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Buduimy szkoły!
dni

Siedem
dziernik

2

jutra,

do

posiadają, szczególne

a

łeczeństwie
Jest

od

—

,,Tydzień

Powszech

Szkoły

w

śnia

palącej

potrzeby

społecznej.

tydzień, w którym
swą
społeczeństwo powinno zwrócić
szczególną uwagę na zagadnienie szkol
to

nictwa

zarazem

powszechnego,

zdać

osłonek

musimy,

i

stan

szkolnictwa

wszechnego w Polsce nie jest zadawalniający.
Według cyfr, zgromadzonych

g

przez Główny Urząd
Tfu szkolnym 1934-35

f

dzieci

I

5324.000,

Zaś

je wszechnych
i
I

uczniów

w

sokołach

po

4.800.000.

było

Znaczyłoby
szkolnym
pozbawionych jest możności spełnienia
obowiązku szkolnego.
524.000 dzieci

że

to,

w

wieku

ta
według danych Minister
yznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego jest znacznie wyższa.

Liczba

stwa

W

bieżącym, według tych da

roku

W

liczba

dzieci

wieku

obowiązku
nych,
szkolnego wynosi 5,5 miijn., zaś liczba
uczniów zarówno szkół publicznych jak
j i powszechnych
wynosi 4,7 milj. To
s

znaczy, że 800.000 dzieci znajduje się poszkołą. Do czerwca 1935 r., tj. do koń-

|

za

|

ca

f
|.
I

roku

szkolnego, liczba uczniów w szkołach powszechnych zmalała jeszcze bardziej. Liczba dzieci pozado
szkolnych podniosła się
miljona.
ubiegłego

Procent
'

w

nauczania

realizacji

li

spadł do 81,5,
ci, uczęszczających

I

1929-30

do

do

szkół,

od

dzie

roku

1934-35

podniosła się z 3,8
miljona do 4,7 miljona, tj. o 900.000.
ilość sił nauczycielskich,
Tymczasem
w
szkołach,
zatrudnionych
pozostała
niemal bez zmiany ze względów budże
towych. Świadczy to o wielkim wysiłku,
podjętym w dobie kryzysowej przez naale
j5uczvcielstwo szkół powszechnych,
i przesądza zarazem o obniżeniu się poi ziomu nauczania w szkołach powszechL nych.
Jedną z głównych przeszkód w rea
lizacji szkolnictwa powszechnego w Pol
'sce jest brak budynków szkolnych.
Ł
I
^

'

Po

tym

w

U

zwłaszcza

zaborcach,

zaborze

rosyjskim,
zakresie

w
dawnym
odziedziczyliśmy
prawie.

nie

nic

pierwsze posiedzenie

dn.

piątek,

na

latach

pomyślniejszych pod wzglęmnjunktury gospodarczej, pęd ku
szkół
budownictwu
budynków
po
wszechnych był ogólny, wyrażał się na
wet częstokroć w formach przesadnych,
ve wznoszeniu gmachów, które
następ
nie trudno było utrzymać niezamożnym
gminom.
Kryzys gospodarczy zahamował buSdownictwo szkolne. Według danych Mi
nisterstwaW.R.iO.P.wr.1933.34młe.

(—)W.

1935

z

wrze

dn. 30

r.

Prezydent Rzplitej:(—) Ignacy

i

ustawy konstytucyjnej

c.

Mościcki.Prezes

Sławek.
o

zwołaniu

Senatu.

Senat

zwołuję

Na podstawie art.
pierwsze
posiedzenie

na

12
do

dzień

4 października 1935 r. godz. 16, otwierając tym dniem sesję
ukonstyiuowania się Senatu i uchwalenia regulaminu. W ar
szawa, dnia 30 września 1935 r. Prezydent Rzplitej:(—) Ignacy Mościcki,Prezes
Rady Ministrów: (—)W.Sławek.
na

Nadużycia wyborcze
sie

Niemcy będą

powierzchni podłogi
(zamałych):.

(Ciąg dalszy

na

stronie

przeznoeżóńy jest
poważnych radjoamatorów,
szukających odbiornika najnowszej
i wszechstronnie
wypróbowanej
konstrukcji i przez to
dajqcego
całkowitq
pewność
niezawodnego dzia
dla

Kłajpeda, 30. 9. (PAT.)

W

późnych
godzinach wieczornych litewska agencja
telegraficzna Elta ogłosiła komunikat,
z którego wynika, że po zamknięciu gło
sowania w pierwszym dniu na terenie
całego kraju kłajpedzkiego oddało głosy
60 procent uprawnionych, w niektórych
obwodach głosowało prawie 80 procent,
a

nawet

mują,

koła

utrzy

kłajpedzkie

cyfry te nie są ścisłe. Pozatem
informują, że w czasie wyborów
miejsce różne wykroczenia nie

że

koła te

miały
zgodne

z

przepisami wyborczemi i

że

w

posiadaniu biura wyborczego partji nie
mieckiej ,,Einheitsliste" są liczne zaża
lenia na nieformalności, których mieli
się dopuścić litewscy urzędnicy. Z tych

łania.

powodów wydaje się być pewne, że
Niemcy, chociażby wybory wykazały
wzrost głosów niemieckich, będą doma

domość tę

Drugi

3

wia

nych

i

minął

proc.

uprawnio

do głosowania. Do pomocy

obli-

w

z

supre-

220.-

demonstracje odbywajq się

żqdonie.

C

których
.

odresy

JORDAN

Warszawa, Warecko

30. 9. (PAT.) Z

65

zł.

Pokazy

w

firmach

wskazujemy

..KOSMOS

-

no

RADJO''

t

KOSMOS

szą, że po

około

lampowy

radjowych.

dzieti głosowania
spokojnie

wzięło udział

odbiornik

sorem

potwierdzają.

Kłajpedy dono
podnieceniu, jakie zapanowa
ło pod koniec pierwszego dnia wyborów,
w ciągu
poniedziałku w całym kraju
kłajpedzkim panował spokój.
Według
prowizorycznych obliczeń, w głosowaniu
Ryga,

K 81

prze
mię

gali się unieważnienia wyborów i
prowadzenia nowych pod kontrolą
Źródła niemieckie
dzynarodową.

100procent.

Niemieckie

Kłajpedzie

w

domagali orzebrowadzenia nowych wyborów
pod kontrola m iędzynarodowa

czaniu głosów główna komisja wyborcza
powołała kilkudziesięciu pomocników
Wyniki wyborów znane będą dopiero w
końcu

bieżącego tygodnia.

Czyżby rozpoczęcie działań wojennych!
Alarmuiące wiadomości

30.

9.

(PAT.)

Wiadomość

Addis

z

Addis

Londyn,
Abeby
podpisaniu przez
Abisynji dekretu mobilizacyjnego oraz informacje z Rzymu, że w odpowie
dzi na mobilizację abisyńską wojska wioskie
zmuszone
będą posunąć się do
strategicznych punktów wgłęb kraju, wywołała w Londynie silny niepokój.
Dalsze wiadomości z Addis Abeby głoszą, że włoskie siły wojenne, operujące w Assab, Ual-Ual i Asmarze rozpoczęły swoją akcję na pograniczu, co oce
niane jest w Abisynjijako wstęp do nieprzyjacielskich kroków.
Abisyński mi
nister wojny ras Mullugeta odbywać ma w stolicy Abisynjiciągłe konferencje ze
swoim sztabem co do odparcia inwazji.
z

o

cesa-

rza

stwierdzenia
brytyjskich zwracają uwagę na iakt, że wobec
sobotnim urzędowym komunikacie
cofnięcia
przez Włochy
wojsk abisyńskich o 30km wgłąb kraju, każde wkroczenie Włoch w
ten
30 km
pas
zgóry
określone być może jako inwazja.
W Londynie zarówno we Foreign Office jak
i wśród czynników politycznych panują nastroje
pesymizmu i wyrażane
jest
przekonanie, że rozpoczęcia wzajemnych działań wojennych oczekiwać należy
W

kołach

w

lada

dzień.

Paryż,

30.

9

.

(PAT.)

,,Le Matin"

za

wywiad z negusem, który m.
in. oświadczył, że do ostatniej chwili łu
dził się na pokojowe załatwienie konfli
ktu. Dzisiaj
sko
powiedział negus
ro
Abisynja zostanie zaatakowana, bę
—

2-giej)

po

dziemy bronić naszego terytorjum aż do
wyczerpania wszystkich zapasów ludz
kich i m aterjalnych. Trudno określić

—

mówił

dalej

cesarz

Abisvnji

--

jak dłu

go

wytrwamy

ne,

że bronić

głości

w

tej walce,

jest

pew

niepodle

do końca.

Przedwczesne
nad

ale

będziemy naszej

sprawą,

czy

dzenia

wojny Abisynji

czenia

wszystkich plemion,

dokonała

całości

Paryżu

(PAT.) Zarówno wczoraj
komunikat rządu włoskiego, jak na

Paryż,
szy

w

dziś

każdemu

gotowe
lojalnie
opór
nieprzyjacielowi, zagrażającemu
Abisynji.

Pesymizm

zjedno

które

stawić

są

30. 9.

stępnie wywiad, udzielony przez Mussoliniego dziennikowi ,,Le Petit Journal",
jak wreszcie oficjalne doniesienie o
ogólnej mobilizacji sił abisyńskich, w y
wołały żywe zaniepokojenie we francu

skiej opinji publicznej, która jasno zda
sobie sprawę, że wojny włosko-abisyńskiej nie da się uniknąć. Na wszyst

kich

co

mieszcza

Abeby

je

,,Będziemy bronić się do wyczerpania wszystkich
zapasów ludzkich i materialnych"
do wybuchu wojny
Negus niema już wątpliwości

-

9.408 izb o
30 m. kw.

Odbiornik Kosmos

dla

-

Uśmy izb szkolnych: własnych 41.621
w ynajętych
24 .093, ogółem 65.714, w

niżej

P. K. O. 205.102

4października.

tleni

tem

!-;-

-

powszech-

mimo że liczba

nego

b

nadzwyczajną

Statystyczny, w romieliśmy w Polsce
obowiązku
szkolnego

wieku

w

na

po-

|

|

36września

dnia

Warszawy

stwier

niedomówień

że

GDAŃSKA

na

(PAT.) P, Prezydent Rzplitej zarządzeniem

Senat

Zarządzenie Prezydenta Rzplitej

pkt.

z jego
stanu, potrzeb,
niedomagam
skupić swą najlepszą wolę ku ich mo
żliwie pełnemu zaspokojeniu.

Bez

i

Sejm

Ministrów:

Rady

wę

dzić

zwołał

szawa,

spra

sobie

Konto czekowe

.

-

Zarządzenie Prezydenta Rzplitej o zwołaniu Sejmu. Na podstawie art. 12
na
pkt. hic. ustawy konstytucyjnej zwołuję Sejm
pierwsze
posiedzenie do
Warszawy na dz. 4października 1935r. godz. 10,
otwierając tym dniem sesję
nadzwyczajną dla ukonstytuowania się Sejmu i uchwalenia regulaminu. War

się będzie zasilić swe fundusze, tak
niezbędne dla zaspokojenia tej najbar
Jest

Telefon* 22-18

-

Zarządzenie brzmi:

rać

dziej

GAZETA
i
:
:

-

GAZETA

posiedzenie
odbędzie sie w

Warszawa, 30. 9.

którym Towarzystwo Popiera
nia Budowy Publicznych
Po
Szkół
wszechnych przez zbiórki publiczne sta
nej",

DZIEŃ GRUDZIĄDZKI
MOGILEŃSKA

-

.

sesje nadzwyczajna DLACZEGO
nowowybranych ciał ustawodawczych
piątek dnia 4 października
KOSMOS ?

Pierwsze

spo

w

12.

Focha

Senat zwołane

Sejm i

znaczenie.

naszem

to

paź

9

GAZETA MORSKA

DZIEŃ KUJAWSKI

zebraniach

i

wiecach

niedzielnych

żywo omawiana jest ewentualność woj
ny, przyczem wyrażane jest jedynie ży
czenie, aby konflikt afrykański nie roz
Gorączkowe na
szerzył się na Europę.

stroje

wyczekiwania

dalszych

wypad

się | ków nie osłabiają doniesienia genew
chwili, gdy Włochy skie, według których zarządzona przez

jest
w

zastanawiać

będą usiłowały zająć Abisynję bez

wy

negusa

mobilizacja była dawno przewi
i świadczy jedynie o zdecydo

powiedzenia otwartej wojny,

dywana

pierwsza wystąpi

wanej woliAbisynjiobrony swej niepod
ległości za pomocą wszystkich sił zbroj
nych.

Ma

to

trzeba

znaczenie

stwierdzić,

z

Abisynja
deklaracją wojny.

drugorzędne.
że

Jedynie
groźba wypowie-

(Ciąg dalszy
roku

W
izb

25.715,

1934-35

szkolnym
43.810,

szkolnych
razem

mieliśmy

wynajętych

67.525

-

-ej).

1

strony

ze

Jeśli zważymy,

poni
wy

najętych nie odpowiada w pełni wymo
'gom szkolnym, że wreszcie potrzeba izb
szkolnych w miarę przybytku ludności
z roku
na rok
wzrasta, zrozumiemy ła
two, że budowa szkół jest jedną, z naj
bardziej palących konieczności.
Potrzebie tej stara się zadośćuczynić
Pu
Towarzystwo Popierania Budowy
które
blicznych Szkół Powszechnych,
powstało w r. 1933.
Ogłoszono właśnie
sprawozdanie z
działalności tego Towarzystwa za czas
od 1lipca 1933r. do 31grudnia 1934r. i
plan pracy na rok następny.
Jest to pierwszy okres sprawozdaw
czy, w którym Towarzystwo podjęło ak
Przeznaczono
ogółem
cję budowlaną.
szkół

bndowę

na

wyniosły

2.391.400 zł.,

szkolne

budowę

na
za

siłki

Przy

bez

pomocy
404

wykończono
izb

mali

się

wołała

budynki,
rozpoczęto

tern

w

1404
297

-

chać

więźniów z domu
Koronowie,
zniknięcie 7

w

swoich
z

w

krat

za

ub.

na

nocy

wyła
wy

—

udał

niż poza

domu kar
Gdy wiado
towarzyszów

mość

o

więzieniem.

ucieczce

siedmiu

rozniosła

się wśród

goskiego

Sing-Sing'u

1000
mi

skazańców
lub

Koronowie

w

obarczonych

-

mniejsze-

większemi wyrokami,
wszczęło
Onegdaj wieczorem więźniowie

bunt.

rozpoczęli głodówkę, odmawiając przy-r
jęcia jakichkolwiek pokarmów. W po
niedziałek

,,strajk"

rano

przybrał

Zabarykadowani
więźniowie wznoszą okrzyki

strzejsze formy.
lach

ciwko

naczelnikowi

więzienia i

bez przerwy.

hałasując

i

Ryki

o-

ce

w

prze

budowlane

Aby zaspokoić potrzeby
ciągu lat 15, należałoby, według pla
nu
Towarzystwa, budować rocznie ok.
3.000 izb lekcyjnych.
w
roku
Jak widzimy,
pierwszym

w

Popie

Towarzystwo

rania
Budowy Publicznych Szkół Po
wszechnych, celu tego osiągnąć nie zdo

Wicewojewoda

przybył w
zmobilizowanej
wiatowego P.

go

sły

powołany
podsta

Towarzystwo, we
dług obliczeń komitetów
okręgowych,
potrzebuje na wykończenie rozpoczętych
budowli, na dalsze prowadzenie rozpo
czętych budowli, na nowe budowle itp.
6,169.387 zł. Komitety okręgowe roz
porządzać będą sumą 3.263.258 zł. Zro
zumiałe jest tedy odwołanie się Towa
rzystwa do ofiarności publicznej w ,,Ty
rok

Na

następny

—

godniu

Szkoły

Powszechnej".

ono

echo

we

Zrozumienie

powszechnego jest
stwie

w

naszem

Równocześnie p.

mi

p.

nister spraw wewn. w dniu 30 września
1935r. ustanowił przy prezydencie mia
Łodzi

sta

się

radę

czasowego

Mikołaja

ofiarność

równie

będzie

społeczeństwa

powszechna
na
jego reali-

zację.

działania

będzie wydawanie
sprawach, które należą do ra

przybocznej
oplnji

w

należeć

Strajk

nad

ranem

zytowym przez Tczew

Rzeszy Niemieckiej Hit

kanclerz

borga
ler.

30.

Berlin,

9.

że kanclerz Hitler

dowo,

ciągiem

specjalnym

celem

nich,

urzę
dziś po

Donoszą

(PAT.)

przybył

do

Prus

wzięcia udziału

w

W

schod

ludność

izie

ona

polska

gen.

von

Fritsch.

Morderstwo
sznym

pociągu pospie
Paryż-Bukareszt

siadł

z

zbrodni
niona.

morderstwa

pociągu
nie

w

przestępca

Insbrucku.

zostały

wy

Motywy
dotychczas wyjaś

rozległ się

w

sprawie podjęcia

ucieczki

więźniów celi parterowej

nowała

konsternacja.

widocznie

gnowała

mieisklei

źniom,

umieszczonym

kościoła

celi

Dochodzenie

polskiego.
to

szkielet

czasie

żołnierza

odwrotu

w

r.

wykazało,
był
polskiego, który w
1920 został skrytoże

zamordowany przez
scowych włościan z zemsty

koni dla

miej

zajęcie
potrzeb wojska. Sprawcy mor
za

derstwa Pantelejmon Dżuma i Grzegorz
Wojciuk zostali aresztowani i osadzeni
w

9.

(PAT.)

,,Svenska

Dagbladet" donosi o zbudowaniu przez
jedną, z fabryk szwedzkich nowego mo
czołga,

może

wa

piona
musi

w

przez

w
którym taśm a
ciągu 18 sekund

koła,

przyczem

wychodzić nazewnątrz

gąsienico
byćzastą
nie

załoga
dla

doko-

Zawody
Zwyciężył

więzieniu.

czyński ujęty został w niedzielę wieczo
w
okolicy Burzkowa pod Bydgosz
Na zbiega natknął się pewien mie
czą.
szkaniec Burzkowa, który zawiadomił o
tem miejscowego sołtysa. Obydwaj męż
czyźni zdołali odnaleść błąkającego się
więźnia i po krótkiej walce ująć go.
Krajczyński miał na sobie kompetny ucywilny. Zbiega przytransportowano jeszcze tego
samego dnia do więzie
Koronowie.

w

nania

tego

uzbrojony

Poznań
że

30.

odbyły się

strzeleckie

w

9.
tam

(PAT).

Z Leszna

-

armatę 37
na

maszynowe,

Ten

donoszą,

międzynarodowe zawody

mm.

kołach

i 2

może

.

strzelaniu

do rzutków. Z

za

Schmelling

na

i

scnmeuinga

pp.

trzeciem

z

macnona

Englera. Barw polskich bronili
ki Kiszkurno

i

dr.

mistrz

u*

pols

Ciążyński.

ków

Schm

Schoebla, byłego mistrza świata

w

Pierwsze

elling,

włamaniu

Więzownie

do

jedne
Byd

pod

odKorono
wa.
Niewyśledzeni dotychczas spraw
cy
przy pomocy łomu wybili otwór w
murze, przez który dostali się do miesz
kania, zabierając stamtąd obuwie, gar
derobę, bieliznę itp. Poszkodowany ob

kilku
dnak

na

o

5 km

ca.

300 zł.

przypuszczeń wła
jest dziełem zbie
Poszkodowany gospodarz widział
osobników podczas kradzieży, je
z obawy o swe życie nie wszczynał
w

wszelkich

Więzownie

alarmu.
OKNA

PRZYLEGAJĄCEGO

KOŚCIOŁA

ZIENIA

BĘDĄ

DO

W

IE

OKRATO-

czwarte

dr.

Ciążyński.

się dowiadujemy,

władze

cen

karnego kościół parafjalny w Kowydały polecenie okratowania okien kościelnych.
Zabezpieczenie
to w znacznym stopniu utrudni ewentu
alne dalsze ucieczki,
uniemożliwiając
wydostanie się z kościoła.
ronowie,

Z

WIEZIENIA

RÓWNIEŻ

letnia

miejscu

miejsce w konkursie zajął dr
Schoebel, zdobywając 80 pkt. na 100 możli
wyeh, drugim był Kiszknm o 77 pkt., trzeć

dr.

policyjne powiadomione zo

w

FORDONIE

UCIEKAJĄ.

Ub. soboty w godzinach popołudnio
wych zbiegła zwięzienia w Fordonie 26-

Lesznie

w

zagranicznych stawili się jedy
n ie
Niemcy,
którzy byli reprezentowani
przez mistrza Europy w strzelaniu do rzut
wodników

WOZO

domu

czołgu,
karabiny
osiągać

szybkość 75 km na godzinę, zaś na taś
gąsienicowej do 40 km
Armja
szwedzka zakupiła jeden taki czołg dla
celów eksperymentalnych.

DOKsie

W

ZBIEGÓW.

tralne, zaniepokojone drugą zkolei ucieczką więźniów przez przylegający do

typ

mie

Mistrz bokserski

ROLNIKA

WANE.

manewru.
w

DO

DZIEŁEM

-

zuchwałem

o

Jak

strzeleckie

Niemiec dr. Schoebe!

do

rem

gów.
kilku

w

30.

przyległej

Władysława Krajczyńskiego, odsiadują
karę 5-letniego więzienia.
cego
Kraj-

manie

na godzino
CzołgPierwszy
osiągający
szybkoś c 75 km Szwecji
model z(budowano
Sztokholm,

w

parterowej.

Pi*zypadek, który pokrzyżował plany,
więźniom, przyczynił się
uciekającym
do ujęcia 1 z 7 uciekinierów,
również
aranżera
drugiej ucieczki, 31 -letniego

Według

polskiego

latach

bójczo

łuckim
powiecie
podczas robót ziem
nych natrafiono na szkieletludzki, okry
mundurem
ty
postrzępionym
wojska

z

jednak 7 śmiałków zbiegło.
Spieszący do płonącego budynku miesz
kańcy Koronowa natknęli się na jednej
z ulic
na uciekających
mężczyzn w bieliźrtie, jednak w ogólnem podnieceniu
nikt nie przeszkodził im w ucieczce. Tak
więc przypadek pokrzyżował plany wię

rolników, w
goszczą, odległem

rozwią

prawnych przeciwko

mord żołnierza

Łuck,30.9.(PAT.)WewsiMiłaszaw

wydostania się

,,mamru",

go

rozwiązaniu rady

środków

15

zrezy

Większość

alarm.

zamiaru

licza straty

po

zapa

Przypuszczano,
odkrył ich ucieczkę,

ktoś

z

Władze

rady.

Skrytobójczy
wykryty

wy

realności

z

buchł pożar, to też zaalarmowano straż
Wśród
do
pożarną.
przygotowanych

stały

30. 9. (Teł. wł.) Na najbliższą środę zwołane zostało ostatnie po
rozwiązanej Rady Miejskiej, k tóre w myśl ustawy będzie miało cha
rakter tajny. Porządek obrad przewiduj e wniosek prezesa klubu endeckiego Jatow.

sygnał pożarowy.

jednej

w

WŁAMANIE

poznańskie! rady

i

mieście

w

Przy rynku

nia

(o) Poznań,

pociągu Bukareszt—Paryż

dokonaniu

zachowaniu
wszelkich środków
przy
ostrożności przez wyłom do kościoła

ny.

o

domu

dni

murze
dokościoła.
Og.4nadranem
droga do ucieczki była gotowa. W celi
znajdowało się 47 więźniów. W chwili,
gdy się więźniowie poczęli wysuwać

nie p. dr. J. Olszaka, burmistrza m'. Karwi

nadrzęd

i

przez

w

biór

-

iedeń, 30. 9. (PAT.) W

pospiesznym
została
za
mordowana wczoraj obywatelka rumuń
ska.
Dochodzenie
policyjne wskazuje,
iż mordercą prawdopodobnie
jest stu
dent rum uński,
który legitymował się
na
granicy studencką legitymacją. Po
W

Czechosłowacji

nad

siedem

partja

z

pracowała
przygotowaniem podkopu i wyłomu

dla wszystkich polskich stronnictw, sto
o
warzyszeń gospodarczych i kulturalno
światowych. Prezesem wybrano jednogłos

ną

siedzenie

dela

w

za

Chcą zaskarżyć decyzję

tam w dn. 2 października
prezydenta Hindenburga w nowej
krypcie pomnika tannenberskiego. Kan

oraz

w

Ostatnia

wię
doty

UJĘTY.

