

Pierwszorzędny

Przeprowadzki

,

Km. 546/ 35.

6578

—

OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI.
Komornik Sądu Grodzkiego w Toruniu, rewiru
ii-go Bernard Linde, mający kancelarję w Toru
niu, przy ul. Kopernika 24 na podstawie art. 676 i
c. podaje
do publicznej wiadomości, że
679 k. p
dnia 30 sierpnia 1935 r. o godz. 10 przedpołudniem
nr. 43
w Sądzie Grodzkim w Toruniu pokój
dzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu
należącej do dłużników Hermana i Laury Luks
(.Lux) zam. w Łążynie pow. Toruń nieruchomości,

-

,

.

LudwikSzymański

odbę

'

—

składającej się z dpmu mieszkalnego wraz z oborą
m urowaną z cegły palonej oraz przyległego do tego
budynku stodoły zbudowanej z drzewa obitej de
skami pod jednym wspólnym dachem, krytym słomą. Ogólny obszar nieruchomości wynosi 4 ha 35 a
60 m. kw. Nieruchomość urządzoną ma księgę hipo
teczną w Sądzie Grodzkim w Toruniu Łążyn, tom
X.L. wyk.255.

,

Skradzioną
legitymację

na

nazwisko B.

3

Tor

po

Kawiarnia

komornik

6266

Sądu Grodzkiego.

OGŁOSZEŃ
lAi
wiersz milimetrowy na stronie Mamowej
0420 zl
w
tekście
na pierwszej
stronie
1.00 zi
w
tekście
na drugiej
i trzeciej stronie
0.80 zł
a,
w
tekście
n a dalszych
s tr o n a c h
o.50 zł
Drobne za słowo 16 gr.
Pierwsze słowo 1 wyrazy tłustym dru
hem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie 25%drożej
Dla poszukujących pracy I nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane 1 z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
W Gdańska za wiersz milim. na stronie 7-łamowej
15 fen.
50 fen.
t-łamowej
10 fen.
a
drobne za iłowo 5 (en.
tytułowe
,,,,,,

.

,

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

suKienKi
Stale nowości

.

.

.

.

,

.

.

.

.

,

Meble

godz. 4*tej
Gospodarz

Toruń

-

Szeroka 36.

,

(6o26

ABONAMENT

Pasy

Stolarnia
y
sp
Toruń
ul.
J. Kowalski
Sienkiewicza 29
róg ul.
6481
Koszarowej.
—

—

-

JTotnoorsAi

zapędowe wszelkiego ro*
dzaju troki, spinacze, najta*
niej w firmie Z. Balcerowicz,
skład skór,
ska 21.

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

.

.

.

,,

z

odbieraniem

.

w

1

1

,

......

,

.

mistrz karamboll

na

polowania.

Ogłoszenia drohne przyjmujemy wyłącznie z a gotówkę. N ajm niej
ogłoszenie drobne Uczymy za 10 słów.
Ogłoszenia drobne
przyjmujemy
jedynie do 50 słów, powyżej
liczymy według roz
,,,,2.39zł
miaru.
Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie przyjmu
jemy, dla innych tylko wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zosta
nie zapłacona przewidziana w cenniku 20% nadwyżka.
Omyłki,
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie im owoialają
do żądania zwrotu gotówki, ani też nie zobowiązują Administracji
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia.
Uzasadniona rekJstmasłe
będą uwzględniane o Ue zostaną wniesione do dni 8-mlu od daty
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrsymanie rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. 'Za tsnnłnowy druk
1 przepisane
miejsce ogłoszenia Administracja nie odpo'wiada.
sze

,

.

.

,,

,

4 .50 zł
2.00 gd
1.75 gd
4.00 gd

spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
zakładzie, etraiki) Administracja nie odpowiada za niedostar
pisma.

Redaktor
Witold

Światowy

-

domu,,

gd; przez gońca
administracji wprost

czenie

Zealar*
6041

11.2.50zł
2.80 zł

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

w

,

0WAGIi

.
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W razie wypadków
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Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M.
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runki odmienne.
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Prawa osób trzecich
będą przeszkodą do
licytacji i przysądzenia własności n a rzecz nabyw
cy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpocze
ciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
wództwo o zwolnienie nieruchomości, lub jej części
od egzekucji i, że uzyskały postanowienie właści
wego Sądu nakazujące zawieszenie egzekucji.
W
dwóch
ciągu
tygodni
przed
tacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszed
nie od godz. 8-ej do 18-te.j. Akta zaś postępowania
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Omawiana nieruchomość oszacowaną została z
inwentarzem żywym i martwym na sumę 2.910 zł,
cena zaś wywołania wynosi 2.182,50 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest zło
żyć rękojmię w wysokości 291,— zł.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w
takich papierach wartościowych bądź książeczkach
wkładkowych instytucyj, w których wolno umie
szczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe
przyjęte będą w wartości trzech czwartych części

egzekucyjnego

,

odpowiedzialny:
Męftnieki, Toruń, ul. Mickiewicza

34.

Gdańska: Wilhelm (.nmsmanti, Gdańsk, Kassubischer Markt 21, i. p
Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz:
Wacław GOrwickl, Bydgromos. uL Mars*.
na
Wacław
Gańcm. Grudziądz, ni
Jankiewicza 90
Redaktor
'iii', nie ińzei Dohrostańskl, Gdynia, ul. Kujawska. R edaktor odpcw. na Grudziądz:
Lnboraski Wacław. Tczew, ul. Kościuszki 1.
Redaktor odpowiedzialny na Ciechocinek
Tadeusz Gierut, Ciechocinek, Park CłOway, Cajteln**.

odpowiedzialny na Tczew:
Wydawca: Pomorska Spółdzielnia Wydawnicza
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