życia rady

instytucją kierowniczą

z

stości złożenia

Blomberg

zażegnany
Śląska

Łabędzi śpiew endekSw

zwłok

wojny gen.
głównodowodzący armji

do

karnego,

7

szczegóły,

wypadku.

WNIE

uroczy

clerzowi towarzyszą minister

wiceprezydenta miasta Łodzi
Godlewskiego,
wicewojewodę

w Czechosłowacji
polskinaczelne!
Polaków

kończyła prace nad zorganizowaniem swej
naczelnej instytucji, powołając do życia ra
dę naczelną Polaków w Czechosłowacji. Bę-

3 -ciej

kierunku Mal-

w

fro n t

Ostrawa, 30. 9. (PAT). Dnia 25

Morawska

Kanclerz Hitler przejeżdżał przez
Tczew
godz.
przejeżdżał pociągiem tran

minister spraw we
na stanowisko tym

strajkowych nie podejmowano.
przyniosły całko wite uzgodnienie stanowiska wszystkich
organizacyj robotniczych, tak że przeds tawiciele ich utworzyli jednolity front
związków zawodowych. Sytuacja uległa wyjaśnieniu zgodnie zpoglądem, że po
stulaty robotnicze mogą być roztrząsane bez uciekania się do strajku.

zaniu

o

wiceprezydenta

dwa dni

Zjednoczony
Powołanie

tego

bliższe

więźniów, która wydostała się

wszczynając

załogowych. Nigdzie prób

radców

rencji

ostatnią ucieczką

z

czące

UCIECZCE.

W

ARANŻER PIĄTKOWEJ UCIECZKI

Śląsku

na

związku

ustalono

iż

Katowice, 30. 9. (Teł. wł.) Na terenie
wszystkie zakłady
Górnego
uchwałą konfe
przemysłowe pracowały dziś normalnie, zgodnie z wczorajszą

rochowskiego

W dniu 30 września br.

Turkowskiego.

łuckiego, zwalniając go na czas pełnie
nia funkcyj od pełnienia obowiązków w
służbie państwowej.

składającą
rady

przyboczną,

24 osób. Do zakresu

z

społeczeń

powszechne.

Niechże

stanowisko

na

wnętrznych powołał

szkolnictwa

potrzeb

kom.

.

ustroju samorządu terytorjalnego

bm.

powinno głośne i powsze
warstwach
wszystkich
społeczeństwa polskiego.
Akcja zbiórki publicznej na budowę
szkół powszechnych powinna dać obfite
owoce, pomimo ciężkich warunków go
spodarczych.
Znaleźć

chne

P

dy miejskiej.

.

W

źniów

POŻAROWY

ALARM

PRZESZKODĄ

-

po

komendanta

przez

Na
Warszawa, 30. 9 (PAT.)
wie art. 73 ustawy o częściowej zmianie

Ostatnie

łało.

p. asp. Markuszewskiesukurs policji powiatowej,

Utworzenie rady przyboczne!
przy prezydencie m. Łodzi
Godlewski

PRZYPADKOWY

więzienia.

teren

na

kierownictwem

straży,

piski

się

Więźniowie
groźniejszego rozmiaru.
głodują i wznoszą buntownicze okrzyki.
Na miejscu czuwa bez przerwy silny od
dział policji z terenu miasta, który pod

.

sprawozdawczym

Hornowie

w

Policjanci zaopatrzeni są w stalowe heł
my i gotowi każdej chwili do stłumienia
rebelji przy zastosowaniu siły.

.

byd

mieszkańców

dniu

Przybycie
policji i prokuratora S. O z Bydgoszczy
p. Łukawskiego nie wpłynęło na uspo
kojenie wzburzonego zespołu mieszkań
ców fiomu karnego.
W chwili, gdy wiadomość tę podaje
bunt
trwa
w
więźniów
dalszym
my,
ciągu, chociaż jak dotąd nie przybrał on

pozostałych pensjonarjuszów
nego,

mieście.

w

wczorajszym rano w Bydgo
szczy ponownie po pierwszym pościgu
zmobilizowany został silny oddział poli
cji,
który samochodami ciężarowemi

piątek

poprzedników
więziennych

12

daleko

W

zdaje się większe wrażenie wśród

nauko

budowę
lekcyjnych,
1051 izb lekcyjnych.
objektów, w tem
Wybudowano również pewną ilość mie
szkań dla nauczycieli: w okręgu brze
skim 126 izb mieszkalnych, rozpoczęto
budowę 106 izb, w okręgu wileńskim
wybudowano 64, rozpoczęto budowę 56
izb

śladem

wymienionych

sum

karnym

-

śmiałków, którzy

114.560 zł.

we

o

ucieczka

Druga
karnego

zł, pożyczki na urządze
zł, zasiłki bezzwrotne
pomoce

domu

w

ucieczce 7 współtowarzyszy więźniowie rozpoczęli głodówkę Na miejscu
czuwa oddział policji
Narazie bunt nie przybrał groźniejszych rozmiarów

2.000

urządzenia szkolne i

na

w

naukowe

pomoce

Pożyczki

zł.

zwrotne 290.399

nia

i

zaopatrzenie

2.788.359

ę

szkół

ich

szkolne

urządzenia
sum

i

Na wieść

1935 R,

-

izb

większość

że

więźniów

Bunt 1000

—

7.389 izb

tern

w

,

zamałych (o powierzchni podłogi
żej 30 m. kw.).

PAŹDZIERNIKA

D. 1

WTOREK,

Marja

Brosler

vel

Stanisława

Więźniarka, korzystając z
nieuwagi dozorczyni, przedostała się za
ogrodzenie, uchodząc w nieznanym kie

Szwelińska.

runku.
O ucieczce

więźniarki powiadomione
zostały drogą telefonogramów w-szystkie
okoliczne posterunki policyjne.

WTOREK,
GŁOSY

D. 1

PAŹDZIERNIKA

1935 R.

s

ODGŁOSY

I

Macki kaoifalu niemieckiego
na Pomorzu
(ow) W poniedziałkowym numerze ,,Cza

swych reportaży gospodar
zajmuje się problemem
suprem acji spółdzielczości
niemieckiej na
Pomorzu i infiltracji kapitału niemieckiego
na Pomorze.
Kapitał ten, wedle uwag au
znamiona czynnika
tora, posiada wybitne
politycznego, co m. in. ujawnia się w fak
cie, że dąży nie tylko do zasilenia samej
niemczyzny pomorskiej, lecz również do ko
laboracji z polskiemi sferami gospodarczcmi
i osiągnięcia przez to na nie odpowiedniego
wpływu.
Autor zastanawia się nad pytaniem, ja
kie są przyczyny rozrostu
spółdzielczości
niemieckiej na Pomorzu i znajduje następu
jące wyjaśnienie tego zjawiska:
su'*

w

czych

jednym
St.

p.

ze

Brucz

,,O drazu stwierdzić trzeba nierówność

emulacji niemiecko-polskiej, bo
wewnętrznych
rozwoju
takich jak
spółdzielczości niemieckiej,
doping ideowo-polityczny oraz sprawność
organizacyjna, istnieje i działa poważna
szans

w

obok

przyczyn

Przyczyna ta po
lega na 200 miljonach marek przeznaczo
nych przez rząd niemiecki na poparcie
spółdzielczości we wschodnich prowin
Niemała część tej sumy
cjach Rzeszy.
zasiliła kapitał obrotowy spółdzielczości
niemieckiej na Pomorzn i w Poznańprzyczyna zewnętrzna.

sk iem

,

dopływ pieniędzy, o którym
sprawozdaniach

cho w rocznych
dzielni."

Odbiornik,

głu
spół

walory

Czyniąc dalej przegląd akcji finansowej
Niemców na Pomorzu, autor wskazuje na
wybitną jej tendencję do dyrygowania ży
ciem gospodarczem tej dzielnicy, przyczem
dochodzi do poniższej, słusznej konkluzji:
,,W tej sieci stosunków gospodarczych
nietrudno dostrzec

tycznej. Więcej
trzeć wnikliwie,

węzłów
kto

—

ten

dla

sq

Wszystko

Philipsa

niespodziankq

najbardziej

pa

zwolennikiem

to

na

Europejskie

wymaga

każdym najdro
pomorskiego życia

Chcesz

posłuchać

posiadając najnowszy

usłyszysz,
rok

opery?

przez słynnych solistów ?

partyj śpiewanych

praw

na

eteru.

Jesteś może
i

jących

poli

chce i umie

czerwoną

rektywy politycznej. Nici

organizacjach

akustyczne
dziwa

którego

techniczne

codziennie

urozmaiconym repertuarze płyną

modet

1936.

radjowe

programy

co

przynoszą

wieczór

liczne opery i inne

wspaniałe rozrywki dostępne

posiadaczy

,,

n a szeg o

dlo

klucza, który cały świat otwiera''.

na

bniejszym odcinku
gospodarczego w ytropi
w

metody

o

...

falach

sieć

dy

zbiegają się
partyjnych, których
te

oblicza i cele, działalność i ustosunkowa
nie wzajemne zasługują na baczną uwagę

PHBliPSI
iUTO.VKa.WA

SPRZtDAf

szerokiej opinji polskiej."

Błyszcząca nędza stolicy
Wielkopolski

Polska" w korespondencji z Po
podaje kilka interesujących szcze
gółów, dotyczących działalności samorządu
poznańskiego w okresie niekrępowanych niczem rządów endeckich i w czasie ostatniej
rozgrywki z komisarycznym prezydentem
Więckowskim, zakończonej
jak wiado
mo
rozwiązaniem poznańskiej rady miej
skiej:
,,Do wyborów samorządowych w 1933
roku
w okresie
pisze. ,,Gaz. Polska"
istnienia zupełnego politycznego zgrania
większości endeckiej rady miejskiej z za
rządem miasta, ojcowie miasta nie k ryty

ZNAK
NYCH

AUTORYZOWA.

SPRZEDAWCÓW

nGazeta

znania

—

—

—

—

kowali, nie radzili, tylko uchwalali.

BEZPŁATNE PROSPEKTY l DEMONSTRACJE U WSZYSTKICH

DAWCÓW

BORKOWSCY,

Bydgoszcz,
Bydgoszcz, Długa

bo

w

Poznaniu

kata

zorami zamożności".

Samorząd wojewódzki
a

administracja

korespondencji poruszony jest rów
nież inny temat, wiążący się z całokształ
tem zagadnień samorządowych, nie tylko w
Wielkopolsce, lecz na całym zachodzie Pol
ski. Chodzi mianowicie
o organizację
sa
morządu wojewódzkiego. W chwili obecnej
odbywają się w Poznańskiem wybory do
sejmiku wojewódzkiego, po którego zebra
niu się ma nastąpić wybór nowego starosty
krajowego. W tej sprawie ,,Gazeta Polska"
czyni następujące uwagi:
,,P ytanie zasadnicze możnaby sformu
łować w zagadnieniu, czy nie należałoby
pójść po linji większego zespolenia samo
rządu wojewódzkiego z władzą admini
stracyjną. Samorząd wojewódzki istnieje
tylko na ziemiach zachodnich i zmiana
ustawy samorządowej jego nie dotknęła.
Na szczeblu powiatowym
samorząd ze
spala się z władzą administracyjną oso
i jako szefa
bą starosty powiatowego
W

—

DZIEMBOWSKI,

6, R.

B

.

REIMAN

,

.

,

.

.

Pracą i oszczędnością

Min. Matuszewski
Min.

Matuszewski

.

strofalny stan budżetu miejskiego zbie
gał się ze wszystkiemi zewnętrznemi po

.

.

o

ogłosił na łamach
,,Gazety Polskiej" trzy artykuły pod ogólnym tematem ,,Co i jak?" Omawia
nich obecną
w
sytuację
gospodarczą
Długi miasta sięgały sumy 75 miljonów
Polski i wysnuwa wnioski, jak należy
złotych. Zadłużenia tego nie oprocento
walczyć z gnębiącym nasze życie gospo
wywano. Pozycje budżetowe były fikcją.
Gospodarka miejska, przeciążona obsłu darcze kryzysem.
gą długów, wegetowała przy pomocy je
Z uwagi na osobę autora, jak i temat
dynie tych wpływów, jakie odrzucały ga
rozważań, artykuły ministra Matu
jego
zownia i elektrownia, oczywiście kosztem
szewskiego są ważnem wydarzeniem
niemożności obniżenia
cen
gazu i elek
tryczności a temsamem niemożności po publicystycznem. Tern ważniejszem, że
tanienia
kosztów
utrzymania.
dziś najistotniej
Gdyby dotyczą one spraw
ktoś gwałtownie szukał frazesu dla oce
szych,
żywo
interesujących
ogół społe
ny te sytuacji, musiałby użyć określenia:
czeństwa.
błyszcząca bieda,

RZECZYPOSPOLITEJ, A M. IN. W NASTĘPUJĄCYCH FIRMACH:

Gdańska 28a, J

ska 16-17, A. MARCINIAK I SP.,

-

ń'

SPRZE.,

Bydgoszcz, Dworcowa 3, B. JĄCZKOWSKI, Bydgoszcz, Gdań
Bydgoszcz, Dworcowa 25, GRIMM SUKC. I KAMIŃSKI,
Gdynia, Starowiejska 47, GDYŃSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRYCZNE, Gdynia, Starowiejska. 16, MIEJSKIE ZAKŁADY ELEK
Św. Jańska 59,
TRYCZNE, Gdynia, Mościckich 41a, ,,SPORT-PRQMIEŃ", Gdynia, 10 Lutego 25, T. WIEĆZFFINSKI, Gdynia,
B. W OJEW SKI, Gdynia,
Starowiejska 26, W. KUCHARSKI, Grudziądz, Stara 17-19, F MACIEJEWSKI, Grudziądz, Mickiewi
cza 4,
K. MAESER, Kartuzy, Parkowa 3, B-CIA ARMAŃSCY, Kościerzyna, Gdańska 5, A. HIŃZ, Mrocza, 5 Stycznia 2, C. NA
GÓRSKI, Starogard, Rynek 9. K. SCHULTŻ, Starogard, Rynek 37, A. LIETZ Tczew, Kościuszki 1. J MORGENROTH,
Tczew,
Rybacka 17, J WŁODARSKI, Tczew, Paderewskiego 4, K. LEWANDOWSKI, Toruń, Szeroka 2, E SIWIEC, Toruń, Żeglarska31,
E. SCHWEŃKGRUB, Toruń, Łazienna 17, B. WOJEWSKI, Wejherowo,
Sobieskiego 2.
B-CIA

Wy

bory samorządowe jesienią 1933 roku da
ły endecji znowu większość.
Bezkrytycyzm ustąpił wtedy miejsca demonstracji
Smok partyjnictwa, wzięty
politycznej.
na wędzidła nowej ustawy samorządowej
zaczął parskać, wierzgać i wyłamywać
się z cugli.
Zarząd miasta przejął w tych warun
kach tymczasowy, komisaryczny prezy
dent
p pułkownik Więckowski. Za
stał gospodarkę miejską w zaniedbaniu.

NA TERENIE CAŁEJ

AUTORYZOWANYCH

konieczności walki

z

stji podniesienia bogactwa narodowego,
celu polityki gospodarczej Państwa.
Kryzys spowodował gwałtowne za
kłócenie w uprzednim systemie podzia
łu dochodu świata, co wyraziło się:

kryzysem
łów

nabywanych

w
i

Polsce

sprzedawanych

przaz

która
rolników,
wynosiła w r. 1929
11,5 punktów, zaś w r. 1935 wynosi 21,1

—

punktów.

chcemy podnieść nasz do
narodowy, to nadal najskuteczniej
sposobem jest zwiększenie udzia

Jeśli więc
chód

cen
w spadku
wogóle, 2) spadku
rolnych, szczególnie głębokim, 3) w szym
rolnictwa
w
dochodzie
ogólnym
cen
sztywności długów,
monopolowo re  łu
gulowanych i większości umów o pracę". kraju.
Drugi skolei artykuł min. Ignacego
Stąd też wywodzi się ostra ingeren
cja Państwa w podział dochodu narodo Matuszewskiego na łamach ,,Gazety
metodom
wego,
wspólna
wszystkim
Polskiej" nosi podtytuł ,,Cel dalszy".
walki z kryzysem, mająca na celu przy
W
ten
Sposób w odróżnieniu od
wrócenie utraconej równowagi.
pierwszego
artykułu,
poświęconego ,,ce*
CEL BLIŻSZY.
łowi bliższemu", min. Matuszewski prag
że to nie jest
,,Okazało się bowiem,
wszystko jedno, że rolnik musiał nabyć nie podkreślić, że główny nacisk (wła
Pierwszy artykuł omawia środki,
więcej. Okazało się, że gwałtowne prze śnie ten cel bliższy)
musi być przedezmierzające do podniesienia dochodu
sunięcia w podziale dochodu, zatrzymu
na podniesienie
narodowego, jako głównego, obok kwejąc część wytwórczości pracującej uprzed wszystkiem położony
udziału
dochodzie
rolnictwa
w
nio na obsługę tego rynku,
do
spo
którego
chód zmalał
zahamuje całą wytwórczość. łecznym. A dopiero obok tego winien
administracji i jako przewodniczącego
zasadniczy cel
Aby zapobiec dalszemu spadkowi do być realizowany drugi
samorządu. Czy nie możnaby tej samej
chodu narodowego ”— pod czem należy
Państwa,
polityki
gospodarczej
tj. pom
zasady zastosować w samorządzie woje
rozumieć ilość wytwarzanych i konsu nażanie bogactwa kraju.
Nie byłoby wtedy starosty
wódzkim?
krajowego a przewodniczącym
sejmiku
Jedna jest tylko rada
stwierdza
mowanych w kraju towarów i usług
oraz wydziału
wojewódzkiego byłby wo nie wystarczy jednak powrócić doprzed- min. Matuszewski
aby
kraj
mógł się
Zmiana
ta
wiel
jewoda.
miałaby jedną
dochodu. W mię
bogacić: należy mniej wydawać niż się
obok usprawnienia admini kryzysowego podziału
ką zaletę
stracji
odciążyłaby budżet samorządu dzyczasie bowiem gospodarka świato zarabia, a oszczędności zamieniać na no
A więc taniej i prak
wa uległa bardzo
wojewódzkiego.
głębokim przeobraże we narzędzia produkcji.
niom.
Narazie więc można być jedynie
tyczniej."
,,...błądzi dziś każdy, kto chcąc wypę
Tego rodzaju projekty, jak powyższy, nie może o poprawie częściowej, wewnątrz
dzić z Polski jej ohydną nędzę
myśli,
są nowe.
Sprawa reformy samorządów wo poszczególnych krajów, poprzez korekże można to uczynić inaczej, niźli przez
pracę, oszczędzanie, oszczędzanie i pra
jewódzkich na terenie ziem zachodnich by turę podziału ich dochodów.
cą".
ła ju t wielokrotnie wentylowana, nie przy
Po tych rozważaniach natury
ogól
Państwo musi jednak stworzyć
wa
nosząc jednak dotychczas żadnej konkret
nej przechodzi min. Matuszewski do go
nej decyzji. Obecnie, ze względu na wybory spodarki polskiej, stwierdzając, że u runki, aby obywatel mógł, chciał i mu
nas takiej korektury
nie udało się jesz siał kapitalizować.
nowego sejmiku w Wielkopolsce, zagadnie
nie to
nabiera
ak
znowu
cze przeprowadzić.
jak widzimy
Wyrazem tego jest
Mógł? A więc,
żeby miał z czego
tualności,
rozpiętość np. między cenami
artyku
(Ciąg dalszy na stronie 4-tej).

,,1)

cen

—

—

—

—

—

-

-

—

—
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(Ciąg dalszy
oszczędzać!

ze

strony 3-ciej).

Pierwsze

zatem

zadanie

to dbałość o
tej dziedzinie
podniesienie dochodu narodowego. Za
gadnieniu temu poświęcony był poprze
dni artykuł min. Matuszewskiego, przyczem
końcowa
konkluzja
artykułu
brzmiała pokrótce, jak następuje:
Chcąc zwiększyć dochód społeczny
trzeba przywrócić siłę nabywczą rynko
wi wiejskiemu, co najwłaściwiej usku

Państwa

w

—

Stan
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naszych
dróg
wodnych
się

domaga

jaknaiszybszei

szych rzek zlikwidowałaby ujemną po
ra
z roku
na
rok w Polsce na aktual zycję, jaką stanowią
dewastacje wo
dne.
ności. W wielu dziedzinach zdołaliśmy
Polska jest znakomitym terenem dla
już powetować nonsensy, jakie odzie
wysokiego
rozwoju dróg wodnych, za
dziczyliśmy po poprzednich gospoda
tecznić przez obniżkę ciężarów
rolnic rzach kraju, w innych posunęliśmy się równo ze względu na istniejący system
twa i kosztów produkcji rolnej.
daleko naprzód, lecz tempo i rozwój na wód jak i nizinny charakter naszego kra
Obecnie min. Matuszewski
przepro szego życia domaga się coraz natarczy ju. Nawet naturalny kierunek naszych
dość spojrzeć na mapę
wadza powiązanie
tej tezy z realizacją wiej pełnego wykorzystania posiadanych rzek
jest
drugiego głównego celu polityki gospo w tym względzie możliwości.
wysoce dogodny. Główna arterja wodna,
darczej, a następnie przestrzega przed
Jednym z tych odcinków zagadnień Wisła, płynie od południa do północy,
przeciążaniem społeczeństwa ciężarami komunikacji, odcinków, który przez dłu łącząc stolicę państwa z morzem, Podo
publicznemi, jako czynnikiem,
mogą gie lata był ze względu na szczupłość bnie dopływy Wisły łączą się z sieciami
naszych inwestycyjnych środków trak wodnemi naszych sąsiadów na wschodzie
cym nietylko hamować kapitalizację
ale nawet wywoływać dekapitalizację.
są drogi wo i zachodzie, stwarzając i pod tym wzglę
towany po macoszemu
dem bardzo dogodne dla nas warunki.
Zachętą do kapitalizacji jest skolei dne.
Nie oznacza to, abyśmy tego zagadnie Państwo niemieckie posiada już uregu
przeświadczenie o stałości własnej wa
luty. Przypomina tu min. Matuszewski nia nie doceniali, lub nim się nie inte lowane systemy wodne, o wodnych in
resowali. Przeciwnie, teoretycznie opra westycjach w Sowietach, stale dowiadu
dwa przykre fakty z naszej praktyki go
to
brak
do
cowaliśmy tę dziedzinę bardzo poważnie jemy się z łam prasy.
spodarczej, kiedy
przez
wiary
W dzisiejszych warunkach na terenie
złotego napychaliśmy kieszenie innym i realizujemy ją, stopniowo w ramach na
całej Polski posiadamy zaledwie 5.800
krajom. Raz
ubodzy Polacy darowali szej działalności inwestycyjnej.
Stwierdzić trzeba, że znaczenie na km. dróg wodnych żeglownych oraz oSt. Zjednoczonym ok. 20 miljonów dola
rów naskutek
dewaluacji oszczędności szych dróg wodnych dla życia gospodar koło 9.000km. rzek spławnych, czyli łącz
dolarowych. Kiedyindziej znowu polskie czego mogłoby być bardzo znaczne przez nie i4.800 km. podczas gdy np. taka Ro
obniżenie kosztów transportu, stworze sja Sowiecka
ma ich
112,7 tysięcy km.
oszczędności, składane w bankach szwaj
nie
Ta niewielka ilość rzek spławnych,
do
zasilania
nowych połączeń komunikacyjnych,
carskich, służyły
kredyta
nie mówiąc już o tem, że regulacja na jakie posiadamy, znajduje się jednak w
mi Niemiec.
Zagadnienie komunikacyjne

przybie

—

—

—

—

jest dalej do kapitalizacji
władzy politycznej, ale nie w
mniejszym stopniu i stałość zasad poli
tyki gospodarczej tej władzy.
Należy wreszcie procesy kapitalizaeyjne sprowadzić we właściwe łożysko.
chronicznie
chora na
,,Polska jest
brak kapitałów obrotowych.
To też w
najbliższych latach polityka finansowa
zmierzać
winna
przedewszystkiem do
stworzenia
kapitałów obrotowych. To
Pierw
będzie kapitalizacja umiejętna.
szym zaś warunkiem powstawania ka
pitałów obrotowych jest zejście z rynku
Skarbu jako poszukiwacza pożyczek".

nas

na

odcinku

Co i
a

niewiele

z

nich
są

letnich

miesięcy
80

cm.

barki ładowne

nie

mogą

płynie

nieure

Wiśle

Warszawa-Modlin

rzeniu

np.

podczas
o

zanu

przepłynąć

z

powodu mielizn, których na tym odcin
ku istnieje 31.
W celu przyjścia z pomocą żegludze,
administracja wodna doraźnie niweluje
mielizny. Ilość pogłębiarek jest jednak
niedostateczna, to też roboty pogłębiarskie nie zabezpieczają stałości
ruchu
statków, i barek ładownych o zanurze
niu

1

mtr.

że
w
wa
dziwnego,
tych
przedsiębiorstwa żeglugowy
tabor handlowy statków 1 łodzi żeglugi
nie
śródlądowej wynosi 2.365 sztuk
mogą się rozwijać normalnie, ponieważ
może
ustalić
wszelka kalkulacja nie
zgóry kosztów własnych.
Aprzecież dobrze rozbudowana żeglu
ga śródlądowa, to nietylko najdogodniej
sza
droga przewozn towarów, przezna
czonych na eksport przez Gdynią i
Gdańsk, ale najtańszy transport dla to
warów obrotów wewnętrznych.
Koszty
transportu wodnego wynoszą 4 —9,5gr.
za
tonnokilometr przy jeździe w górę
zaś 3,2
7,7 groszy przy jeździe w dół
rzeki, podczas gdy stawki taryfy kole
17 groszy. Jest to
jowej wynoszą 4,97
włęc duża różnica, która mogłaby wpły
nąć dodatnie na tańszą kalkulację cen

Nic

runkach,

abisy'^sfcB

-

-

-

—

wielu towarów.

obecnej nie możemy jeszcze
pozwolić na wielką akcją regula
cyjną, niemniejjednak staramy sięoopa
nowanie żywiołu wodnego w drodze zbu
dowania rezerwuarów dla wód górskich,
umocnienie brzegów, przez sypanie wa
łów ochronnych, oraz budowę tam po
przecznych, mających na celu ustabili
zowanie koryt rzecznych. Niezależnie od
tego
jeżeli chodzi o odcinek Wisły
budujemy dwa porty: jeden w Żera
niu, a drugi w Płocku, które odegrają
ważną rolę w naszej
komunikacji wo
dnej.
Początki naszych prac na odcinku
wodnym są dzisiaj bardzo skromne, nie
mniej jednak ważnem jest to, że pracą
tę podjęliśmy, że zahamowana została
że każdy rok nastę
akcja wsteczna
pny przynosić nam będzie nowe zdoby
cze w tej
dziedzinie.
W chwili

sobie

jak?

—

artykule ,,Ga
zety Polskiej" p. t. ,,Co i jak?" na teórat
programu gospodarki polskiej,
Ignacy
Matuszewski
przechodzi do omówienia
środków dla podniesienia dochodu naro
dowego i utrzymania kapitalizacji. Środ
trzecim,

że

pożytku. Rzeki nasze
gulowane, niepogłębione. Na

Potrzebna

W

stanie,

dla

—

stałość

naprawy

takim

ostatnim

—

ki te są:

,,Zespołem środków, które dla podnie
narodowego i utrzymania
kapitalizacji należałoby, zdaniem mojem
obecnie zastosować, jest: 1) przywrócenie
2) zaniechanie,
równowagi budżetowej,
względnie bardzo znaczne zmniejszenie
sienia dochodu

-

Członkowie

gabinetu

Pośrodku

abisyńskiego.
ten

Gneta

Herouy

—

m

Yolde

inister.Spraw Zagranicznych

Bch

Sellassie.

obcią

zadłużania się Skarbu, 3) zniżka
żeń publicznych
(przedewszystkiem w
rolnictwie), 4) zniżka taryf kolejowych,
5) zniżka kosztów utrzymania w drodze

rewizji opłat, pobieranych za usługi przez
ciała publiczne, względnie regulowanych
przez ciała publiczne (np. komorne), 6)
zniżka cen monopolów prywatnych i pu
blicznych, 7) i lityka kredytowa nasta
wiona na odbudowę
kapitałów obroto
wych, 8) dążenie do osiągnięcia równo
wagi na niskim poziomie cen, jako gwa
rantującym nam większy udział w obro
cie światowym".
Interesująco brzmią uwagi Ign. Ma
tuszewskiego na temat równowagi bu
dżetowej.
,,Przywrócenie równowagi budżetowej
wymaga
jednego tylko
aby brać od
tych co mają, nie zaś od tych, co nie ma
ją. Kiedy próbuje się wycisnąć podatek
z deficytowego warsztatu, kiedy zabiera
się kobiecinie ostatnią poduszkę z pod
to
głowy i wywołuje bunt chłopski
jest nadmierne obciążenie publiczne. Kie
dy się próbuje zamiast wzięcia części do
chodu, skonfiskować część majątku, to
to jest nietylko nadmierne obciążenie
ale i niszczenie źródeł dochodowych. Ałe kiedy się
zamiast
10 proc. dochodu
-

—

—

chce wziąć 11 proc.
zamiast 25
czy
26 proc. to to uczynić można.
proc.
I nie należy się oszukiwać, jakby nie
było w budżecie wydatków, których nie
można skruszyć bez szkody dla Państwa.
Nikt mnie np. nie przekonał i nie

O

prze

wydawanie w tej chwili pienię
dzy na prowadzenie przez Państwo tea
trów jest potrzebne.
Można powiedzieć, że to drobiazg. Napewno. Ale takich drobiazgów są setki
i tysiące".

kona,

że

Zamordował

ciotkę

M arszałka Piłsudskiego w Suwał
kach, mieszkaniec wsi Piotrowa Dąbrowa,
trzema strzałami z re
Józef Cichanowicz,
Na

pl.

wolweru, pozbawił
życia swą ciotkę, 56letnią Józefę Aponiukową. Morderca tłuma
czy swój czyn nienawiścią
spowodu sporu
majątkowego i toczących się spraw w są
dzie.

Zwłoki Apońukowej zabezpieczono do
władz sądowych*

dyspozycji

proletariat

współpracy młodzieży inteligenckiej

i

robotniczej

naterenieO.M.P.
hasła

Znamy już
demagogów
Pracy i Państwie Pracy, które li
czne
organizacje powypisywały na swych
szumne

o

ludziach

sztandarach.

Czytamy powieści i poezje ,,awangardzi
pisarzy tzw. proletarjackich, sami
powtarzamy często bezmyślnie jak pacierz,
modne dziś słowo ,,Świat Pracy", a jednak
stwierdzić należy, że niestety brak nam je
szcze
istotnego zrozumienia, brak zatem
szczerego uznania, tak dla samej pracy ja
ko takiej, jak i dla pracownika,
(mam tu
na myśli specjalnie
pracownika fizycznego
brak było bowiem dotych
robotnika)
czas
terenu, jakiejś
wspólnej platformy,
gdzieby mogło nastąpić wzajemne poznanie
stów"

—

—

-

i ewentualne

—

zbliżenie.

—

—

i

Inteligencja

Ciągle jeszcze istnieje u nas pomiędzy
pracownikiem umysłowym i fizycznym ten
jakiś niezrozumiały rozdźwięk, jakaś ta nie
ufność i niechęć wzajemna niesłuszna i niczem
nieusprawiedliwiona. 'Dla robotnika
,,inteligent" jest czemś dalekiem, zdecydo
wanie wyższem, niedostępnem i niezrozumiałem. Dla tegoż inteligenta robotnik jest
stworzeniem

ciemnem,

brudnem,

wiecznie

glodnem,

spoconem, a przytem podstępnem,
złośliwem i też niedostępnem i niezrozumia-

łem.

Ci, którzy naprawdę znają robotnika,
wiedzą, że ten stan rzeczy polegać może je

dynie na jakiemś strasznem, fatalnem nie
porozumieniu.
Robotnik i inteligent patrzą na. siebie
jako na niezdarny zlep, drobnych nic nie
znaczących szczegółów, różniących ich jed
nak ze sobą w tych właśnie nic nie znaczą

cych szczegółach i zagubieni w nich zapo jacielskie zespoły samowychowawczo-ideo*
m inają o najważniejszem i naistotniejszem:
we, zatarły się powoli wszelkie różnice, zni0 samem człowieczeństwie jako istocie i idei knęła gdzieś bez śladu dawna nieufność.
1 o tej najsilniejszej więzi łączącej ich nie Wszyscy poczuli się sobie bliscy. Rozwinęło
rozerwalnie, łączącej nietylko poszczegól się silne poczucie solidarności koleżeńskiej.
wszyscy za
nych ludzi, ale całe ich grupy czy warstwy, Hasło ,,jeden za wszystkich
bo nawet państwa i narody: o pracy.
jednego" przestało być tylko czczym fra
n abrało istotnej
treści.
Powód jest głębszy niż by się napozór zesem,
I tutaj jeszcze raz zatriumfowały metody
zdawało. Wina to zgubnego i z gruntu fał
organizacyjne O. M. P pokazało się, że nie
szywego, a .zakorzenionego u nas od wieków, haniebnego stosunku do pracy jako są one fikcją, utopją, jak twierdziło wielu
,,zła koniecznego", czegoś niezmiernie przy- ,,realistów", że atmosfera przyjacielska, sy
krego, na co nas życie skazało, jarzma, któ stem wzajemnego bezpośredniego oddziały
re nosić jesteśmy zmuszeni by żyć. Powstaje
wania da lepsze rezultaty niż stary, porzu-f
stąd apatja, zniechęcenie, czujemy się nie cany już wielokrotnie, poniechany nieraz
wolnikami własnego losu.
system wykładów i odczytów, których nikt
nie słucha, o których się zapomina, bezdu
Stan ten jednak musi uledz i ulegnie
zmianie. Wszyscy wreszcie muszą
zrozu szny system pielęgnowany dla tradycji w
do którego
mieć, że ,,praca jest źródłem wszelkiej w ar wielu jeszcze organizacjach,
tości i jej miarą",
że ,,czynnikiem praw
niestety ciągle jeszcze niepotrzebnie naw ra
dziwie twórczym, może być praca tylko lu ca się. Tymczasem życie wymaga nowych
wartości. Nowe wartości wymagają nowych
dzi wolnych", jak mówi jedno z naczelnych
założeń
ideowych Organizacji Młodzieży form.
Doświadczenia poczynione przez młodzież
Pracującej, która właśnie pierwsza zaczęła
realizować ideę
współżycia i współpracy na wązkimodcinku organizacyjnym winny'
stać się przykładem dla starszego społeczeń
młodzieży inteligenckiej i robotniczej.
stwa. Idea współżycia i współpracy, tych tak
Rzecz prosta i tu zrazu napotkaliśmy na
opory i trudności. Młodzież
inteligencka z odległych dziś, a tak bliskich sobie w grun
jednej strony, a robotnicza z drugiej utwo cie rzeczy warstw związanych przytem
wspólnym, celem i ogólnym interesem po
rzyły początkowo (na terenie ogniska)
dwa obozy— analogicznie jak i w starszem winna przeniknąć wszystkich. W ten spo
społeczeństwie obserwujące się ciekawie z sób i tylko w ten sposób może nastąpić wy
nieufnością, aż wspólne rozrywki, zabawy równanie poziomów w sensie podciągania
(dużą rolę. odgrywa tu i sport), a przede do góry. I tylko w zgodnej współpracy, w
wszystkiem praca wpłynęły na zżycie wza harmonijnym wysiłku, zbudujemy Państwu
Potęgę, sobie pokój i dobrobyt.
jemne; ba nawet i powstanie przyjaźni.
Waldemar Slswik,
W tej kuźnicy charakterów, jaką są przy-1
-

—

.

—

-

—
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will

w

Sztuczne serce**
Sens?ey|n^ eksperyment
Z

Moskwy donoszą,
profesorowi
Smirnowi,
tamtejszego
uniw'ersytetu,
udało się uratować życie pacjenta zapomocą
ryzykownego
eksperymentu.
do
.Gdy bowiem chorego przywieziono
szpitala, serce jego już nie biło od kil
kunastu minut, z powodu wielkiej utra
ty krwi. Wtedy profesor Smirnów zaa
plikował choremu t. zw. ,,sztuczne ser
ce" własnego wynalazku, które jednak
dotychczas wypróbował był tylko na
-że

Za

zwierzętach.

Tajemnica szkieletów
Bandyta
Sprawa

Sprawcą

znalezienia

w

jed

piwnicy

szkieletów

wyjaśniła.

okazał

mordów

osadzony

się
bandyta
więzieniu miej-

w

i po kilku

Nieszczęsne ofiary

zwabiał

on

w

stolicy Abisynji, Addis Abebie ist
nieje teatr, grywający w języku tubyl
Teatr ten uzależ
czym amheryjskim.
niony jest od rządu i otrzymuje od niesubwencje.
W

francuski

SZCZĘŚLIWY

no

bował

nich

na

,,sztuczne

serce".

Paul

Gilson,

który kilka lat temu zwiedzał Abisynję,
tak opisuje treść jednej ze sztuk propa
gandowych, granych w Addis Abebie:
Pewien wieśniak etjopski wiezie zbo
że do miasta na targ. Droga jest daleka
i prowadzi przez obszary licznych gmin
wiejskich. Na granicy każdej gminy wie
śniaka zatrzymują warty, żądające uisz
czenia cła w postaci zboża;
wzamian
dają mu nieudolnie nabazgrane kwity.
Kiedy minął dziesiątą wartę celną, nie
ma już ani ziarnka zboża. Mimo to idzie
dalej. U wejścia do miasta odbierają mu
nawet worek. Europejczyk zawróciłby z
drogi, ale fatalistyczny Abisyńczyk cier
pliwie znosi wszystko i staje na targu.
Tutaj jako sprzedawca zboża uiścić ma
znów jakąś opłatę. Ponieważ niczego nie
posiada, policja zabiera mu osła. Teraz
dopiero dzielny płatnik stracił cierpli
wość. Kładzie na głowę kamień, biegnie

LOS

do

I-ej klasy 34-tej loterji
kupisz w kolekturze

Lecz

KAFTALA

profesor odmówił, twierdząc, że ekspe
ryment przedstawia za wielkie ryzyko
i nie chce
narażać
bezcelowo
życia
swych słuchaczy.

gdzie król wygranych

lassach

w

wyjaśniona
sie

aby... wyleczyć
mu

przy

następnie

pomocy

z

swoich

mordował.

Jako

MILJON

suchot
kochanek,

a

powód mor

podał, że, chcąc się wy
suchot, pił ciepłą krew zamor
leczyć
dowanych, wierząc, że w ten sposób od
derstw Tkaczuk

2 razy

padł już

z

Nie

zdrowie.

do

do

Teatr

Dziennikarz

na

dniach

życia
mógł opuścić szpital.
Po tej sensacyjnej demonstracji, 3-ch
studentów poprosiło profesora Smirnowa, ażeby w celach naukowych wypró

zyska

skiem.

'C

w'o do

krew swoich ofiar

w
Jassach
nego z domów
ludzkich
ostatecznie
się

Tkaczuk,

serca", zmarły został przywołany

,,sztucznego

pomocą.

nil

Moskwie

w

Bydgoszcz,
Konto

Abisynii

cesarski,

przed pałac

wołając:

A co robi cesarz? Myliłby się, ktoby
sądził, że władca ukarze niesumiennych
urzędników lub zażąda zniesienia nad
miernych ciężarów celnych. Haile Sełassie wysłuchuje wieśniaka, pociesza go i
daje mu dziesięć talarów.

abisyńska jest zakończe
zachwycona.

Publiczność
tern

Jagiellońska

2

zamów

-

Gdynia,

-

natychmiast,
10

Lutego 5.

O. 304.761

K.

86q

,,Łaski,

łaski!"

niem

P.

zwlekaj

Hollywood

nietylko girlsy

ma

Kto nagrywa sceny

W

Hollywood istnieje
atelier filmowe ,,Military

od

jedenastu lat
Pictures Players",

które

posiada własną znakomicie wydyscyplinowaną i wyćwiczoną armję. Osobliwo
ścią tej armji jest to, że występuje ona co-

ale i armie

batalistyczne?

dzień

zależnie od
innych uniformach,
filmu, w którym odgrywa swą
rolę. Dzisiaj więc jest to brygada kawalerji bengalskiej, walczącej z dzikimi Afga
nam i, jutro
piechota angielska broniąca
Chartumu przed atakami mahdystów, poju
trze
oddział spahów francuskich ataku
a w najbliższym być mo
beduinów,
jących
że czasie ujrzymy na ekranie armję Miłitary Players w roli strzelców włoskich wal
czących z czarnymi wojownikami Negusa
na piaskach Abisynji.
w

charakteru

—

win i wódek... po łacinie

Spis

Niektóre nazwy napoji
Trenczyńskich Cieplicach w uzdro
były łatwo
kąpielowem położonem w Cze zrozumiałe, bo każdy absolwent niższe
może
chosłowacji, odbył się onegdaj kongres go gimnazjum
np. zgadnąć, że
międzynarodowego stowarzyszenia pro ,,vinum album", to białe wino, a ,,vinum
fesorów uniwersytetu. Z tej okazji, dy rubrum", to czerwone. Ciężej było już z
rektor hotelu, w którym gromadzili się
piwem, bo trzeba już mieć maturę, by
uczeni codziennie na obiad, postanowił
sobie
że ,,cerevisia niskombinować,
ma
oznaczać
wydrukować spis win i wódek... po ła gra"
angielskie
piwo
cinie. Pojechał więc do Bratislavy
i
,,stout". Ale najcięższa sprawa to zamó
przedłożył swoją prośbę
tamtejszem u wienie u kelnera ,,mocnych" napoji, bo
dziekanowi wydziału filozoficznego. Pro trzeba być naprawdę
profesorem uni
fesor przyrzekł, zająć się tą sprawą, i w
wersytetu, żeby domyśleć się, że ,,whi
soda" nazywa się po łacinie ,,spi
kilka, dni później dyrektor hotelu był sky
w posiadaniu spisu.
ritus bordei cum effervencenti".
W

wisku

-

Założycielami tej doskonale prosperują
cej dziś imprezy byli przed jedenastu laty
dwaj byli kombatanci niemieccy, Vos i Vogler, którzy uczestniczyli jako statyści w
scenach militarnych nagrywanych
do fil
mów.

Dziwiło ich wówczas i

dołęstwo reżyserji

w

gniewało nie

batalistycz

scenach

nych, nonsensy w prowadzeniu akcji i rażą
ce błędy w umundurowaniu i wyekwipowa
niu stron walczących. Postanowili, jako do
świadczeni żołnierze, zaradzić temu.

Zebra

li

Przepołowiony

przez

pociąg

w
Skierniewicach
stacji kolejowej
znaleziono przepołowione przęz pociąg zwło
ki mężczyzny.
Policja przeprowadziła do
chodzenie i ustaliła; że jest to Jan Stani

Na

sławski,

murarz,

zam,

-

w

Skierniewicach

Ostatnio Stani
ulicy Mazowieckiej.
sławskiego widziano bardzo często w stanie
mocno podchmielonym.
Zachodzi przypu
szczenie, iż Stanisławski wskutek własnej
nieostrożności, będąc pijanym, wpadł pod
pociąg i poniósł śmierć na miejscu. Nie jest
wyłączone również samobójstwo.
przy

spośród byłych żołnierzy, których sporo
przebywa w Hollywood w poszukiwaniu za
jęcia jako statyści, sporą grupę, zorganizo
ma
wali ich, zaczęli ćwiczyć, przyuczać do roz
i
noor, nale
Słynny brylant' Kob
ręce sułtana Malabaru, który przewiózł go
maitych rodzajów walki na broń ręczną i
żący do króla Jerzego V, liczy podobno do Dehra. Tam spoczywał przez kilka wie
etc. Zgromadzili duże rezerwy umun5.000 lat, jak twierdzą legendy hinduskie
ków w skarbcu świątyni. W 1665 roku od palną
durowań
najrozmaitszych armij i poczęli
Jedne z tych legend przypisują brylantowi
najdujemy nagle brylant w Wenecji, gdzie
wynajmow'ać
swoją ,,armję" ateliers filmo
inne
miano
ale
oszlifować,
dobroczynny wpływ czarodziejski,
go
podczas tej opera
w'ych,
nagrywających
filmy batalistyczne.
kamień
na
Koh
i
kamienia,
noor,
nieszczęście
cechy
przynoszącego
cji
pękł
dwoje.
Interes udał się.
Armja Military Players
właścicielowi.
który ważył 705 karaty, podzielony został
uznanie reżyserów i krytyki, a dzi
Autentyczna jednak historja wielkiego na kilka części. Ta cząstka wielkiego Koh zyskała
i
noora, która będzie ozdobą skarbca
siaj impreza ta jest niezbędnem kółkiem w
brylantu rozpoczyna się od wieku XIV. W
i
noor, co znaczy ,,Gó
tym czasie Kob
korony angielskiej, waży tylko 106 kara wielkiej maszynerji Hollywood.
ra
światła", przeszedł po zrabowaniu go w tów.

Ile lat

-

—

—

—

—

—

wezwanie.
Antonelli
m

tego dorozumieć. Ale... Menelik nie

rozu

miał po włosku.
Menełikowi nie

podobał się żart An
tonellego. Wysłał gwałtowną notę pro
testacyjną do wszystkich państw euro
pejskich, a Antollenemu, który tymcza
sem pertraktował z jego przeciwnikami
dał do zrozumienia, że pozostaje mu tyl
ko jedno: zawieźć swemu rządowi wy
powiedzenie układu z Uczalli...
*

*
...

Ten

tki.

gest

mia!

piorunujące

sku

iał

zniknął.

Teraz

Baratieri

głos.
już gotowy plan. Naje
opanować, zanim cesarz
z
wierną sobie ludnością

Generał miał
chać

Tigre

i

cesarzy wraz
Szoa zdoła stawić

—

—

—

Abisyńczycy z 1890 r. różnili się od
Abisyńczyków z 1870 r. Nastąpiło dużo
zmian, i z chaosu szczepów, walczących
zazdrośnie o władzę, wyłonił się naród.
Kiedy Menelik ogłosił hasło ,,Abisynja
dla Abisyńczyków", nie było człowieka
w kraju, któryby się nie zgłosił na jego

Menelik, nieznający żadnego języka
europejskiego obstawał przy tem, aby
razie jakiejś wątpliwości, obowiązy
w
wał amharyjski tekst układu w UczalH.
W tekście
tym oczywiście nawet nie
wspomniano o tem, żeby Wiochy miały
roztaczać opiekę nad Abisynją i przejąć
przedstawicielstwo jej interesów wobec
państw obcych. Zato z włoskiego tekstu
przy pewnej dowolności można się było

Koh-i -noorZ

brylant

~

mu

czoło.

Los, który często płata figle, tym ra
zem, w ostatniej chwili, dał Baratiemu

mu

Chcąc się wywiedzieć, co zamierza
Negus, posyła Baratieri zamiast wywia
To, co się później stało, było niez du 2.400 ludzi z majorem Toselli na po
łudnie. Oddział ten traci łączność z główykle.
wnemi siłami i maszeruje
wprost na
Ras Mangasza szedł powoli w ich śla
rasa Makonnena. 7 grudnia
1895
wojska
dy. Wreszcie koło Koatit uderzył na
r. jest już w pułapce.
Włochów. Zwyciężył ich w jednej bit
Bije się mężnie. Broni się do ostat
wie, zawrócił i uszedł.
niego żołnierza.
Teraz Baratieri jest górą. Albo przy
Miejscowość nazywa się Amba-Alaginajmniej tak mu się wydaje. Popełnia Z 2.400 ludzi majora Toselli, tylko 500
może
największy błąd, jaki się
wyda pozostaje przy życiu.
rzyć strategikowi. Wierzy w zwycięst
wo,
którego nie było.
O wiele, wiele zapóźno odbywa się
Spiesznym marszem posuwa się na
Włosi

sieli

oberwali

porządnie

i

się wycofać, jednak nieścigani.

południe. Zajmuje ważny punkt strate odwrót.
Jeźdźcy Galla, jak szerszenie, opada
giczny Adigrat i osadza tam
zdrajcę,
duże szanse. Szoańczycy byli jeszcze da
tubylca Agosa Tafari, jako ,,gubernato ją włoskie kolumny.
W forcie Enda-Gezu zostaje
zaś ,,króla"
major
leko, wojska
Tigre, rasa ra". Ponieważ nie napotyka wcale opo
z
Galiano
1.200 ludźmi. Gdyby nawet
Baratieri
Mangasza, były rozproszone.
ru, maszeruje dalej na południe. W Mamógłby je pokonać z niewielkim oddzia kalle buduje małą twierdzę Enda-Gezu, major Galiano dokonywał cudów męst
1.200
ludzi nie wystarczy do
łem dobrze uzbrojonych, dyscyplinowa w
której zostawia załogę. Rozdrobnienie wa, jego
A trzeba rozpocząć oMusiał
obrony
Erytrei.
się
i
tak
sił
da
nych żołnierzy.
tylko zdecy jego
niewielkich
postępuje
zanim przybędą posiłki.
bronę,
dować, na kogo wpierw uderzyć
Teraz
Baratieri
Adua,
lej.
zajmuje
głó
Major walczy naprawdę bohatersko.
wne miasto Tigró. Na szczęście nadcho
Nie wybrał wcale.
ataki Abisyńczyków są od
Wszystkie
dzi
deszczu
i
kładzie
kres
pora
tej go
Natomiast wytknął sobie cel geogra
parte.

Ale

w

forcie

niema

studni,

a

ficzny: miasto Adua. Tak więc wojowni rączce czynu.
wszystkie źródła w okolicy są w rękach
Tymczasem jeszcze dalej na połud
cy z Tigre mieli czas się zgromadzić.
oblegających.
Szoańczycy przyłączyli się do nich i, o nie, około jeziora Aszangi, zbiera Negus
^rc^zcie
1Jest to już kwestja dni
ludzi.
Li
60.000
rok
w
cały
zapóźno,
styczniu 1895, wy swoją armję. Oczekuje
'izieina
godzin.
Wyczei'pana,
spragniona
dał P .atieri
zjednoczonym
wojskom czy, że może ich przybyć 100.000, może
musi
wkońcu
się
załoga
poddać,
150.000!
Nc;
Negesti bitwę.
Pora deszczowa miia.
Działo się to koło Adi-UgrŁ
(Dalszy ciąg nastąpi).
-

~
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Iliada

izdiawie

(o bodziemy nosiły
i
chłody ostatnich dni zmuszają
zaopatrzenia się w cieple okrycia je*

Dotkliwe
do

nas

Kostiumy
Suknle

Narazie nosi

się jeszcze kostjumy zwykłe
Kostjumy zwykłe, przybiera
ne
są futerkiem i paskami. Żakieciki nosi
się krótkie, a spódnice równe, dotychczaso
wej długości. Sięgają one normalnie do p o
lewy łydki. Wiedeń lansuje suknie trochę
krótsze, no, ale to już wyjątkowy przywilej
klasycznych nóżek wiedenek.
są obecnie bardzo

Kostjumy trois-quarte

Przybiera się je futrem farbowszystkie możliwe kolory. Sta

na

wanem

nowią

Bardzo obcisłe,

rodzaj bekieszy.

one

przewija

pasowane, sprzodu szamerowane,
ne
szerokim paskiem.
Nosi się

do

tego

przeszalowane kołnierzyki ,,bebe".
Sezon

obecny jesienno-zimowy

równie bardzo

palta

Wszelkie

tendencje

mocno

przynosi

wcięte

nosi

się bardzo

,,AUX F INES

OMLET

HERBES*.

Pokrajać drobno 5 dkg. drobnych pie
czarek, posiekać dużą cebulę, po łyżce koperku i zielonej pietruszki. Rozpuścić łyż
kę masła, zafirmażyć w niem z początku ce
bulę, gdy miękka, dodać pieczarki^ i ziele

dłu

,,pasja velurowa", pozatem wytłaczane maninę, po minucie duszenia odstawić.
rocain'y, chanjenne, crepe satin i cloąue.
Śzcść żółtek ubić z łyżką mąki i sześciu
Trzeba podkreślić, że w obecnej modzie,
łyżkami słodkiej śmietanki lub mleka, osone jak
Modne są
zwłaszcza w modzie wieczorowej zaznacza
lić, dodać ubitą na sztywno pianę białka.
przed trzydziestu laty.
wszelkie treny marszczone. Pozatem stylo
się—powrót do mody zczasów naszych ba wvmieszać ostrożnie i wylaić na dużą bar
dzo
z
obficie rozpuszczonem
ma
we suknie francuskie.
Obcisłe, bardzo dłu bek. Naturalnie z wielkiemi modyfikacjami. słem.patelnię
Dać lekko zarumienić się od spodu,
lat temu,
To, co noszono kilkadziesiąt
gie, obficie marszczone z tyłu z wypuszczowsunąć na dwie minuty do piecyka,
gdy
nemi olbrzymiemi trenami.
staje się obecnie na nowo bardzo modne. tylko masa się lekko zetnie, wyjąć z
Piękny model sukni wieczorowej widzia Nie kryją się z tem wcale również sami con- piecyka. Na jedną stronę położyć usmażo
ną powyżej masę, przykryć drugą połową,
łam niedawno na jednej z rewij mód: su
ferencjerzy na rewjach, którzy zapowiadają ostrożnie przełożyć na półmisek i n atych
knia z czerwonego jedwabiu
z olbrzymim
mód modele jako
lansowanie na rewjach
miast podaić, aby omlet nie opadł.
trenem, wypuszczonym od samego ramienia.
,,suknie rodzinne" albo ,,wspomnienia uko
BUDYŃ Z KARTOFLI.
Modne są pozatem
wszelkiego rodzaju chanej babci" itd.
Do ugotowanych i utartych na tarce
5
Tak więc widzimy, że moda obecna łączy
filiżanek kartofli dodać 10 deka masła, 10
plisowania, godety i popie rękawy. Kolory
deka cukru, 2 całe jaja i 6 żółtek, wyrobić
ciemne: granat, zielony, bronz i czarny. Z
w
sobie prostotę nowoczesnoj łinji z uro
doskonale całą masę, dodać skórki c.ytryna
suknie
kiem
żabo
są
zapomnianych, kobiecych kryz,
materjałów najmodniejsze
po
nowej, domieszać pianę z sześciu DiaieK,
południowe wszelkie velurs, velurs chiffony, tów, falbanek i trenów z zeszłego stulecia. ułożyć w formę, wysmarowaną masłem i
Celine.
poprostu powiedzieć można, że zapanowała
gotować na parze godzinę.

trols-ąuarte.

oryginalne.

wieczorowe

jesieni!

gie, przyczem fałdy ich są nierówne, przody
krótsze, tyły dłuższe. Doły często przewija

sienne.

i

na
palta

Doferaóosyodyni

-

:

:

-

-

-

-

talji.

w

jakichkolwiek klo

do

szów wyrugowane zostały całkowicie.
nierze tych palt są bardzo fantazyjne,

Koł

naj

modniejsze z płaskich futer (łapki karakułowe, brajtszwance), farbowane na najróżno
rodniejsze kolory. Do palt tych nosi się naj
modniejsze obecnie szale wykonane z batikowanego aksamitu.
Do
kolorów
należą
najmodniejszych
ciemno-zielony, bronzowy, granat,

no

i

zaw

nieśmiertelny kolor czarny. Bardzo ła
dnie wygląda bronzowe
palto z pięknym
fantazyjnym futrem tego samego odcieniu.
Do tego bronzowy aksamitny szalik z zielonem batikowaniem.
Najpraktyczniejsze jest,
jak zwykle palto czarne i wszystkie panie,
które muszą nosić palta po dwa lub trzy
sezony powinny zawsze decydować się na
sze

ten kolor.

Palta

wyglądają

popołudniowe

sezonie bardzo

nym
nich

szyte jest

efektownie.

obec
z

Ameryka tańczy

rękawy
nakładane są bardzo szerokie mankiety fu
trzane, które tworzą sobą jednocześnie dużą,
piękną m ufkę. Wogóle do palt popołudnio
wych m ufka będzie niezbędnem uzupełnieten

w

sposób,

w

Wiele

że

na

Na

wielkiej wystawie

cyfikiem
taneczne.

w
San Diego
atrakcja stanowiły
Dwie udane fotografie
pokazów zamieszczamy.

duża

nad l'a

pokazy
z
ty;h

niem.
NAJMODNIEJSZE SUKNIE.
Moda obecna

zaznacza

się przedewszyst-

kiem

przeładowaniem wszelkiego
rodzaju
drapery), zmarszczek, fałd, chwastów i szaZaznacza

się to przedewszystpopołudniowych i wieczo
rowych, gdyż, jeśli chodzi o ogólną linję, to
m erow

kiem,

ań.

w

sukniach

do

godziny piątej jest gładka i rówua.
ekscentryczność przejawia się Jedynie

Cała
w

rę

Najmodniejsze i trzeba przyznać
efektowne są wszelkiego rodzaju kryzy i

kawach.

sztuarty.
Suknie

gielskie.

ju

przedpołudniowe sportow e, a n 
garsonek. Wszelkiego rodza

Dużo

kamizelki wstawiane
bardzo

Podchodzą

one

szyte

odmiennych

są

w

są bardzo

modne.

wysoko pod szyję

i

od całości kolorach.

Jak

owych przysłowiowych ,,dawnych do
czasach" każda panna,
wychodząca
zamąż miała w swej wyprawie kilka tuzi
nów obrusów, wspaniałych,
imponujących
obrusów adamaszkowych, w wielkie, fanta
styczne kwiaty.
W

brych

Były

one

zaopatrzone

w

duże zawiłe

mo

nogramy, czasem ozdobione staremi, cennemi koronkami. Były zawsze prane bardzo

starannie
Potem

i

ze

specjalnym

ceremonjałem.
żadnej
podczas przy

wyprasowane równiutko bez

zmarszczki leżały na stołach
jęć, kiedy płonęły lampy naftowe. I nawet
kiedy już elektryczność zastąpiła naftę.
Potem

obrusy

stołu?

nowoczesne nakrycie
wyglada
NaKmodnielsza bielizna stalowa

z

wyszły wspaniałe adamaszkowe
mody. Zaczęto nakrywać stoły tyl

(o lansuje Paryż!

Linja w dzień i wieczorem prosta i szczu
pła, bez fałd i plisów. Fałdy i rozporki, roz
poczynają się dopiero poniżej kolan. Przy
sukniach wieczorowych łagodzi się nieco tę
prostą linję kloszami, falbankami, fryzami.
Do lewegoramienia
sięwielki
przypina
kwiat, żywy czy też z organdyny, lub żor

mają tu wielkie pole do wyka
swojej inwencji i dobrego smaku. Te
raz należ.,
dorzucić słów parę o nakryciu.
Do takiego zwykłego,
grubego lnianego
obrusa stosujemy serwis z białej gładkiej
porcelany. Łyżka, nóż i widelec posiadają żety.
*
*
rysunek nadzwyczaj prosty, można nawet
nieco
Ale
to
h
a
r
właśnie
ciężki.
powiedzieć
Kapelusze aksamitne i filcowe, małe z
monizuje z prostotą lnianego obrusa. Obru wysoko podniesionem rondem oraz formy
sy lniane deseniowe posiadają często deseń
sportowe; duże fantazyjne, przybrane często
haftowany ręcznie i to w postaci prostokąta, piórami, przed ewszystkiem strusiemi.
łowa. Panie
zania

.

zarysowanego

na

środku

obrusa.

używamy nakrycia porcelanowego

Wówczas
w

*

ładne,

stylizowane kwiatki. Bardzo wytwornie wy
gląda orus zahartowany w ten sam deseń
jaki mamy na serwisie.

Wielkiem

trasty

w

*

*

powodzeniem cieszą się
kolorach, które jednak musza

kon
być

harmonijne.

ko maleńkiemi serweteczkami, kładzionemi

pod nakryciem.
tach

Na stołach

cudownie

-

o

pięknych bla

odbijały się

serwetki

ko

M

9W

KOBRMfS

piąKHOSCI
\

ronkowe.
A obecnie

moda przyniosła nam znów
tej dziedzinie.
Jak wygląda nowoczesne nakrycie? Za
raz zdradzę ten sekret. W każdym razie
wygląda to dość rewelacyjnie i zgoła nie
spodziewanie. Cały stół nakryty jest spada
jącym na kantach obrusem z szarego płót
na. Płótno powinno mieć kolor właśnie taki
naprawdę szary, a jeśli jest trochę grubiej
tkane, to tem ładniej. Brzeg obrusa wykoń
czony jest prostą mereżką. Pod każde nakry
cie podkłada się także małą serweteczkę. Ta
serwetka posiada kształt prostokąta i zro
biona jest ręcznie szydełkiem z nici lnia
nych. Naturalnie, że utyty jest wtedy możli
wie najpiękniejszy wzór, wskazane jest jed
nak, aby był dość wyraźny, gdyż wtedy da
je pożądany efekt.
coś nowego

-

w

-

Popołudniowa jesienna sukienka,
dnej z firm paryskich.

model

je

Począwszy od przedpołudniowych, a
skończywszy na popołudniowych przybiera
ne

są suknie sznurami i chwastami.

Guziki

paski bardzo szerokie; do sukien jedwab
nych nosi się paski przerzucane chwastu

i

rai.

jest zrobiona
wyglądać jak
taka mała mata. Przytem dobrze jest, jeśli
serwetka jest w jaśniejszym łub nieco ciem
niejszym odcieniu niż obrus.
Niemniej jednak

ściśle

serwetka

ażurowo, może nawet

Tak

wrglacła najmodniejsza

bielizna sto-

W Brukseli

piękności.

zebrały się znów przedstawicielki pici pięknej różnych krajów na konkurę
Na ilustracji stoją od lewej ku prawej przedstawicielki: Francji, Jugosta*
ji, Haiti, Egiptu, Austrji, Włoch, Hiszpanji i Rumunji.

WTOREK,

Nowa broń
Blaszana

skrzynka

chodzi

o

młodzież

z

katem

niemieckę

nieprzychylne jej usto
się do Polaków maję de
cydujący wpływ rodzice i szkoła. Pier
to
wsi,
przeważnie
wychowankowie
przedwojennej hakaty, więc nie można
nic
się od nich spodziewać
dobrego.
Zwłaszcza na tak drażliwym terenie,
jak W. M. Gdańsk. A szkoła... Zamiesz
czaliśmy już kilkakrotnie ,,obrazki" ze
szkół gdańskich oraz
opisywali
syl
wetki niektórych pedagogów. Chociaż
szkoła ta znajduje się całkowicie w rę
kach i pod wpływami narodowych so
cjalistów, jak dotychczas, nie umie ona
sobie
przyswoić
nakreślonego
przez
Fuehrera kierunku postępowania z Po
lakami. Zresztę słyszeliśmy już zdania,
że kierunek ten obowiązuje tylko tere
ny Rzeszy Niemieckiej, a w Gdańsku
powino zostać po dawnemu, bo w prze
razie ,,niemieckość
Gdańska
ciwnym
będzie zagrożona".
Gdańsku,

w

na

sunkowanie

zdaniem

Naszem

niemieckość

Gdań

ucierpi daleko więcej przez pielę
na
gnowanie metod
hakatystycznych
ska

terenie.

tym

dzięki typa meto

Bowiem

wyrastają kwiatki, które przyno
szą wstyd kulturze niemieckiej.
Oto jeden z ostatnich, takich kwiat

dom

ków:

Obywatel gdański, narodowości pol
skiej, kolejarz p. Paweł Brocki, mieszka
z żoną i
dziećmi we własnym domu, w
Kłodawie. W
sąsiedztwie jego miesz
całem tego słowa zna
w
kają Niemcy,
czeniu
hakatyści. Sądząc, że przez
uprzykrzenie życia Polakowi przysporzą
chwały Niemczyźnie i utrwalą jej byt
na
ziemi
gdańskiej, sąsiedzi Niemcy
wysilają się na pomysły, które nawet
pod inną szerokością geograficzną naz
W ostatnich
wano by barbarzyństwem.
dniach, gdy żona p. Brockiego udała się
rano po wodę do studni, znajdującej
się
na
podwórzu domostwa, zauważyła, że
woda jest koloru żółtawego i ma odra
żający zapach. Dla zbadania przyczy
ny zanieczyszczenia wody,
p. Brocki
wyczerpał wodę ze studni i znalazł na
jej dnie skrzynkę blaszaną, zawierającą
—

ludzkim

kał

z

i

zwierzęcym

ustępu, mierzwę końską

października zwiedzać
wykopaliska w Biskupinie

można

Kierownictwo
w

Biskupinie

ekspedycji wykopaliskowej
nam
następujący

nadesłało

komunikat:

Wykopaliska w Biskupinie można zwie
dzać do 6 października włącznie. Zakończe
nia prac wykopaliskowych nastąpi około 20
października.

Nocna

wizyta

W nocy

tychczas

z

24

na

stacji

25 ub.

na

m.

sprawcy włamali

w

Zblewie

nieujawnieni do

się do

magazynu

na
stacji kolejowej w Zblewie
starogardzki i skradli przes-yłkę ma
teriałów konfekcyjnych wagi 19 kg, ogól
nej wart. 133 zł 50 gr;

towarowego

pow.

Muzeum Ziemi
Pomorskie!

Budujemy
it(łsdki
Płatne

wych

na

x

dnia

del

Komitet,
82,50.
Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia ,,Ro
dzina Policyjna" w Toruniu zł. 30,60. Ra
zem zł. 113,10.
Złożone za pośrednictwem Komitetu Bu
dowy Muzeum w Tczewie w osobie Staro
sty Powiatowego Z. Muchniewskiego obli
gacje Pożyczki Narodowej na nom zł. 3.400
Akcje Banku Polskiego na nom. zł. 200.
Razem zł. 3.600.
Stan papierów wartościowych na nom.
zł. 5.600.

Suma

wynosiła

wpływów

po dzień 30.

zł. 123.398.40.

9.

włącznie

Szanownej

Klienteli

wyłącznie

i

ze
n

również

kremy

względów

ie

są

sie

znajduje

dla

opakowaniu.
dla cery

na

tłustej

normalnej,

marmurowy

nie

higjenicznych

sprzedawane

i

proszek

oraz

sprzedaży

w

suchej

cery

preparaty

nasze

puder higieniczny

puder egzotyczny

jak

koju nocnego, oraz wyzwiskami, któ
rych powtórzyć niesposób.
Mamy nadzieję, że gdańskie władze
senac-kie otrzymały
już sprawozdanie
policji z Kłodawy i nie wątpimy, że win
ni wyczynu, nie licującego
z
kulturą
niemiecką pociągnięci będą do surowej
odpowiedzialności.

że

oryginalnem

w

Ooktora lustra

Felski, lub ktoś za ich namową.
sąsiedzi najwięcej dokuczają
Brockiemu,
swą
p.
okazując
,,wyż
szość" kulturalną, zakłócaniem mu spo

Dodajemy,

lekarskie

kosmetyczno-

i

i

były

nadal

wagą.

.MIRACUIUM"
O-RA LUSTRA PREPARATY
LEKARSKO-KOSMETYCZNE

Nowe centrum szybowcowe na Pomorzu
Na Łysej Górze pod Gostoniem
Pod

W chwili bieżącej odbywa się na
karpaciu w Ustjanowej konkurs szybowco
ma
wy elity pilotów, który
jednocześnie

aktualnego hasła ,,co moro- pewnić racjonalny trening na terenach w
szybowiec"
wspomnieć
wypada pobliżu lotniska w Rumji.
słów parę o szybownictwie, które Aeroklub
Zbadano dotąd parę terenów nad mo
zwrócić uwagę szerokich mas
społeczeń Gdański otacza czułą opieką, mając na za rzem, a ostatnio w piątek 27 bm. wyprawa
stwa polskiego n a olbrzymie
możliwości wodach
ogólnokrajowych w Ustjanowej Aeroklubu Gdańskiego przeprowadziła ob
szybownictwa oraz
spopularyzować ideę swego przedstawiciela, znanego pilota szy latywanie terenów w pobliżu Kościerzyny,
lotniczą w myśl szczytnych haseł LOPP.
bowcowego p. Ryszarda Dyrgałłę, rekordzi na Łysej Górze pod Gostoniem.
W porozumieniu z Komitetem
Wojew,
Wysiłki LOPP dały najlepsze rezultaty stę Polski, który ostatnio oprócz 14 i pół
dokonał najdłuższego lo LOPP w Toruniu, który przysłał swego de
w
pracach Aeroklubów R. P., z których godzinnego lotu
tu nocnego.
Aeroklub Gdański wysunął się
na
czoło.
legata p. instr. kpt. Galłiusa wobec przed
Stało się to dzięki wyczynom sportowym
Sekcja szybowcowa Aeroklubu Gdań stawicieli władz miejscowych z p. wicestaKlubu, dokonanym dzięki wysokiej klasie skiego oraz Aeroklubu Morskiego posiada rostą Paszkiewiczem i p. inż. Siadkowskim
pilotów, nawigatorów' i obsłudze technicz już kilkudziesięciu pilotów szybowcowych na czele, Aeroklub Gdański udał się na
nej.
różnych kategoryj, którym chciałaby za- wspomniany teren z szybowcem szkolnym
typu ,,Wrona", który do lotów żaglowych
jednak specjalnie nie nadaje się.
Pod przewodnictwem komendanta Ośrod
.
ka Sportu Lotniczego w Rumji p. por. Kolodziejka przy udziale p. instr. Bentkiewileżeli sięposiada
los z największejDAUfLA
OliI EDTIi
cza, p.. szefa technicznego Jereczka, p. wi
i najszczęśliwszej
W
Ł
A
lL
L
IflA
1
u
C
kolekturyPomorzalA
Matheusa,
ceprezesa. inspektora, lotnictwa
TORUŃ,Szeroka26iNowyRynek 1 pilotów pp. Danielewicza, Blawdziewicza
Liefussai, piloci szybowcowi,
którzy nie
GRUDZIĄDZ, Stara 7
dawno uzyskali w Bezmiechowej urzędową
I
gdyż każdy przegrywający w 34 Loterji
kategorję Cu pp. Wiktor Leja i Henryk

okresie

W

wiec

na

—

PAŃSTWOWEJ

W34 LOTERII

trudno

przegrać

I111111

bezpłatny Udział

bierze

Ciągnienie

I. kl.

Statek

ju i

18

w

października

wielkiem

w

|

wielkanocnem

ciągnieniu

8857

Proszą żądać prospekty

zatopił berlinką pod
Kujawskim

Onegdaj zatonęła
Torunia

kierunku

była

Wiśle

na

Gdyni

w

pobliżu

berlinka

z

Solca

ładunkiem

Kujawskiego
2600

Zarudzki
if

Solcem
zdążająca

centnarów

z

otrąb.

z drugą berlinką przez parostatek. W pobliżu Przyniskiego stanu wody statek rozpoczął holowanie

wraz

wskutek

Kraińskiego

osobno. W pewnym momencie zerwała się
lina
łącząca
holownikiem, przyczem pozbawiona kierunku berlinka ustawiła się
w poprzek rzeki. Tuż za berlinką zdążał parostatek,
który silnie ugodził w za
berlinkę,
gradzającą drogę
powodując jej zatopienie. Ładunek otrąb zdołano

każdej

berlinkę

z

berlinek

z

prawie w całości uratować.
Zatopiona berlinka była

zaasekurowana

i

przedstawiała

wartość

25.000

złotych.

oblatali teren.

Wykonano parę lotów przy zachodnim
wietrze, dochodzącym do 8 m. na sek. Wy
n iki
tych lotów były wręcz rewelacyjne,
bowiem pilot H. Zarudzki żaglował 13 mi
nut wzdłuż zbocza na wysokości do 30 me
trów ponad startem.
Biorąc pod uwagę typ szybowca, wynik
ten najlepiej określa i klasyfikuje teren ten
jako nadający się do szkolenia na wszy'st
kie kategorje pilotów szybowcowych.
Położony jest on wśród cudownego
i
uks'ztałtowania terenu w pobliżu jezior
posiada wybitne cechy, nadające się do
tóre mają
lotów termicznych,
kolosalną
sobą.
przyszłość przed
Wobec takiego wyniku wyprawy posta
nowiono urządzić na miejscu szkolę szy
bowcową i pobudować hangary oraz pomie
'

szczenie.

Dzięki niezmiernie przychylnemu

usto

z
sunkowaniu się władz
LOPPTi
pomocy
Okręgu

Kościerzyny, oraz
z
Wojew. w Toru
z
rokiem przyszłym
niu,
się
rozpocznie
w
lasach pod Warlubiem
szkolenie n a Łysej Górze.
łów które chybiły
W sobotę 28 ub. m wieczorem o godz.
Aeroklub Gdański przeprowadzi na miej
W odpowiedzi Kałucki
oddał
również
6-tej leśniczy państwowy Stanisław Kałuscu jeszcze parę
wypraw próbnych z innecki z leśnictwa Kuźnica pow. świecki, n at dwa strzały z dubeltówki raniąc obu osob mi
typami szybowców, jak ,,Czajka-CWS".
knął się na dwóch kłusowników uzbrojo ników wgłowę. Jeden z rannych zmarł na
Wyprawy te odbędą s'ię po zlocie do
nych w strzelby i usiłował ich zatrzy miejscu, drugi zaś w drodze do szpitala.
Ustjanowej, dokąd Aeroklub wysyła parę

kłusownikami

Tragiczna spotkanie
.

,

Dotąd nie udało się stwierdzić tożsamości

mać.

Kłusownicy
leśniczego, lecz

30 września

od papierów wartościo
nom.
zł. 3.600 nadesłanych przez
Budowy Muzeum w Tczewie zł.

kupony

inne

Właśnie ci

Szkuta holowana

do 6

i

brudy. Po stwierdzeniu umyślnego za
nieczyszczenia studni,
p. Brocki udał
się na posterunek policji, gdzie złożył
odpowiednie zeznania. Zdaniem p Bro
ckiego studnię musieli zanieczyścić jego
mili sąsiedzi Niemcy pp.: Fischer, Kin-

łubia

Tylko

1935 R.

hakaty niemieckiej

Niemieccy szowiniści w Gdańsku nie
próżnuję,. Akcja ich obejmuje, tak po
kolenie starsze, jak i młodzież. W starszem
pokoleniu podtrzymuję oni, wpa
jane przez wiek cały twierdzenie ha
katy, jakoby Polak był człowiekiem upośledzonym przez Pana Boga, a Nie
miec Jego najukochańszem
dzieckiem.
Dzięki temu uprzywilejowanemu sta
nowisku u Pana Boga, Niemiec powi
nien rzędzić, a Polak tylko słuchać.
Jeśli

PAŹDZIERNIKA

D. 1

nie

reagowali

oddali do

na

niego

ftadjo

wezwanie

kilka

obu

zabitych.

strza

dla

wszystkich

jeszcze posiadanie dobrego możny radioamator może się stać posiada
odbiornika, lampowego, zasilanego z sieci, czem oryginalnego aparatu Philipsa.
było dla większości radioamatorów niedoSpecjalnym powodzeniem cieszy się tzp
44 A.
ściglem marzeniem.
Dziś czasy się zmieniły.
Dzięki najnow
Jest to odbiornik wysokiej klasy z 5 penszym zdobyczom wiedzy oraz wynalezieniu
todamł o 3 obwodach strojonych, z filtrem
o
lamp
wysokiej sprawności, nowoczesny
z
głośnikiem dynamicznym i
radjoaparat lampowy stał się dostępnym wstęgowym,
wymienną skalą z nazwami stacyj.
dla wielotysięcznych rzesz radioam atorów.
Zwłaszcza rok obecny jest dla. rozwoju
Dzięki zastosowaniu całego szeregu ulep
radjofonji przełomowym wobec ukazania szeń technicznych, sprawność, zasięg i se
się na rynku rewelacyjnych modeli odbior lektywność tego aparatu są postawione na
ników Philipsa na rok 1936, których ceny bardzo wysokim poziomie,
czemu
dzięki
pomimo niespotykanej dotąd sprawności, nowy model Philipsa staje się dla radio
zas'ięgu i selektywności, są utrzymane w słuchacza niewyczerpanem źródłem radotakich p'ranicach że dziś nawet mniej za ścit
C8850
Do niedawna

samolotów,

z

RWD

13

na

czele.

Wyprawa ta, urządzona w okresie za
h asła
wodów szybowcowych i rzuconego
popularyzacji szybownictwa, wykazuje naj
lepiej pracę Aeroklubu Gdańskiego, który
pod prezesurą p. pułk. Rosnera rozwija srię
corsa lepiej.
W. Leja.

Wystawa

jęczmienia

rowego
W

dniach

3

i

w

4

browa

Gdańsku

października odbędzie
,,Danziger Hof" wystawa
jęczmienia browarowego, urządzona przez
gdańską izbę chłopską. Dla
najlepszego
jęczmienia wyznaczone zostały cenne na
grody.
Wystawę zwiedzać można od godz. U
się

do

w

16.

sali hotelu

WTOREK,

8

bez

Wywiad

Juliusz Osterwa

w
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1935 R

mi

wywiadu

Teatrze Ziemi Pomorskie!

Przepióreczka". To Osterwa wraz ze
wspomnianym Szillerem daje cały sze
reg wspaniałych
misterjów,
przedsta
wień pod golem niebiem, z olbrzymim
aparatem statystów,
jak n. p ,,Książę
Umie wykorzystać prze
Niezłomny".
cudne nasze zabytki
architektoniczne,
pcha się tu zaraz i daje przedstawienie
*
wspomnę choćby
podwórzu uniwer
sytetu Stefana Batorego w yWilnie. Ru
chliwy
je-'dzi 'C teatrem swym wszę
dzie i daje przei dstawienia
doskonale
.

Pomorskiej zaczyna sezon cyjnej i reżyserskiej Osterwy odżywa we talenty twórcze, nie cofa się przed
przedstawieniem ,,Mazepy" Słowackie ją na nowo, lśnią prawdą i pięknością. oryginalnością. Jako przykład niech po
W życiu wewnętrznem teatru Osterwa
służą choćby dwa utwory, nadzwyczaj
go z gościnnym występem Juljusza Ooryginalne, a wystawione przez niego
sterwy. Jestem taki szczęśliwy czy nie umie zawsze wprowadzić zapał, jakieś
,,Rzecz Pospolita Poetów". Morstina
szczęśliwy, że mogę bez wywiadu po wyrzeczenie się siebie, mówię tu o Re
i ,,Teorje Einsteina" Cwojdzińskiego, z
wiedzieć bardzo wiele o różnych zna ducie, bo w późniejszej działalności nie
mu
zawsze
komitościach teatralnych polskich, gdyż
się to udaje, trudności ży dawniejszych jemu przecież zawdzięcza
sztuk Szaniawski,
patrzyłem na rozwój ich talentu od za ciowe zbyt mu w pracy przeszkadzają. wystawienie swych
rania.
Do takich artystów należy
też
P. Osterwa umie też wyszukiwać no jemu
Żeromski, realizację ,,Uciekła
Juljusz Osterwa, nasz obecny gość to
ruński. Z p Juljuszem łączą, mnie daw
Teatr Ziemi

—

—

przygotowane,

.

ne

stosunki

artystyczne.

Było to w roku, ale lepiej może datę
pominąć
p
Juljusz gra przecież obecnie młodziutkiego Mazepę, a i ja na
początku sezonu żywię zawsze nadzieję,
że jakaś nieświadoma adeptka rzuci mi
się na szyję, a data mogłaby nas nieco
W sali
zdezawuować.
konferencyjnej
gimnazjum św. Anny (dziś Nowodwor
śniadanie
skiego) w Krakowie zjadał
młodziutki belferek gimnazjalny. To ja.
Otwierają się drzwi, do sali wkracza za
i
lękniony uczeń 7-dmej, przepiękny
przemiły chłopiec. To Juljusz M., dzi
siejszy Osterwa. Interes ucznia do nau
czycieli, zwykły w tym czasie.
Urządzamy wieczorek trzech wie
szczów
mówi uczeń
prosimy Pa
na
Profesora (to niby mnie) o zajęcie

PAŃSTWOWA

34-ta LOTERJA

—

.

daje
nie

Korzystne zmiany w pla
ogromnie powiększa
zdobycia
bogactwa.

nowe

gry

szanse

i

NIEBYWAŁA INOWACJA
BEZPŁATNA GRA WIELKANOCNA
A

więc pamiętaj, nie zwleka!
Kup los w najszczęśliwszej

i

niego

A

—

cóż

macie

zamiar

,

grać?

Lilię Wenedę.
Lilię?

—

1— Kto gra
1—
To ja

Szilłer

—

(dzisiaj

,UŚMIECH

BydgOSZCZ,

mówi Osterwa

—

a

Różę,

Gdy i

znakomity reżyser).

Zgoda.
Podaję uczniowi rękę i umawiamy
się na próbę. I niktby nie uwierzył, że
to właśnie podanie ręki uczniowi w sali
konferencyjnej,
wywołało duży sprze
ciw wśród paru starych pedagogów, a ja
zaliczony zostałem do reformistów, bun
towników, co bardzo długo figurowało
w mych kwalifikacjach, o czem wspom
niał mi kiedyś ze śmiechem ówczesny
Prezydent Rady Szkolnej Krajowej. Po
cieszała mnie jedna rzecz, że dla
ta
buntowników

zaliczono

bardzo

w
gimnazjum, o któJerzego
Żuławskiego,
znakomitego poetę, Dr. Nitscha, dzisiaj
profesora uniwersytetu i... buntownika
autografji.

wielu
rem

I

młodych,

mowa,

tak

a

np.

mimowoli ten

obserwować Osterwę
niewiele lat, a nasz

fakcik kazał mi
i

minęło
się
świetnym nietylko aktorem i reżyserem,

dokładniej
uczniak

staje

ale reformatorem
stylu, reformatorem
dykcji, form zewnętrznych i wewnętrz
to wał
nych życia teatru. Styl jego
ka z przestarzałem uwielbieniem osób,
a
całemu zespołowi, podkre
zwrot ku
ślanie wartości przedewszystkiem
tre
ści dzieła, a usunięcie niejako wstecz
gierek aktorskich, szacunek dla wier
sza,
słowa, szacunek dla realizacji aż
do przesady szczegółów dekoracji, stro
ju.
Ten kierunek realistyczny, a zara
zem
umiłowanie poezji, to główne war
tości pracy p. Osterwy na stanowisku
reżysera czy dyrektora Reduty. Te sa
me
stare sztuki w realizacji insceniza
—

Medices

jeszcze
KoleKturze

”

—

Dlaczego gorąco nie protestuje się prze
wychowaniu starszych, którym na po
ważnych stanowiskach społecznych pozwa
la się używać
wyrazów nieparlamentar
nych, zbyt naturalnego zachowania się, a
nawet niektóre ich wybryki poczytuje się
za
pewną
oryginalność indywidualności
większej, niezwykłej. Dlaczego nikt nie
oburza się i na s-wobodę dancingową star
szych na. tych, którzy moralność, dobre wy
chowanie uważają za drobnomieszczaństwo
za
konserwatyzm, za parafjaństwo, za
miernotę umysłową.
A młodzież ma zmysł
spostrzegawczy,
jest ona niby lustrem, w którem odbiły s-ię
nasze
dusze.
Wojenne pokolenie to my
i my stworzyliśmy słabość moralną dzieci.
ciw

—

—

FORTUNY”
T OT U

.

Żeglarska

fi,

Cię wielKa

tylko 10.

Pamiętaj,

że

napewno

w

31.

-

Wilnie,

ca

i

w

i...

szli

Osterwę,

na

do

zrobić
aby
z
kancelarji

Dyrektora,
wracali

tego

złotych.

Trudne

warunki pracy
wykwintnego aktora z
do

Jedzie

br.

Warszawie, potem powra
Krakowa, już jako dyre

w

do Wilna i

ktor.

wygrana.

Ciągnienie jut 18-go października

do

pił

Warszawy,

a

wypędzają
Krakowa.

drodze

w

wstą

nas.

Witamy go najserdeczniej, bo wie
że gdy on jest
ze
wionie
sceny
prawdziwy czar poezji lub wykwintu i
elegancji. A więc wszyscy na ,,Mazepę",

UŚMIECH FORTUNY" wygrasz
grając w kolekturze
tak, jak wygrało już tysiące naszych stałych Graczy.

my,

,,

8800

zwłaszcza,

inne

że

role

obsadzone

dobrze.

są

S. Riess.

Wyprawy dzielne! Polki na
drugą półkulą
Brazylii
Z Kufaw i Pomorza do

Faktem

kobieta

jest,
teraźniejsza
wszystkich wyczynach dorównywuje
mężczyźnie.
Przykładem np. może służyć działal
ność p. Michaliny
Isaakowej,
znanej
ogólnie przyrodniczki i podróżniczki.
Entomołogiczka całą duszą i wielka en
tuzjastka kolonij polskich w krajach za
że

Pani

zżyła się przez dwa
Brazylji (r. 1926-28) z ro
dakami w Paranie i przyjaźń tę zacieśni
ła jeszcze korespondencją, stale napły
wającą z różnych kolonij polskich do
rzecza Ivahy.
Obecnie dzielna
niewiasta
pragnie
nawiązać kontakt z inną placówką pol
morskich w r. 1928 zwiedziła Paranę w
ską w Brazylji, i w tym celu organizuje
Brazylji, skąd przywiozła do Polski bo drugą wyprawę, tym razem ua kolonję
i innych
okazów
gaty zbiór owadów
,,Orzeł Biały" (Aguia Bianca) w stanie
egzotycznych.
brazylijskim Espirito Santo.
Obecnie organizuje drugą
wyprawę
Kraj ten leży blisko o 1000 km. bliżej
do Ameryki Poł. w odwiedziny do tam równika niż Parana, jest o wiele goręt
tejszych rodaków.
szy i niebezpieczniejszy
pod względem
Słusznie wyraża się sama, że gościn
chorób tropikalnych, a pomimoto nieu
ność w Polsce od czasów
powojennych straszona przyrodniczka obiecuje sobie
zanika, zato na kolonjach polskich in przywieźć stamtąd o wiele bogatszy
nych części świata nic się pod tym zbiórowadów i zawrotne wprost w swej
względem nie zmieniło. Polacy zamor piękności inne trofea egzotyczne.
Przestudiowała już odnośną literatu
scy z upragnieniem wyczekują przyby
szów z Ojczyzny i z serca płynącą rado rę i wie, że stan Espirito Santo obfituje
ścią witają każdego, kto im drogą wieść w różne drapieżniki, jak jaguary, pumy,
osobiście z dalekiej ojców krainy przy
oceloty, pantery i rysie oraz mnóstwo
wiezie.
innych nie drapieżnych, jak wydry, o

we

cura

Artykuł, jaki ukazał się w ,,Dniu Po
morskim" pod
tytułem,
wyobrażającym
znak zapytania, nasunął pi"
refleksje.
Pierwsza, to gwałtowny protest.
Dajmy pokój młodemu pokoleniu, nie
rzucajmy plam na nasze własne dzieci.
Wina leży w nas, i tylko w nas. To ciągłe
,,dawniej" i ,,dzisiaj inaczej"
wszyscy
powtarzają i to ,dawniej", co najlepsze so
bie przypisują, co
najgorsze to właśnie
,,dzisiaj inaczej".

1

tam czeKa

Cena 1/4 losu

—

kich

Pomorska

się

jako

awanturę

mu

—

'się nami.

suflera

ale za
nietylko zupełnie uśmierzeni,
chwyceni. Opowiadali mi potem ,,Taki,
bestja, ma wdzięk, że po jednem jego
odezwaniu się straciłem
cały
tupet".
Jest też Osterwa ulubieńcem młodzieży.
Mógłbym i pod tym względem opowie
dzieć wiele anegdotek, ale nie chcę zdra
dzić mych dawnych uczniów, a przede
wszystkiem uczenie.
P. Osterwa rozwija swój
talent
w
Krakowie, później pracuje w Poznaniu,

—

—

wściekali

stu

dziś

bez

zawsze

ślicznej oprawie scenicznej. Pamiętamy
bardzo dobrze wszyscy jak niedawno w
,,Ładnej historji" pokazał nam przecudowne meble, (Konsola była jak marze
nie; niejedna żona suszyła też o nią gło
wę mężowi niejeden tydzień).
amantem
Osterwa, jako aktor jest
bez skazy, ma tyle wdzięku na scenie,
że trudno mu się oprzeć, pociąga i za
chwyca. Znam aktorów, którzy popro-

—

te

ipsum

lata

Isaakowa

pobytu

w

których futra ubiegają się największe
elegantki mody światowej.
tamtejszych rozlegają się
krzyki malowniczych niebiesko-czerwonych ar, w blasku upalnego słońca śmi
gają jaskrawo ubarwione lśniące koli
bry, owe ptaszki liliputy, a na ścieżkach
wylegują się leniwie różne węże i żmije,
z których
wąż Anakonda o długości 10
mtr. nie jest w tej części rozległej Brazyłji rzadki.
Pani Isaakowa

Są duchy silne i słabe. Słabsi łatwiej pro
mieniują i stąd ta kakofonja w brzmieniu
I dziś,
różnych melodyj wychowawczych.

sposób szkodliwy

—

a

cień

pada

na

dzieci.

druga

—

—

—

sama,

jak

zwy

kobieta

o

charakterze

podobnym,

chętnie powitałaby ją jako przyszłą to

warzyszkę dobrych i złych przygód w
swej
awanturniczej
wyprawie
pod
zwrotniki.

Od24wrześniap. Isaakowa gościła w
ze
swą
przepiękną wystawą
przyrodniczą, otwartą w auli Szkoły
Powszechnej nr. 1 (Prosta 4).
Toruniu

P.

tak

Myśmy
tego,

nie

Frączkowa.

dla
takiej me

mówili, poprostu

że nasi rodzice nie uważali

Chcieliśmy, by dzieci
inteligencji Wychowywać tak swo
bodnie i naturalnie jak dzieci chłopów.
Jeżeli nie odpow'iada nam stara zasada*,
że kobieta ma być kapłanką ogniska do
mowego, że celem pedagoga jest wychowy
tody

Każdy alarm n a obecne życie młodzieży
zdaje się być rozpaczliwym krzykiem, któ
jak ,,dawniej" są dobrzy, silni i słabi.
rym chcemy zagłuszyć nasze wyrzuty su
Liczmy się z tem, co mówimy, jak za mienia. Widzimy, jakie nasza siejba wy
chowujemy się, a młodzi będą się z nami daje owoce, ze zgrozą boimy się zetknąć z
liczyć. Nie oni tracą szacunek wobec nas, niemi. Jakże to dziś można mieć za złe,
ale my go zabijamy w nich dla siebie. Naj że uczeń
zachowuje się swobodnie z uczetrudniej 'człowiekowi przyznać się wobec nicą, jeżeli panie i panowie z figowemi list
siebie do winy.
W nas zabiła wiele wojna:
kami są na plaży wcale nie
w osobnych
nauczyła nas wiele rzeczy lekceważyć, wy przedziałach.
rywać z serca świętości, być krytykami i
Żeby nie mieć opinji zacofania i wstecz
pesymistami, brać szybko to, co podawało nika, trzeba się kryć z tem, co było nam
życie. Nie mieliśmy czasu na kurtuazję wpajane, jako podstawa wychowania reli
dla kobiet, uważając ją za śmieszną dongijno-moralnego.
szacunku
kiszoterję, nie mieliśmy nawet
Hitler nie czyści najpierw' szkoły, lecz
dla majestatu śmierci...
ogniska domowe. I słusznie!
Uczeń całując uczenicę, napewno chełpi
Było chyba dosyć
tych
czynników,
które miały czas wpłynąć na rozkład mo się odwagą, bo wie, że starsi na zabawach
też publicznie potrafią tak robić
i
to
ralny naszego ducha. Wyleczmy siebie
(przecież człowdek wychowywać się musi wielkie figury!
Swoboda w poruszaniu tematów o miło
przez cało życie), a zobaczymy odrodzenie
u
ści, świad omem macierzyństwie,
młodszych.
zapobie
To ciągłe poszukiwanie nowych metod ganiu?
Przecież sami uczyliśmy
o
tem.
nam
że
Zdawało
dowodem,
się,
wychowawczych jest najlepszym
tępimy pruderję, któ
że sami nie wiemy jik postąpić.
To był
Gubimy ra nieraz odbiła się na zdrowiu.
się, bo pod wpływem okoliczności życio swego czasu modny prąd: uświadamianie
zwłaszcza obecnie, sami
wych,
łamiemy | młodzieży.

jedzie

kłe, gdyż nie chce się uzależniać od in
nych osób, chociaż, gdyby się znalazła

się, szukamy zapomnienia od trosk, nieraz
w

lasach

W

m

za

stosowną.

iasta i

wać

młodzież

w

religijno-moral

zasadach

nie pisać.
zmiany, jakie
mnie:
we
jestem cierpliwa
dziecko zaczyna zastanaw'iać
się, jestem
dziecko krępuje się, jestem
pow'ściągliwa

nych

—

lepiej

to

Widzę
zachodzą

w

na

dziecku

ten

temat

takie

—

-

opanowana

—

dziecko

nabiera

szacunku.

Czasem

rozpalona fantazja dziewczynki
budzi ją
dziewczynka odbywa wędrówki
po pokojach, co też ta noc ma w sobłe? Ta
noc z upojnego tanga, z radja,
z patefonu?
Te słowa nagrywane na płyty stworzyliś
my tylko my i nauczyliśmy słuchać uważ
nie.
Dlaczego dzieci nie m ają zastosować
tego również w praktyce? Uczymy wszakże
praktycznie!
W miarę, jak kończę pisać, odczuwam
zadowolenie, że trochę obroniłam to, co jest
Właściwie najczystszem, młode pokolenie,
które będzie kiedyś rządziło
ale tylko
tak jak je nauczymy, jednak nie metodą
M. B.
teoretyczna, lecz przykładem
-

—

.
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1935 R.

Zw. Strzeleckiego
Wierzchucinie Królewskim

odprawy działaczy
w

Z.

Zarząd Powiatowy
czy

KALENDARZYK

Wtorek: Jana

RZYM.-KAT

Środa:

-

Aniołów

wzięli udział członkowie

.

Stróży

wiatowego
oddziału

aptek do dn.

paździer
Nieszczęśliwy' wypadek 5-leftnika. rb. włącznie pełnią: Apteka pod Anio
niego dziecka
łem, ul. Gdańska 65, teł. 33-85, Apteka przy
Na ul. Długiej w Bydgoszczy
pl. Teatralnym, ul. Marszałka Focha 10,, teł.'
uległ
19-62 i Apteka B. Tarasiewicza, 'ul. Orla 8
onegdaj nieszczęśliwemu wypadkowi 5teł.
—

Dyżur

nocny

6

Ietni

Z TEATRU MIEJSKIEGO.
wtorek

Naj

środę ,,Stefek" Deval!a.
bliżs'zą premierą będzie ,,Zaczarowano koło"
We

i

dramatyczna L. Rydla w nowej,
ginalnej inscenizacji J'. Szyndlera.
REPERTUAR KIN.

,,Dziś wieczór

ADRIA:

APOLLO:

mnie”.

u

groteska kolo

świat" i

,,Urojony

rowa.

BAJKA:

,,Głos pustyni"
BAŁTYK: ,,Afera bokserska" i ,,Simba król
.

abisyńskich".
,,Bengali".
MARYSIEŃKA: ,,Bez nazwiska" i Rewolu
cja śmiechu",
na scenie rewja.
REWJA: ,.Chicago"
puszcz
KRISTAL:

Muzeum

—

—

—

w

—

—

—

—

—

.

Straż

26-16.

Pożarna—

Komenda

Policji
Szpital Miejski

(centrala).

27-00

—

36-39.
samochodowe
-

Dorożki

(postój
(postój przy

22-50

-

przy ul. Jagiellońskiej),
ul. Gd ańskiej).

22-51

Snfowmatow
prsujeźdśaiącucń
jSdd^osecitii

do

Odjazd

ttocitĘig.

do

13,30
Nowe:

18,35,
0,46

HesfnnrnclctHgndwtnic
Restauracja i Cukiernia Berendt. Wyboro
wa kuchnia, wyśmienite ciastka.

GRAJCIE
wszyscy

w

KAPTURKIEW1CZA
TEATRALNY

Sp.

0. 0.

z

TELEFON

30-63

urządza

w

Wierzchucinie

pod

i

w

wytyczne

wewnętrznoprac
okres
najbliższy.

szkolenia

członków

tudzież

po

działu ich na grupy ,,Orląt" i ,,Juna
ków", wreszcie kwestje dotyczące prze-

w

Legionistów
Bydgoszczy

.

ChmurowiBarciszew-

nego
rego

zarządu

Godne
na

goszczy

zebraniu

dnia

29

—

—

sekre

jako wiceprezes, prof.
tarz, kpt. Wojciechowski
skarbnik,
oraz dr. Suffczyńśki, Kanicki, dr. Wołoczłonkowie.
szyński i mjr. Zaleski
—

r.
z okazji
nadchodzącego ,,(Tygod
Szkoły Powszechnej" powziął jedno
myślną uchwałę złożenią ,,150 złotych"
na
opłacenie dożywotniego członkostwa
Tow. Pop. Bud. Puhl. Szk. Powszech.

1935

—

Szkół

P0pierania Budowy
1 przy

wymienionej szkoły wzywa Opieki Ro
dzicielskie wszystkich innych szkół, tik
średnich jak i powszechnych wyżej zor
ganizowanych, aby z okazji ,,Tygodnia
Szkoły Powszechnej" przeprowadziły u
siebie takie same uchwały.

Niechaj ambicją każdej szkoły i jej
ńędzfe
Opieki Rodzicielskiej
zdobycie
przynajmniej jednego członkostwa do
żywotniegoTow. P .B.S.P.
Ponadto prezes zarządu p. NieruszeAby zapoczątkowana akcja nie zo
więz Marcin na ten sam cel złożył oso stała przerwana, lecz p'rzeprowadzona
biście akcję Pożyczki Narodowej na su konsekwentnie, do kucia
dalszych ogniw
łańcucha wzywamy Zarządy Opieki Ro
mę 150 złotych.
Podając powyższe do wiadomości pu dzicielskiej przy szkołach im. św. Jana
blicznej, zarząd Opieki Rodzicielskiej i Staszica.

Marsz

w

Jak

maskach
Obwód

już donosiliśmy,
Miejski
P
organizuje w niedzielę, dnia
6 bm. o godz.
17—18,30 marsz drużyno
Start
wy w maskach przeciwgazowych.
i meta na placu Wolności.

L.

O. P

.

Trasa

.

marszu

dla

szkole im.

drużyn męskich
Wolności, Gdań

przeciwgazowych

ska, Zboż. Rynek, Długa, Mostowa, Mar
szałka Focha, Dr. Em. Warmińskiego,
Dworcowa, Gdańska do pl. Wolności.
Trasa marszu
dla drużyn żeńskich
biegnie: plac Wolności, Gdańska, Św.Marcinkowskie
Jańska, Sienkiewicza,
Dr. E
go, Petersona,
Warmińskiego,
Marsz. Focha, Gdańska do pl. Wolności.
.

Pow

Staszica

Marcinkowa

sobie

Związek Strzelecki.

Zkolei ref.

wych. obywat. ob. M ielnik
podstawowe składniki pracy
wychowawczej, wskazując na koniecz
ność podniesienia samowiedzy strzelec
kiej, wychowania kadr instruktorskich,
tudzież
należytego prowadzenia prac
świetlicowych.
omówił

podał wskazówki technicz
zorganizowania hufców ,,Orląt" i

,Junaków".
W

dalszym ciągu

wicz

referacie

w

propagandy
dla

oraz

ref. pras. ob. K

reto-

swym omówił zasady
jej doniosłe znaczenie
Na

Związku Strzeleckiego.

stanowi

oddziałowego propagandy zo
stał powołany ob. ref. Buczkowski. Kier.
Wydziału Kobiet ob. Alkiewiczowa udzieliła szeregu cennych wskazówek de
legatkom oddziałów żeńskich ob. ob. Li
sieckiej i Rąpalskiej, zachęcając do two
rzenia dalszych placówek żeńskich
na
terenie gminy Wierzchucin Król.
sko

ref.

Nastąpiła dalej ożywiona dyskusja,
której rozwinięto poruszone tematy
Zabierali głos ob. ob. prezes Tytko, opie
kunowie Stępień i Żak; wieepr. Beliński
oraz
ref.
wych. obyw. Buczkowski i
w

Kończąc obrady, ob. sekr. Kiss zwró
się do zebranych z apelem do dalszej
wytężonej pracy, życząc jak najbardzifj
cił

p'omyślnych wyników.
serdecznych słowach ob. prezes
podziękował przybyłym człon
kom Zarządu Powiatowego za ud'/jele
nie tak cennych wskazówek i zachętę
do dalszej pracy, przyrzekając nie za
wieść pokładanych nadziei i postawić
oddział Z. S. w Wierzchucinie na jedno
z pierwszych
miejsc.
W

Tytko

Koło

Strzelca
Bielawkach

PriMjaciófi

na

kilku dniami
odbyło się w
Bydgoszczy organizacyjne zebranie Ko
la

Strzelca

Przyjaciół

Bielawkach.

na

jest otoczenie opieką or
ganizacji Związku Strzeleckiego, w sz.ze
góluości Oddziału Bydgosżcż-Miaśto nr.

Zadaniem

10

Koła

Bielawkach.

na

Zgromadzeni licznie obywatci'ę B?epostanowili jednomyślnie utwo
rzyć na terenie swej dzielnicy Kola
Przyjaciół Z. S., dokonując wyboru zal'ządu. Skład jego tworzą pp.: hr. Jerzy
lawek

—

i

Perlik

—

członkowie.

pp.:

dr.

Suff-

czyński jako przewodniczący, oraz nadl.
Borajkiewicz i kier. szk. Łukasik

—

członkowie.

deść
słowie 111

Modrej głowie

Górueg0,

i Gąsawy organizuje os'tatnią w 1).
sezonie wycieczkę Polskie Tow.
cze dnia 6 bm. Odjazd- z pl. Teatralnego
o
godz. 9 powrót tegoż dnia o godz. 19. Koszt
przejazdu w obydwi'e strony 6 zł. Zgłoszenia
do dnia 4 bm. w Sekretariacie ul. Libelta 5
tel. 3764 w godz. 11 -13 i 17-18.

Wenecji

Krajoznaw

na

Dziennika Bydgoskiego" za
sposób ulicznikówski p. (N.).
Dziennika" nie m a głowy
Snać w redakcji
naczelnej, skoro tego rodzaju
ordynarne
ataki mogą tam być drukowane.
Ubliżył
bym sobie, gdybym z p. (n.) miał polemizo
W

czepił

od
Wykaz składek za ubezpieczenia
wypadków drobnych producentów roinycn.
—

nr.

225

mnie

w

wać.

Oddział Po
Zarząd Miejski w Bydgoszczy
rządku Publicznego., zwraca uwagę, na ob

Stwierdzam

—

tylko jedno:

P.

senator

Sero-

żyński nie może być członkiem Państwo
wej Rady Rolniczej, gdyż taka ,,Rada" na
terenie
całego Państwa Polskiego nie ist
nieje.

wies'zczenie swoje z dnia 28 września 1935 r.
które ukaże się w najbliższym numerze Orę
downika miasta Bydgoszczy i według któ
rego w czasie od 5 do 18 października 1935
wyłożony zostanie w tymże urzędzie 'ul.
Lud zk a 25 pokój 19) 'diiw-/ja'du zą.ini.e.rosi)\sinych wykaz składek od d'-obnych pro
1

staw ia

Komisję rewizyjną, tworzą

becni!

docentów'rolnych

—

Nieruszewicz

Nakielskiej 2. Zarząd zbierze się o pól godz.
wcześniej. Po zebraniu niespodzianka, na
której wszyscy członkowie powinni być oBiskupina,

progra

pracy,

-

Zw.

Do

ustalenia

zarazem

który winien przewidywać
tak wychowanie obywatelskie jak i przy
sposobienie wojskowe. Dążeniem każ
dej placówki winien być zawsze jak naj
pełniejszy rozwój organizacji oraz jak
najlepszy wynik pracy na polu kształce
nia świadomych swoich celów, karnych
i dzielnych obywateli
państwoweów.
Kończąc swe
przemówienie prelegent
życzył oddziałowi
dobrych wyników
przy realizacji szczytnych założeń, jakie

mu

—

w

Niższych Funkcjonarjuszów i Pra
cowników
Państw. Koło Bydgoszcz. Zebra
nie dnia 5hm. o godz. 19 w lokalu ptzy u,.

—

a

na

uwagę

zdyscyp1inowania

Tyszkiewicz jako prezes,
kpt, Andrzej
Kulwieć
se
wiceprezes, Józef Ster
kretarz, kpt. Drojewski
skarbnik, oraz

Olbrzymi globus

związku z ,,Tygodniem Szkoły
Powszechnej" w sobotę, dnia 5 bm. o godz.
19 zabawę w salce Ogniska KPW., ui. Zygrn.
Augusta. Goście i sympatycy mile widziani.
—

członków,

zwrócił

Neumann.

nia*

biegnie ulicami: plac
Al.
ska,
Chodkiewicza, Niemcewicza,
Ossolińskich, Jagiellońska,. Bernardyń
Koło

referent

pełnego

—

pochwały

września

ob.

Również

Rady- Naczelnej w Krakowie.
Następ
nie przystąpiono do załatwienia spraw
organizacyjnych oddziału. W związku
z wyjazdem
dotychczasowego prezesa
oddziału p. dr. Marczyńskiego
doko
nano
wyboru nowego prezesa zarządu.
Godność tę jednomyślnie legjoniści po
wierzyli p. dr. Bermańsklemu. Pozosta
ły skład zarządu oddziału pozostaje bez
zmiany i tworzą go pp. kpt. Kalita

Otrzymaliśmy list treści następują
cej:
Zarząd Opieki Rodzicielskiej Szkoły
Powszechnej im. Estkowskiego w Byd

oraz
prób kandydackich
W dalszych

strzeleckich.

konieczność

słowach

nego

Związku Legjonistów p. płk. W ale
Sławka, wygłoszonego na zjeździe

Wrzoś

.

Zmiasta
Tow.

żytego

okręgowego p. prof.
Jakubski wygłosił aktualny referat
temat ostatnich zjawisk, nawiązując
przemówienia prezesa zarządu głów

najbliższej

OBYWATELSKIEJ KOLEKTURZE

—

S.

władz

prowadzenia
przyrzeczeń

Przed

Wam duchowo

szechnych

Prezes

Z.

Po

Zarządu

przedstawiciele

oraz

organizacyjnych na
Prelegent omówił kolejno sprawę wery
fikacji członków, która zostanie prze
prowadzona we wszystkich oddziałach i
pododdziałach Z. S .; de'-'j zasady nale

czele.

na

Bydgosz

od dn. 15. V. 1935

18,32 22,18 23,00.
Wągrówiec—Poznań: 5,05 10,40
Inowrocław—Karsznice—Herby
14,01.

PLAC

.

na

r.)
Toruń—Warszawa: 2,42 6,50 8,05 9,58 14,05
15,35 17,56 18,26 21,26 (tranzytowy), 23,15.
Tczew-Gdańsk-Gdynia: 0,30(doLaskowic),
3,50 5,20 (do Laskowic), 7,54 12,33 13,13
(do Laskowic), 17,15 19,45 20,00.
Kościerzyna—Gdynia: 8,01 15,20; do Rynko
w a :
16,10 20,30 od 19,'V -l/DŁ
Nakło-Piła: 0,02 6,15
10,41 14,45 19,49.
Unisław-Brodnica: 4,468,1113,4516,2021,45.
Inowrocław—Poznań: 0,463,516,339,2514,01

(ważny

dyw. piech. Wlkp płk
i prezydentem miasta

skim

w

prezes Zw.

czem

dr.

!?3i|d^oszc*i)

z

nocześnie

19.

.

15

dla

Palicki,

Długiej

W lokalu własnym przy ul. Słowac
kiego 3 odbyło się ub. niedzieli nadzwy
czajne walne zebranie bydgoskiego od
działu
Związku Legionistów Polskich.
Zebranie to zaszczycił
swą,
obecnością
prezes zarządu okręgowego Zw. Leg.
Polskich prof. U. P dr. Jakubski z Poz
nania, oraz przedstawiciele władz miej
scowych z pp. starostą Stefanickim, d-cą

26-17.
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie pożarowe Straży Pożarnej

tel. 06

ul.

Polskich

codziennie
11—14.

otwarte

Miejskie

niedzielę i święta od

przy

Nowy

-

od 9—16,

Wiktor

kolejarza

rodzicach

przy

Chłopiec przebiegając przez ulicę, potrą
cony został przez przejeżdżający samo
chód osobowy
Upadając na bruk, nie
szczęśliwy malec doznał szeregu dotkli
wych obrażeń, tak, iż musiano odwieźć
go do lecznicy.
Palickiego odwiózł do
szpitala właściciel samochodu, który
spowodował mimowoli wypadek.

ory

baśń

synek

zam.

.

Krąpiewie, Wiskitnie i Łąsku Wielkiem.
Odprawę również za
szczycił obecnością p. wójt Barlik. Ob
rady Zagaił w zastępstwie prezesa ob.
sekretarz Kiss W ojciech, referując jed

oddziałów

,

31-16.

S

dniu 26 września br.

zorganizował
dalszą odprawę kierowników placówek
Z. S. w Wierzchucinie Król.,
w
której
w

więc operuje kłamstwem?
,,mądrości" p. (n.) wiedzą

Któż

O

Olbrzymich

rozmiarów

globus,

zbudowarr'

w

ogrodzie szkoły

w

Suresne

we

Francji.

którzy

go

bliżej znają.

wszyscy,
NoeL

lb

WTOREK,

D. 1

PAŹDZIERNIKA

1935 R.

Rybacy wielkopolscy i pomorscy w trosce o swój byt
Z obrad zfazdu

Doniosłe
fubileuszowego w Bydgoszczy
Tow.
gospodarki rybnej uchwały
Rybackiego

W aiili Państw.

Instytutu Gospodarstwa
Bydgoszczy obradował ub. so

W

zdanie

Leonard

p.

Dreczkowski

oddz.

W

przedstawiciela

go,

i

Kierownik Sadu
W

.

Roln.

Zkolei

Tow.

p

.

Grodzkiego

Zmarłym tracimy

Zrzeszenie

w

Agaciński

okazji zjazdu jubileuszowego w Byd
prezydjum zebrania w'ysłało na mo
uchwały zgromadzenia depesze hołdo

goszczy
cy

wnicze do Pana Prezydenta Rzpliiej, Pana
Pana Wojewody
Wojewody Pomorskiego,
Poznańskiego, Pana Ministra Rolnictwa i
Reform

czej

w

w

Rolnych

i Prezesa Pom.

Izby Rolni

Toruniu.

z

Bydgoszczy odczytał zarys działalności or
ganizacji za okres 15 lat. Jak wynika z re
lacji
Towarzystwo Rybackie przechodziło
w okresie swego istnienia różne koleje, pro

Krakowie po

Sędziów

nika

długich

i

ciężkich cierpies

Grudziądzu, porucznik

rez.

Obrońca

,

i

sędziego, najlepszego Kolegę

ProKuratorzy

w

leniem

Prawnicze

w

dowem

Z

Dużo

należytem wyszko
przygotowaniem zawoOgółem
nowych kadr rybackich.
7

kursów

zawodowych,

na

NAPAD

które

Dzięki wytrwałym za
biegom Towarzystwa i poważnym nakła

uczęszczało 235 osób.

pobudowano wylęgarnie, sta
cje rozdzielczo, oraz szereg objektów nie
zbędnych do prowadzenia racjonalnej gos
podarki rybnej. Pragnąc przyczynić się do
podniesienia ogólnej gospodarki rybnej n a
za przyczyną
szego państwa
Towarzy
dom kosztów

stwa osiedliło

Z

się

okazji

na

kresach Wschodnich

nieznani sprawcy dostali się wczo
nocy do mieszkania wdowy Ludwiki

Dwaj

raj w
Kunickiej w Łanczynie,
przez wyłamanie drzwi.

Nadwórna,
pow.
Zbudzona ze snu

k/ibieta wszczęła alarm
wołając o pomoc.
Wówczas jeden z rabusiów rzucił się na
Kunicką usiłując ją udusić. Kiedy mu się
to nie udało, gdyż Kunicka
w
,

niebezpie

15

Pomorza i

Wielkopolski.

15-lecia istnienia

Towarzystwa

rybackich

z

troskliwą opieką

ALFh

Repr.

7929

Włocławek

odznaczenie honorowe.

Odznaczono również szereg zasłużonych w
organizacji członków. Wśród odznaczonych

W

.

Przyjaciela.

brukuje

do

we

-

października

w

Wiśle

wy

Poziom wody w Wiśle i jej dorzeczu
nosił w dniu 30 września o godz. 7 rano:
W Krakowie (—2,46) —2,59; w Nowym
Sączu (Dunajec) (l,09) 1,06; w P rzemyślu
(—1,64) 1,80; w Z a wich oście (l,26) 1,33; w
Warszawie (l,08) 1,13; w Wyszkowie (Bug)
t0,29) 0,28; w P ułtusk u (Narew) (O,74) 0,75;
w Płocku
(O,80) 0,81; w T oruniu (O,77) 0,75;
Fordonie

w
Chełmnie (O,60)
(O,77) 0,75;
0,58; w Grudziądzu (0,81) 0,80; w Korzeniewie (l,08) 1,06; w Piekle (O,li) 0,13; w Tcze
w ie
w
(O,11) 0,10;
Rinlage (2,36) 2,34; w
Schiewenhorst (2,62) 2,56.

W nawiasach
przedniego dniat

Temperatura

podajemy

stan

wody wynosiła

wody
o

z

po

godz.

7

ranowdniu29ub.m.9,4st., awdniu30
ub. m. 10,3 st. C.
wiatru:

Dółnocno-zachodni.

w

Dorn schadzek dla
ców wykryto
W

Katowicach toczyła
Annie Griinowej z

ubiegłą sobotę
się rozprawa przeciwko
Katowic, oskarżonej o czerpanie zysków z
nierządu.- Przy tej sposobności wyszła na
w

skandaliczna afera obyczajowa. Stwier
dzono mianowicie, że Grtinowa utrzymuje
tajny dom schadzek w Katowicach przy ul.
Moniuszki 1. 12, zakrojony na szeroką skalę.
Klientela domu schadzek rekrutowała się w

jaw

przeważnej części

z

żydowskich kupców ka

i sosnowieckich.
towickich
Przyjeżdżało
również wielu ,,gości" z Gliwic i z Bytomia.
W czasie jednej rewizji nakryto wysokiego

niemieckiego urzędnika państwowego z Gli
wic, który często odwiedzał dom Griinowej.
Jak się okazuje, Griinowa
sprawowała
obowiązki gospodyni, a główne zyski czer
pali właściciele mieszkania, bezrobotny szo
fer Brandys i zbankrutowany
restaurator

Grudziądz odbędzie się 6
Grudziądzu. Pierwsze spot

kanie, które się dbyło w roku ubiegłym
Toruniu wygrał Grudziądz.

w

drugiej reprezenta
reprezentacją Śląska, ja

tenisowe

Wrocławia

z

poniósł nieoczekiwaną porażkę

stosunku

4:6, 5:7.

Łodzi

odbył się w niedzielę ,,dzień
41
który zgromadził na starcie

W sztafecie 3 razy 1000 m. ustalo
został przez L. K. S. nowy rekord okręm.
w czasie 8.27.2
*
*
*

,,Łazienek".

Kakao

skoku"

jeźdźcy poi

szereg zawod
ostatecznie sta r

gdyż

ników wycofano, tak, że
io wało tylko 5-ciu jeźdźców. Zwyciężył por.
Branda na Baronie IV przed por. Eudrody
na
Keve.
Jedynym Polakiem, który ukoń
czył parcours był rotm. Małoohleb zajmując
14

miejsce.

Giełdy

BYDGOSKA GIEŁDA
z

ZBOŻOWO-TOWA R OW A

dnia 30 września 1935

r.

Warunki:
Handel hurtowy,
parytet Bydgoszcz,
ładunki wagonowe, dostawa bieżącą,
za
100 kg.
Notowania odbywają, się we wszystkie dni
dnie.
żyto 12,25—12,50;
pszenica standartowa 20 ton
17,00—17,50; jęczmień: brow. 15,75—16,25; jednolity
14,50—15; zbiorowy 14—14,50; owies 20 ton 15,2515.25—15,50; mąka: żytnia g. IA 0 55%wł. w. 20,75
21,25; g. IB 0—65% wl. w 19,50-19,75; g. II 55-70
15,25—15,75; razow a 0—95 proc. wł. w.
proc. wł. w
16.25—16,75; p ośl ed ni a po n. 70 proc. 13,25—13,75;
mąka pszenna: gat. IA 0—20 proc. wł. w. 30—32;
gat. IB 0 -45 proc. wł. w. 28,50-29,50; gat. IC 0
55 proc. wł. w. .2 7,75-28,75; gat. ID 0 -60 proc. wł.
w.
26,75-27,75; gat. IB 0 -65 proc. wł. w. 25,75—
20-65 proc. wł. w. 23,50-24,50; gat. IID 45-65 proc.
wł. w. 22,25-23,25; gat. IIP 55-65 proc. wł. w. 1 8
1S.50; gat. IIIA 65-70 proc. wł. w
16,75-17,75;
gat. II1B 70 75 proc. wł. w. 15,50—16; razowa 0-95
proc. wb w. 20 -20,50; otręby: żytnie wymiął stand.
9
9 50; pszenne miałkie stand. 3,50—10,25; pszenne
średnie stand. 9 -9 ,50;
pszenne grube 9,25-10,78;
otręby jęczmienne 9,75—10,75; rzepak zimowy bez
worka 37—39; rzepik zimowy bez worka 34-36;
mak niebieski 47-49; gorczyca 37-39; siemię lnia
n'e 33-35; wyka 20—22; groch: polny 21—23; Wikziemniaki: jadalne
torja 29-33; Polgera 22-24;
pomorskie 4-4 ,50; jadalne nadnoteckie 4,50—5; fa
makuch:
bryczne za kg% 0,18;
lniany 18,50-19;

powsze

-

.

nabycia

.

Chodkiewicza

nr.

14

buduje wodociągi

-

-

.

studnię artezyjską na Krzywem Błocie,
pod miastem na terenach wodonośnych,
wskazanych kilka lat temu przez prof. uniwersytetu Lewińskiego. W yda'ność stu
dni ckazała się b. znaczna, gdyż przekracza
100 m. sześć, na godzinę. Woda jost mięk
ka i całkowicie zdatna do picia, jak to wy
kapała analiza Instytutu Hygjsny w W ar rzepakowy 13,50-14; słonecznikowy 19,50-20,50;
szawie. W ymaga tylko pewnego odżelazie- kokosowy 15-16; siano nadnoteckie luzem 7,50-8;
nia, co zostało przewidziane w kosztory śrut soja 20—21.
Ogólne usposobienie: spokojne.
sach budowy wodociągów.
Wobec dodat
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
niej analizy wody przystąpiono do budowy
z dnia 30 września 1935 r.
drugiej studfii.
Żyto 11,75 12,25; pszenica 17-17 ,25; mąka żyt

no

nia i pszenna

źyddw i hitleroww Katowicach
Finkler, obydwaj

z

Katowic.

Ci

dwaj

o

50 groszy

niżej;

do

26

4

-

Ogólne usposobienie: spokojne.
NOTOWANIAgiełdy
z

pro

wadzili administrację ,,przedsiębiorstwa".
Przed sobotnią rozprawą zjawiła się w
korytarzu sądu żona Finklera, która usiło
wała nakłonić jednego ze świadków, pewną
zeznań
służącą, do złożenia
fałszywych
przez odciążenie Brandysa i Finklera. Fakt
ten doszedł do wiadomości prokuratora, któ
ry kazał Finklerową policyjnie przytrzymać.
Rozprawę odroczono na dalszy termin Colem rozszerzenia aktu oskarżenia przeciwko
Brandysowi i Finklerowi, którzy zasiądą na
ławie oskarżonych razem z Grtinową.

wszystkie gatunki

jęczmienne 9,25—10,50; groch VictorIa
80; mak niebieski 44-46; ziemniaki: jadalne
4,50; fabryczne 20 groszy za kg%.
otręby

wodly

—

odbywających się w Warsza
wie, w Łazienka(ch międzynarodowych za
wodów hippicznych, rozegrano w niedzielę
dwa konkursy w konkurencji międzynaro
dowej, mianowicie konkurs ,,potęgi skoku"

kimi.

Kierunek

T oruń

W ramach

się dnia 5 paździerz
Grudziądzu.
(887i

ul,

lekkoatlety

Międzymias-towe spotkanie
czne

ny
ku

czeństwie życia wytężyła wszystkie siły, aby
przeciwstawić się zabójcy, ten zarzucił jej
na
głowę poduszkę, poczem zbił do utraty
przytomności. Podczas tego drugi sprawca
przeszukał łóżko i szafkę nocną, z której
zabrał 1 zł. Sprawcy widząc, że nie znajdą
więcej gotówki, zbiegli. Kunicka po przyj
ściu do przytomności
zawiadomiła policję,
która za bandytami podjęła pościg z psem
policyjnym.

ulice i

—

w

Na zawodach lekkoatletycznych w Bu
dapeszcie, znany miota(cz węgierski dr. Daranyi, us'talił nowy rekord światowy w rzu
cie kulą oburącz.
Daranyi prawą ręką rzu
cił 15.77 m. lewą 13,69 m., o siągając razem
Temsamem pobity został nieofi
29,46 m.
cjalny rekord świata należący do Polski
Heljasza, który wynosił 28.78sJi m.
ij:

drużyn.

Grudziądzu

DANKIN, Bydgoszcz,

Wydział techniczny urzędu miejskiego
Włocła,wku ułożył już bruk kostkowy i
wysocy przedstawicie
chodniki na głównej ulicy
nowe
miasta,
le władz pp. wojewodowie Kirtiklis i Kwa
3-go Maja. Obecnie kładzione są ulepszo
ne bruki
na ulicy
Kościuszki, wiodącej do
śniew ski. Poza odznaczeniami pamiątkowedworca, i n a ulicy Kaliskiej, łączącej mia
mi w uznaniu zasług
walne zgromadzenie
sto z b. ożywioną pod względem rolniczym
mianowało
honorowym prezesem dotych częścią Kujaw. Na ul. Kaliskiej kładzona
Zarządu p. Dreczkow- jest kostka kamienna, na ul. Kościuszki
czasowego prezesa
skiegc, a pp. inż. Sakowicza, Wiktora Urba kostka systemu inż. Trylińskiego (kamień
z
cementem). Wymienione roboty drogowe
nowicza, skarbnika Tow. i Urbanowskiego
mają być ukończóne przed 15 października.
Urz.
w
Wacława, nadzorcę rybackiego
Woj.
W celu zapewnienia wodociągom miejskim
Poznaniu
honorowymi mistrzami rybac dostatecznej ilości dobrej wody, wywierco

znajdują się również

Stan

pun

W konkursie ,,potęgi
scy nie mieli szczęścia,

wszędzie

po

—

Konkurs- ,,Łazienek" wygrał p. Grabianowski na Latawcu w czasie 1.10,2 sek. bez
punktów karnych, przed Strzeszewskim na
Rysiu w czasie 1,10,8 sek. również bez
któw karnych.

W

Grudziądz

Cukry, Czekolada,

szeregu osobistościom z
za grona zawodowych rybaków,
które ota
czały rybactwo pomorskie i wielkopolskie

Zarząd przyznał

bliczności 5000 osób.

sztafet",

—

rodzin

odbyło się ubiegłej niedzieli
półfinałowe spotkanie piłkarj
skie o wejście do Ligi, między ,,Śmigłym11
zakoń
Wilno, a lwowskimi ,,Czarnymi",
czone
wynikiem
remisowym 0:0. Wynik
ten, biorąc pod uwagę pierwszte zwycię
stwo
,,Czarnych" we Lwowie, kwalifikuje
drużynę lwowską do gier fina(łowych. P u

Lwowa

całego

RABUNKOWY DLA 1 ZL.

*

Wilnie

W

i konkurs

fachowem i

urządzono

*

rewanżowe,

w

Grudziądzu

i ProKuratorów R. P. Koło

Nabożeństwo żałobne za duszę śp. Zmarłego, odbędzie
1935 r. o godz. 8.30 w kościele Farnym św. Mikołaja w

nad

wysiłków położono

—

36,6 sek.

(Wrocław)

SALICKI

—

wadząc wszechstronną działalność.

W niedzielę' odbyła się wę Lwowie eli
minacja wbiega na 300 m zarządzona przez
PZLA dla wyboru kandydata na mecz Pol
ska
Węgry. Zwyciężył Śliwak w czasie

kie zakończyło się w niedz. w Katowicach
dało wynik nierozstrzygnięty 9:9, przyczem
jedna gra nie została dokończona spowodu
ciemności. Bratek w spotkaniu z Broyerem

śp.

wzorowego

i

Towarzystwo

Toruniu inż. Sakowicza.

w

zm arł

1935 r.,

Sędziowie

Poznaniu inż. KapiInspektoratu Rybackiego Pom.
w

sekretarz

Ochrony Rybołówstwa, przy
spieszenie rozpoczęcia prac przewidzianych
przez wspomniany Fundusz, a w szczególno
ści o zachowanie procentualnego
podziału
kwot według uczestnictwa poszczególnych
w'ojewództw, oraz aby zasiłki z Funduszu
Ochrony były udzielane w pierwszym rzę
dzie i głównie na cele zarybieniowe. Spe
cjalna uchwała określa prośbę rybaków do
Pana Ministra Rolnictwa
o interwencję w
sprawie udzielenia ulg dłużnikom Admini
stracji Lasów Państw'owych w spłacie dłu
gów rolniczych.
We wniosku końcowym skierowany do
Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wewnętrz
nych zjazd prosi o położenie kresu zanie
czyszczaniem Wisły przez fabrykę celulozy
ze
we Włocławku,
względu na to, iż do
tychczasowy stan grozi zagładą pogłowiu
ryb, uniemożliwiając ponadto wędrówkę ło

sędziaLUDWIK

w

delegata

Izby

o

Dnia 28 września

Bydgoszczy inż. G abańskiego, de
Zw. Organizaeyj Rybackich R. P w
Warszawie inż. Gierałtowskiego,
delegata
ca

nadane

Z

ryba
zarzą

niach, zaopatrzony Sakramentami św.

Wiej

Dyr. Lasów Państw,

przed Opiate m (Czarni).

zachowanie charakteru

go Funduszowi

również

skierowanej

Zwy

Spotkanie

goszczy radcę Janickiego, delegata pracowni
rybackiej Państw. Instytutu Gosp.

skiego
legata

o

wy

cji

Byd

miejskich

cy proszą

sosi do tarła.

uchwale

wydanie odpowiednich
na celu niedopuszczenie do
zetatyżowania rybołóstw na wodach otwar
tych przez Dyrekcje Lasów Państwowych.
W dalszych dwóch uchwałach wystoso
wanych do Pana Ministra Rolnictwa rybacy proszą

delegata Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych, oraz p. woje
wody poznańskiego dr. Kwaśniewskiego, Ceceniowskieyo nacz. wydz. roln. i rei. roin.,
delegata p. wojewody pomorskiego Kirtiklisa, dalej delegata Pom. Izby Roln. dyr. inż.
Serczyka, delegata Urz. Woj. w Poznaniu
radcę Błażejewskiego, del. Urz. Woj. w To
runiu inż. Wyczesławcewa,
reprezentanta
starosty bydgoskiego kpt. W ojciechowskie
władz

drugiej

dzeń, mających

charakterze

w

go

uchwa

i

rok następny.

adresem Ministerstwa Rolnictwa

pod

przybyłe

rolnictwa,

na

sienia stanu hodowli.

z

witając w okolicznościowem
przemówieniu przybyłych
przedstawicieli
władz i prasy, a w szczególności pp.: Łoskier.

ostatni

za

rok ub.,
rok budżetowy,

dyskusja wyłoniła się w toku
omawiania aktualnych
spraw bieżących.
Zgromadzeni poruszyli szereg żywotnych
dla interesów rybactwa zagadnień, precy
zując swoje postulaty w szeregu uchwałach.
W piśmie wystosowanem do Pana Mini
stra Rolnictwa i Reform Rolnych zrzeszeni
rybacy wielkopolscy i pomorscy sprzeciwia
ją się rzeszeniu nastrojów zmierzających do
znowelizowania ustawy rybackiej, podkre
charakter
ślając
społeczno-gospodarczy
ustawy o rybołóstwie, co znajduje swój wy
raz w powstawaniu związków
ochronnych
obwodów rybackich, oraz w utworzeniu spo
łecznego funduszu ochrony rybołówstwa,
przeznaczonego na cele zarybienia i podnie

Bydgoszczy,

kowskiego,

kasowe

za

spra j
sprawo

nastąpiły

Dłuższa

podejmując
podniesienia oświaty
Wielkopolsce i na Po
morzu.
Towarzystwo to jednocząc z biegiem
czasu
ogól rybaków słodkowodnych Pomo
rza i Poznańskiego
(po fuzji towarzystw z
obydwóch tych województw) s+anowi obe
cnie skonsolidowaną organizację zawodową,
regulującą całokształt spraw związanych z
gospodarką rybną na naszym terenie.
Na zjazd jubileuszowy
w
Bydgoszczy
przybyli liczni rybacy z najdalszych zakąt
ków Pomorza i Wielkopolski. Obrady za
gaił założyciel Towarzystwa i jego dotych
prezes

łziałalności

z

lenie budżetu

prace zmierzające do
i kultury rybackiej w

czasowy

obrad

sprawozdanie komisji rewizyjnej

Rybackie,

Towarzystwo

dalszym ciągu

wozdania

Wiejskiego w
boty jubileuszowy zjazd Wielkopolskiego i
Tow. Rybackiego
Pomorskiego
mającego
swoją siedzibę w Bydgoszczy. W r. b. m i
nęło 15 lat od chwili, kiedy w oswobodzo
nej Polsce zawiązało się w Bydgoszczy P ol
skie

dla naszef

-

Notatki sportowe
We Lwowie odbył się w niedzielę
ścig kolarski o mistrzostwo Lwowa na tra
sie 100 km przy udziale 19 kolarzy.
ciężył Żelazo (Czarni) w czasie 3,29,7 godz.

warszawskiej
dnia 30 września 1935 r.
%

Dewizy

89.98, 89.52; B erlin 213.50, 214.50,
212.50; H olandja 359.50, 360.40, 358.60; Londyn 28.11,
26.24. 25.98; U owy Jo rk 5.313/,,, 5.S43/,,, 5.283^; N o
wy Jork telegr. 5.31%, 5.34%, 5.28%; Oslo 131.00,
131 65 130.35; P a ry ż 35.01, 35.10, 34.92; P rag a 21.93,
21 98, 21.88; Sztokholm 134.00, 135.25, 133.95; Szwaj
c ar i a
172.85, 173.28, 172.42.

Belgja

89.75,

Tendencja: niejednolita.
Akcje
Węgiel 13,00; Lilpop 8,90;

Bank Polski 92,25-92;
Starachowice 31,50.

Tendencja: utrzymana.
Papiery

wartościowe

4 proc. poż. inwest. 113,25; 5 proc. poż. konwerWykrycie skandalicznej afery wywołało
syjna 68; 5 proc. poż. kolejowa 60; 6 proc. poż.
wśród kupiectwa katowickiego i sosnowiec dolarowa
80,50-80,25; 4 proc. poż. premj. doi. 52;
kiego kolosalny popłoch, gdyż, jak już 7 proc. poż. stabiliz. 62,50-61 ,75-62 -62 ,75-63 -62 ,88;
1.
z.
T. Kr. Przem. Pol. 90,00; 5 proc. 1. z. m.
wspomniano, z tych sfer rekrutowała się w 6proc.
Warszawy 1933 r. 56-55 ,75-58; 5 proc. I. z. Piotr
przeważnej części klientela domu Griinowej kowa 1933 r. 46,50.

Tendencja

dla

pożyczek

1

dla

listów:

słabsza.

WTOREK,

łowiecki

Kalendarzyk

Wielkie

październik

na

Zgodnie z przepisami lowieckiemi, obo
wiązującemu na terenie całego kraju (oprócz
w
województwa śląskiego),
październiku
przypada czas ochrony na następującą zwie
rzyną i

łosie-samice i

i daniele-samice i

wo

w

i

jewództwach poznańskiem
pomorskiem
(od lti-go października), sarny-kozy i koźlę
ta, niedźwiedzie,
rysie, kuny leśne

niedźwiedzice

z malemi,
norki,
wiewiórki,
(tumaki)
(w województwach wileń-

zające-szaraki
skiem, nowogródzkiem i poleskiem
przez
cały miesiąc, w pozostałych województwach
do 15 października), zające-bielaki, głuszcekoguty, głuszce-kury, cietrzewie-kury, bażanty-koguty (do 15 października), baźantykury, dzikie indyki-samce (do 15 październi
ka), dzikie indyki-samico (do 15 październi
ka), czarne bociany, dropie, żubry, bobry,

Ju*

że

Gdzie

jaknajsprawniejszem uprzęsła szyn, oraz

obciążeniem.

z

Starego.
1684 Umarł w Paryżu znakomity
munta

turg francuski
i.

Plerre

C

Środa,

Zyg

P.

chodnią

R.

Prezydenta

autor

1794

(tegoż dnia) Berek Joselowlcz
do obrony Warszawy.
w
1805 Otwarcie słynnego liceum

—

wzywa

Żydów

Krze

mieńcu.

1847 Urodziła

się głośna propagatorka

Annie

SZCZĘŚCIA"

DO

tel.

13—77.

23 864 i wiele

innych.

864.
i.

gresowego

Austrjaków)

i

skie.
1928 Rass Taffari

zostaje

w

i

.

mano"

y k,

z

op, ,,Don Juan" W. A. Mozarta op. 2
ork. J. Smidowicz,
2) Fantazja

tow.

z

.

śpie
opero

Kopen

—

.

.

.

ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA.

.

.B .30-7.50 Tr. z 'Warszawy.
7.50
na
Program
dzień bieżący. 7.55 Parę informacyj. 8.00 -8.10 Tr. z
z
Warszawy. 8.10 -11.57 Przerwa. 11 .57-12.03 Tr.
.

P. T

.

Publiczności do

października

łaskawej wiadomości,

br. zostanie

że

z

dniem

otwarta

(Restauracia-lDanamó
w

ODYMI,

Bufet obficie zaopatrzony

przy ul.

Ś więtojańskiej

(dom Bednarskiego)

ciepłe i zimne zakąski, wódki krajowe
lęgnowane piwa.
Wyśmienita kuchnia
Szybka
w

—

dobrobytem. Wystarczy posiadać
loteryjny do I. klasy 34 Loterji

^ondnd

—

Publiczności

starannie ftie*

zagraniczne oraz
obsługa.

Cenoreftlomone.

poleca się

ZARZAD

8S64

w

i

i sprawna

oddods.20-fefdo3-ejrano.

Łaskawym względom Szanownej

szczęśliwej ko
lekturze A
W olańska.
Ciągnienie
18-go października r. b. Cena lo3u:
cały zł 40.— ćwiartka zł 10.—
Państwowej nabyty

KoenłgS(Kom.)
(fragm enty).

muzy

Zdobycze medycyny: ,,Rola przysadki mózgo
ustroju"
pogadanka dla lekarzy w oprać,
inż. Lejwy i doe. dr. J Zweibauma, 22.00 Muzyka
taneczna w wyk. Małej Ork. P
R pod dyr. Zdzi
sława Górzyńskiego. 23.00 Wiad. meteorol. dla ko
munik. lotniczej. 23 .05-23.30 Muzyka lekka (płyty).

1

zawiązanemu oczami odnajdzie Was
wszędzie, aby obdarować szczęściem

los

18.20

ka włoska. 20.30 Farłs P. T. T. Muzyka kameralna.
20.45 Budapeszt. Koncert orkiestrowy. 20.45
haga. Rańjobał dla młodych. 20.45 Praga. Koncert
chóru nauczycieli.
21.00 Wrocław.
Nowa. muzyka
austrjaeka. 21.05 Bukareszt. Muzyka salonowa. 21.10
Praga. Koncert radjoork. 21.20 Stockholm. Recital
fort. 21.50 Wiedeń. Muzyka popularna. 22.00 Stock
holm. Muzyka tan.
22.00 Poste Parisien. Muzyka
tan.
22.10 Anglja (Nat. Progr.)
Operetki wiedeń
skie. 22.30 Luksemburg. Muzyka lekka i taneczna.
22.30 Anglja (Reg. Progr.)
Muzyka taneczna. 32.30
Koenigswust. ,.Nocna muzyczka". 22.50 Radjo Paris. Muzyka lekka. 23.00 Budapeszt. Muzyka tane
czna.
24.00 Frankfurt. Koncert nocny.

U.59

.

niemieckie.

—

.

—

na

-

w

Pieśni

opera Czajkowskiego
18.30 Moskwa (WCSPS). Koncert, symf. z udz.
waczki Tassinari. 18.30 Leningrad. Muzyka,
wa
i baletowa. 19.00 Uoenigśwust.. Recital fortep19.10 Królewiec. Pieśni B rahmsa i Straussa.
19.20
Berlin. Pieśni Pfitznera. 19.25 Bratisława. Melodje
Koncert
(Nat. Progr.)
operetkowe. 20.00 Anglja
pośw. Bra. :msowi. 20.00 B ruksela flam. Koncert' ork.
symfonicznej. 20.00 Kopenhaga. Duńskie duety wo
kalne. 20.05 Wiedeń. Koncert orkiestrowy
z
udz.
Erny Sack (śpiew). 20.15 Bukareszt. Dawna

cm.
melodyj polskich ,,Grande Fantaise sur des
irs nationaux polonais" op. 13
wyk. z tow. ork.
f. Smidowicz.
21.35 Wiersze R omana Kolonieckie:o w
oprać. St. Flukowskiego (kwadrans poetycki).

wej

17.60
Moskwa

Budapeszt. Muzyka cygańska.

,,Pantofelki"

.

a

z

i

wust.

.

rsimiejszem podajemy

mapo Polski

zna

17.00

.

-

—

synJL

Fortuna

WARSZAWSKA.

ZAGRANICA.

19.40 Wiad. sport,

ogólne. 19.50 Reportaż aktualny. 20.00 M uzyka lek
ka w wyk. ork. Adama Furmańskiego. 20.45 Dzień
nik wiecz. 20.55 ,,Obrazki
z
Polski współczesnej
Po
31.00 V -ta audycja z cyklu ,,Twórczość Fryderyka
Chopina," (1810~1849) w oprać. dr. Zdzisława Jachimeckiego, prof. Uniw. Jagiell. Wyk .: Ork. P R,
ipd dyr. Grzegorza Fitelberga i Józef Smidowicz
fort.) 1) Warjaeje na tem. duetlina ,,La ci darem

.

Abi-

regentem

Zoll. 19.35 Wiadom. sport, lokalne.

zagrani

pol

ręce

PONIEDZIAŁEK30.IX. OGODZ. 18.00
I WTOREK I. X. O GODZ. 21.18

18.00 Koncert reklamowy.
Muzyka lekka (płyty).
19.50
Program na dzień następny. 19.25 ,,Poznajmy
przepisy finansowo-rolne", pogad., wygłosi inż. Kr.

,

terenie Królestwa Kon
przechodzi od okupantów
na

trze

piąte

Państwowe!

Loter|i

los

współ

Besant.

1917 Szkolnictwo

(Niemców

teo-

BACH
PRZEZ RADIO

Nagrodę przechodnią, ufundowaną przez
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud
skiego za zwycięstwo drużynowe w trój
boju, zdobył również Poznań.

po

pod dowództwem ge
nerała Dąbrowskiego zdobywają sztur
mem
Bydgoszcz.

1794Wojska polskie

(płyty).

taneczna

P., zdobył okręg

Tornń.

6.30
Pieśń ,,Kiedy ranne wstają, zorze". 6.33
budka do gimnastyki. 6.34 Gimnastyka. 6.50 Muzv
ka (płyty). W przerwie o godz. 7.20 Dziennik
ranny. 7.50 Program na dzień bieżący. 7.55 Parę in
formacyj. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 -11.57 Przei
wa.
11.57 Sygnał czasu z Warsz. Obserw. Astronon
12.00 Hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 12.C
Dziennik południowy. 12.15 ,,Modne roboty na dni
tach"
pogadanka
wygł. A. Solska. 12.30—13.:
Koncert orkiestry kameralnej z Wilna. 13.25 Chwil
ka dla kobiet. 13,30-15,15 Preerwa. 15.15 Przeglegiełdowy. 15.25 Wiad. o eksporcie polskim. 15.30 Mu
zyka lekka (płyty). 16.00 ,,Zagadki muzyczne" zi
Lwowa. 16.20 Koncert z Krakowa. 16.45 Rozmowa
muzyka ze słuchaczem radja. 17.00 .,Nasze
czesność literacka"
d yskusja nieprzygot. między Ja
nem Kmilem Skiwskim i Leonem Pomirowskim. 17.25
Koncert
zespołu Haliny Adamskiej-Grossmanowe.i.
17.50 ,,Świat się śmieje" (przegląd humoru
cznego) w oprać. Brunona Winawera. 18.00 Pieśni
hiszpańskie w wykonaniu Z. Massalskiej. Przy fort.
prof. L Ursteln. 18.15 Muzyka hiszpańska (płyty).
18.30 ,,Skrzynka ogólna"
dr. Marjan Stępowskl.
18.40 ,,Życie kulturalne i artystyczne stolicy". 18.45

tragedji ,,Cyd11.

:yka

prze

Poznań. Drugie miejsce zajął Kraków,
cie okręg Warszawa, czwarte Wilno,

października

ROZGŁOŚNIA

drama

orneille,

2

następ

Zawodom przypatrywał się z trybun, p.
m inister
Komunikacji inż. Butkiewicz, p.
wiceminister Bobkowski i p. wiceminister
Piasecki.
Po ukończeniu zawodów odbyła się defi
lada zawodników i rozdanie nagród.
W zawodach sportowych, nagrodę

radiowe

Programy

października.

1386 Założenie uniwersytetu w Heidelbergu.
1515 Umiera Barbara Zapolyi, żona

zofji

na

starcie
techni

się kiedy 1 gdzie wydarzyło?
1

m.

marsz

na

i rozbiórce

Gdynia, Świętojańska io,
ostatnio padło 100 .000 na nr.

HISTORYCZNY.

KALENDARZYK

Co

Busiakiewiu

koSejarzy

karabinu, konkurencja

muzy

najlepsze wyniki osiągnąć można,

tiDROGA

SILVA RERUM

z

i Krakowa. 12.08-12.S0 Tr. z Warszarw.
12.30—13.30 Tr. z Wilna i W-wy. 13,30 Kekka
ka orkiestrowa (płyty). 14.30-15.15 Przerwa. 15.15
15.25—15.30
Tr. z Warszawy.
Przegląd giełdowy.
15.30 Muzyka popularna (płyty)). 16.00—16.45 Tr. ze
Lwowa ł Krakow'a.
16.45-18.30 Tr. z 'Warszawy.
18.30 Skrzynka techniczna. Koresp. bież. omówi i
porad udzieli W acław Janicki. 18.40 życie kultural
i
ne,
artystyczne i naukowe Pomorza. 18.45 Arje
pieśni włoskie w wykonaniu J. Schmidta (płyty).
Wiad. gospodarcze z Pomorza. 19.09 Chwilka
19.00
morsko-pomorska. 19.10 Program na dzień
ny. 19.20 Koncert reklam. 19.35 Wiad. sport, z Po
morza.
19.40—23.05 Tr. z Warszawy. 23.05—23.30 Mu-

Warszawy

Poznaniu

w

polegająca

czna,

kładaniu

kupuląc

kolekturze

w

ubrał i zestawił Bolesław

strzelanie

11

pizefionali,

sit(wszuscu

kozice i świstaki.

1935 R-

6000

gromadzi

lejarzy z poszczególnych ognisk Kolejowe
go Przysposobienia Wojskowego, w tem z
Pomorza 310 osób. Pierwszy dzień poświęco
ny był zawodom eliminacyjnym.
Zawody spostowe objęły konkurencje lek
koatletyczne, przyczem zawodników podzie
lono na dwie grupy: starszych i młodszych.
Startowały również i panie.
Pozatem odbyły się zawody w siatkówce
męskiej, w siatkówce kobiecej i w koszy
kówce męskiej. Do rozgrywek stanęły dru
żyny poszczególnych okręgów KPW.
Równolegle z zawodami sportowemi od
bywał się trójbój międzv poszczególnemi
drużynami wszystkich okręgów KPW. Na
trójbój ten składały się 3 konkurencje:

cielęta, jelenie

cielęta, sarny-kozly

soortowa

sobotą i niedzielę odbyło się w Poz
święto Kolejarza Polskiego. Na zjazd,
zwołany w związku z tem świętem, przyby
ło do Poznania z całej Polski zgórą 6,000 ko

W
naniu

ptactwo:

Łosie-bylci,

PAŹDZIERNIKA

święto kolejarza

rewia

Imponująca

D. 1

Restauracji

Bristol.

.

W

IĘZIENIE

Zamó'wienia
łatwiamy

8705

Związana

zamiejscowe

odwrotną

szczęściem

za

K

za-

na

pocztą,

olektura

A. WOLAMSKA
CENTRALA: WARSZAWA, H0WY ŚWIAT KR. 19.

NOWOŚCI

RADIO-ODBIORNIKI
P A ŃS TW

.

ZAKŁADÓW

PHILIPS
NATAWIS
RATY

.

.

OD

wl!s

2

.

siq juz
zl.

13,60

Toruń, Szeroka

w

.

sezon
Polecamy
wielki
nadchodzący
wy*
bór wszelkiego rodzaju
futer. Ceny bezkonku
rencyjne. Warunki do
godne.

.

sprzedaży!

MIESIĘCZNIE!

BomMionyI.lliti
TCZEW,

KoficiuazKi

7387

1.

8605

Prospekty wysyła się bezpłatnie!

7, telef.13-89
na

RADIOTECHNICZNYCH

.

ukazav

KONTO P.K .0 .1192

WARSZAWSKI
SKŁAD FUTER

SEZONU 1936

Nowości
PRZETARG

Dnia 3

PRZYMUSOWY,
1935 r. o godz. 10 -tej

w

października
przed
poi. sprzedam za gotówkę najwięcej, dającemu: 1500
Jjtr* 'kartofli i około 500 ctr. żyta w dwuch stogach.
Zbiórka licytantów w majątku Brąchnówko.
R ep

.

1074-1038/35

8846

.

Chełmża, dnia 27 września 1935
komornik

(—) Gramowski,
Sądu Grodzkiego

r,

w

materjałach
wełnianych

olbrzymim wyborze
poleca

F-a BŁAWAT
Toruń

w

Chełmży,

6026

-

Szeroka 36

Telef, 22—24

W

BYDGOSZCZY

OGŁASZA

JToiBOŚlf

Jlowiośźf

PRZETARG

,

Na rok

dostawę:

W 4000 szt. śledzi, 300 kg. kawy jęczmiennej pal.,
100 1. octu, 3 kg. liści laurowych, 2000 kg. grochu
żółtego, 2000 kg. grochu zielonego, 2500 kg. fasoli,
90000 kg. ziemniaków jadalnych, 3000 kg. kapusty
kiszonej, 400 kg. kapusty białej, 5000 kg. marchwi
,,Karotka", 3000 kg. buraków egipskich ćwikłowych,
400 kg. pietruszki, 600 kg. cebuli, 700 kg. ogórków
kiszonych, 2000 kg. mąki pszennej, 700 kg. kaszy
czanej, 800 kg. soli, 7 kg. pieprzu, 400 kg. m ąki
niej, 2 kg. czosnku, 35 kg. grzybów suszonych, 400
kg. kaszy perłowej, 400 kg. kaszy jęczmiennej, 300
kg. kaszy jaglanej, 300 kg. pęczaku, 360 kg. twaro
gu, 290 kg. śmietany, 3600 szt. jaj, 700 1. mleka zsia
dłego, 180 kg. pomidorów.
2) na okres od 1 listopada do 31 grudnia 1935 r.:
850 kg. słoniny, 700 kg. wieprzowiny, 200 kg.
by, 30 kg. smalcu wieprzowego, 180 kg. m ięsa wo
łowego, 90 kg. kości wieprzowych, 300 kg. flaków
wołowych, 900 kg. kości n a rosół, 40 kg. łoju i 90 kg.
podrobów, chleba pytlowego około 750 kg. oraz na
wypiek chleba razowego około 3500 kg.
nie i

RADIOODBIORNIKI
Zakłady Te!e*RaciJotecliit.

Parsturowe

NATAWIS

ELEKTRIT

PHILIPS

TELEFUNKEN

gry
żyt

na

ra

ty

od zl 13.60

miesięcznie poleca

DOM HANDLOWY FR. LIETZ
Grudziądz,

Plac

23

Stycznia

21.

telefon

i
1666.

Sygnatura: Km./iy/504/34.

wątro

miesięcz

'

1935/36.

8867

OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI

RUCHOMOŚCI.

Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy rewi
ru IV Antoni Bączyński, mający kancelarję w Byd
goszczy, ul. Pomorska nr. 11 na podstawie art. 602

p c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia
października 1935 r. o godz. 10 w Bydgoszczy, ul.
Śniadeckich nr. 2 odbędzie się 1-sza licytacja ru
3) 35.000 kg. koksu.
Oferty na wyżej wymienione artykuły należy chomości, należących do M. Wajsberga, składają
obrazu, 2 nocnych
składać w Kancelarji Zarządu Więzienia do dnia cych się z bufetu i kredensu,
17 października 1935 r. godz. 13-tej w zapieczętowa stolików z płytami i gotowalki z krzesłem/ oszaco
wanych na łączną sumę 575,- zł.
nych i zalakowanych kopertach.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w
Do oferty należy dołączyć
kwit Kasy Urzędu
Skarbowego na złożone wadjum w wysokości 5 pro miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
cent oferowanej sumy oraz próbki oferowanych ar
Bydgoszcz, dnia 7 września 1935 r.
Komornik:
tykułów.
(-) Antoni Bączyński
Oferowane artykuły muszą być pierwszej jako
k.

.

2

ści.

Dostawa ziemniaków, kapusty, słoniny,
mięsa
wieprzowego, marchwi, buraków, chleba razowego,
pytlowego i mleka odbywać *lę będzie pąrtjami,
każdorazowo
według zapotrzebowania więzienia,
przyczem do wypieku chleba mąkę dostarczy wię

wszelkie inne dodatki dostawca.
sobie prawo
boru oferenta lub zarządzenia ustnego przetargu.
Oferty nieodpowiadające warunkom przetargu
lub złożone po terminie, rozpatrywane nie będą.
Wszelkich informacyj udziela Naczelnik
nia.
Naczelnik Więzienia*

zienie,

a

Komisja przetargowa zastrzega

wy

Więzie

w

Zlecenie Nr.

1170/8.

z.

( -)

Nr.

II. Co. 177/35.
WYWOŁANIE.

77

Kupiec

Kazimierz Lewandowski

Inowrocławiu, Rynek 16, postawił wniosek

rzecz

8868

y

Liny Wrzeszyńskiej, wdowy

po

kupcu

w

Wie

dniu, Vormasegasse nr. 5. Posiadacza tego doku
mentu wzywa się, by najpóźniej na terminie w dn.
1 maja 1936 r. przed południem o godz- 9 w pod
pisanym Sądzie pokój 54 odbyć się mającym swo
,

je prawa zgłosił, w przeciwnym
stąpi unieważnienie dokumentu.

bowiem razie

Inowrocław, dnia 18 września 1935

Meisser.

o w

wołanie listu hipotecznego hipoteki w kw ocie 10.000
Mkn. z 5% odsetkami zapisanej w księdze wieczy
stej Inowrocław k. 15 w dziale III pod nr. 20 na

r.

na

8796

Od 1

1935

października

największa atrakcja

r.

Gwiazdorzy

FORSTER

RY A

—

—

i

Fosa

WytwórniFilmowych

w

to

rewfa Kostiumów

to

—

—

NA SEZON JESIENNO-ZIMOWY:

I

węgierka

urocza

PŁASZCZE

KOSTJUMY

oryginalny rytm hawajsKi

FUTRA
KOMPLETY

j7odmiecaorlH
niedziele i święta z pel*
nym nro?ramem
artyst.
od godz. 5ste| po poludn.
do god z. 7.JO wieczór.

Olbrzymi wybór!
Konfekcja męska

w

poraź pierwszy w Polsce
oryginalna Rumba KubańsKa
to prawdziwe Apasze z Kuby

—

oraz

CZARSKA

otwórca tańca CUCAHOCHA

—

0

JllCfiCtO

Paramoutu

ZOSIA

I

1935 R

AMERYKI I EUROPY

C t

OryginalniJfufrańczycu Hf%IG%'

PAŹDZIERNIKA

D. 1

WTOREK,

—

gotowa i

TORUfc, STARY RYNEK,

KAWIARNIA,,EUROPA

Zawiadamiam Szanowną Publiczność, iż
dniem i października br. otworzyłem

58.róg Kionowicza
SALON FRYZJERSKI
de

,,falon

Od

Klienteli

TORUŃ

IOnumerów

Nowa orkiestra

pozostaję

Fr.

31,

dziny 2-giej

RogoziósKiego.
8844

w

w

8861

Gdańska U

TORUŃ, Szeroka 19,
GDAŃSK, Kohlenmarkt 9,
POZNAŃ, PI. Sw. K rzyski

8865

,

1.

i

solidnie

własnych według najnow*
szych modeli paryskich po

ręcznej

pracy
tanio

cenach

długoterminowe spłaty
tylKo PieKary 22

na

obowiązuje

Pulowery

iftłe

7128

kupna,

Szkoła tańców

Pończochy

Janiny Werny, wyucza szy*
bko tańczyć.
Ostatnie no*

Skarpetki

go

do

godziny 8-mej wieczorem

Km. 312/34.

Nieruchomość

mszeIRiedruftl

nalniłszych.

Zwiedzenie nie

od

8847

NIERUCHOMOŚCI.

została

oszacowana

na

sumę

zło

tych 12.888,05, cena zaś wywołania wynosi 9.666,03
złotych.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest zło
żyć rękojmię w wysokości 1.288,81 zł.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w
takich papierach wartościowych bądż książeczkach
wkładkowych instytucyj, w których wolno umie
szczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe
przyjęte będą w wartości trzech czwartych części
ceny giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa
runki licytacyjne, o ile dodatkowem
publicznem
obwieszczeniem nie będą
podane do wiadomości

wykonuje

skór

ze

sss

położo

ffiardzo tanio
i szęjMo

Toruń, Nowy Rynek
nadchodzący sezon prze*
rabiam oraz wykonuję fa*
chowo

Emeryt,

Komornik Sądu Grodzkiego w Świeciu, rewiru
mgr. Leszek Rościszewski, m ający kancelarję
w Świeciu, ul. Mickiewicza nr. 25 na podstawie art.
676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 4 listopada 1935 r. o godz. 10 w Sądzie Gro
dzkim w Świeciu pokój nr. 6 odbędzie się sprzedaż
w drodze publicznego przetargu należącej do dłuż
nika Jana Chuchały, zam. w Brzozowie pow. Cheł
mno nieruchomości Dworzysko tom I, k arta 3 i 4,
Niemiecki Konopat tom II, k arta 72 tamże
nych, składających się z domu mieszkalnego ze
stajnią i stodołą, świniami murowanej, szopy do
siana i opału i roli, zapisanej w księdze wieczystej
Sądu Grodzkiego w Świeciu Dworzysko tom I, k ar
ta 3 i 4 i Niemiecki Konopat tom II, wykaz L. 72,
o powierzchni 17,16,09 ha.

Oddziały t
BYDGOSZCZ,

Na

i Ł p.

Kasa

O LICYTACJI

STf*.

edY1*1*'

11.

Kilimy,
firany,
kapy,

33,

OBWIESZCZENIE

s'-

FUTRA

Dancing

codziennie

Śląska

|akośel

UWAGA!

Toruń

'Mmgwźela

!Daneing(Fowawznsfci

nocy

radjoapa*

na

,

'ćadziennie

atrafzr.nfmir.fs

rana.

ul.

99

824,

raty PZT.____________ 8856

Italia

story

(rdltjnia

sił

fiok

E. Siwiec

Żeglarska

(DaneinłZ

pod batutą kapelmistrza

.

jako częściową wpłatę
wejściem przyjmuje Biuro techniczne
8860

Winiarnia

I-go

Narodowe

umebl. z osobnem
do wynajęcia, Toruń, Male

-

Restauracja

godz. r7*tej

Szczytem polskie! produkcii
są materiały MOLENDY
eleganckie i tanie

Potyczkę

8852

od

99

.

Numer akt:

jak: apenta, marienbad, fa*
chingen, ems. karlsbad, Vi*
chy celestins, franciszka jó*
Mieszkanie
zefa a 1.20 zł. poleca
5 pokojowe, wygody, wy*
foto-szady *droger|a
remontowane, piękne poło*
7959
żenie wynajmę zaraz, To*
ruń, Bydgoska 62, m. 3a.

Koncert

Telefon 27-30

.

familijny

Lokal otw arty do

mineralne

wody

5-

7

codzienie

październiKa

1.

SŁUPSKI.

B.

m.

nr.

urozmaicony występami pierwszorzędnych
artystycznych.

Ma(fańi(fanów.
trwała i wodna ondulacfa

8870

Garbary 8,

Lutego

Fhrc 0’dock

'toiffure'

Polecając się łaskawym względom P. 7.
z powataniem

Pokój

10

nr.

pod firmą

Speclalność:

ul.

Gdynia,

z

BydgoskieI

TELEFUN 1316

8694

AB

Zawiadomienie

ul.

miarę

DOMHANDLOWYM.S .LEISER

UMiamamBUWmimBK

przy

na

Pomorska

GABINET
KOSMETYCZNY

wełniane, jedw abne, bluzki,

warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do li
cytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
two o zwolnienie nieruchomości lub jej części ód
egzekucji i że uzyskały postanowienie^ właściwego
sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.

spódniczki najnowsze faso*
krawcowa
ny
sprzedaje

cją

JMIOTECHHIKA"

Kowalska, T oruń, Król. Ja*
8863
dwigi 9, II. piętro.

poleca

M.

Dałkowska

Toruń, Szeroka.

wości

8240

na

rok I935/36- Kurs

2*go pażdzier*
Stary Rynek

rozpoczynam
nika.
Toruń,
16.

Pierwszorzędny

ffituftam

ia

fs.

powódz

30

Sorań,jByditosfia

8695

Suknie

ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licyta
oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godziny 8-mej do 18-ej, akta zaś postępowania
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Grodz
W

sie

Poszukuje

GDYNfA

wolno

pokojowego, kim w
w zakre*
GRUDZIĄDZ
Świeciu, ul. Sądowa nr. 12, sala
z
tego dwa, muszą być dui
kosmetyki
Łóżka
że.
Centrum
miasta, par
Budujesz?
Świecie, dnia 25 września 1935 r*
Racjonaln e pielęgnowanie, żelazne, łóżeczko dziecięce,
Cegłę, pustaki, cement, drut, 2 pokoje z kuchnie ter lub I. p Zgłoszenia do
odmładzanie iudoskonalenie
Komornik:
bufet, szafa, krzesło, stół, gwoździe, wapno, gips, trzci*
bardzo ładne słoneczne z ,,Dnia Grudziądzkiego" pod
urody. Usuwanie zmarsz*
L.
Rościszewskf.
T
oruń,
ka*
nr.
(-)
Bydgoska nę, papę, smołę, lepnik,
8873,
czek, wągrów, pryszczy,bro* sprzedam,
balkonem i światłem elektr.
8852 fle i t.
62, m. 3a.
p
materjały
kupisz
dawek, kurzajek, zbędnego
z powodu
najkorzystniej w firmie
wyjazdu z me*
owłosienia, piegów, rozsze*
Noworodki
Mater.jaly Budowlane
blami
od
zaraz
oddam.
rzonych por, łojotoku, trą*
trunku
przeciw* Inż. Edward WenzliK i S-Ka Oferty pod ,,śródmieście"
dziku, czerw, nosa i innych żądajcie
gruźliczego (szczepionki B. GDYNIA, ul. Warszaw* do
niedokładności cery, Rady
,,Dnia Grudziądzkiego".
sk a s i te l. 18*35. Żwirownia,
Słynny jasnowidi
kalne
usuwanie
łupieżu C. G .) Polskie Towarzystwo
8859
przy ul. Nowogrodzkiej.
Osowicki z Warszawy
Przyciemnianie brwi i rzęs Przeciwgruźlicze w Warsza*
wie
dostarcza
za
zwrotem
w
tr a n sie
Sprzedaż kremów, mleczek
somnambolioznym
kosztów
przesyłki, nięza*
przewidzi Twa przeszłość, przy
t.p Porady bezpłatnie. 2750
szłość, teraźniejszość, szczę
TORUŃ, Ul. Król. Jadwigi 5. możnym bezpłatnie. Wydają
numer
Wszelkie zabiegi
tie nowoczesnej

mieszkania

3

nr.

12.

.

.

,

.

mieszk.

lekarze i akuszerki.

3.

Robótki

Wzory
lolecaM. Dałkowska
8240
Tooran, Szeroka.

i

BUDUJĘ

M.

śliwy

różnego rodzaju w solidnem
wykonaniu po cenach kon*
kurencyjnych poleca

PIECE

Wełny

HEBLE

4477

35~ deseK

ul. Poznańska

tanio
Kasimierz Biblk

40.

Gdynia, Starowiejska
Telef.

26*25,

26

tel.

1292

Wszelką reperację zegarków
i

biżuterję wykonuję
miejscu.

na

8854

i

do

materjałów
piecy.
7651
Specjalność:
piece przenośne

ofiiosn51Al
wiersz milimetrowy na stronie
w
tekście na pierwszej stronie
w
tekście na drugiej 1 trzeciej
w
tekście na dalszych stronach

7-łamoweJ
.

.

.

stronie
.

.

.

4

na

biura lub
Wiadomość:

na

wa

IV.

bok

nej).

,,,,,,

,,,,,,,

......

.......

1

10,

odpowiedzialny
-

Redaktor

Wydawea:

za

sprawy W. M. Gdańska:

odpowiedzialny

Pomorska

na

Gdynię:

Spółdzielnia Wydawnicza

zaraz

do

0.20 zl
1.00 zł
0 .80
zl
0.50 zl

firm

pracownię,

10*24, (o*

Miejskiej Straży

Salonik
fortepian (skrzydło), szafy'
fotele, kanapkę,
leżankę,
lampy i inne przedmioty
sprzedaje się z wolnej ręki

bardzo przystępna.
Wiadomość:
cena

inne
cele.
Dominik Mar*

t elef.

Klonowych

materjał suchy kilkuletni,

Gdynia, Władysła*

Drobne za słowo 15 gr. Pierwsze słowo 1 wyrazy tłustym dru
kiem liczymy podwójnie.
Za ogłoszenia sądowe 1 urzędowe w drobnym składzie 25% drożej.
Dla poszukujących pracy 1 nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.
Za ogłoszenia skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
W W.M. Gdań sku c e nnik ogłoszeniowy i e st identyozny z cennikiem dla Polski,
z tem jednak, że raohunki mogą być ie-u!owaue w guldenach gdańskich na
podst awie notowań Giełdy Gdańskiej z dnia p op rzedzającego dzień wpłaty.
Redaktor
Focha 12.

od

wynajęcia
szalek,

Klonowych

(88o4

pokoje

telefonem

z

Składnica kafli

Toruń, Stary Rynek 39,

deseK

~

65^- b ali

1008.

26, tel. 32 34.

dębowych

Centrala Mebli

ToruA

Polecam
Mostowa 9, telefon
zegary, zegarki, platery, o*
ślubne
wyjątkowo BYDGOSZCZ,
brąozki

sprzedania

więKsza partja

Gdyńska

PRZESTAWIAM

STĘSZEWSKI

Do

a

J. Markowicz i Ska
*Skład
|

tek 3. X

Zagórze

Pożar*
8866

.

dnia 2. X. i czwar*
od godz. n*lej.
willa Dr. Zwolskie*
8840

go.

ABONAMEHT MIESIĘCZNY WYNOSI!
W ekspedycji miejscowych ageneyj
i
1at2.50zł
Z odnoszeniem do domu
2.80 zł
....,aescaaa*
*
Przez pocztę z odnoszeniem
do domu
*a * a
a
a
2.89zł
t..ai4-50zl
Podopaskąi...
*
W Gdańsku przez pocztę
2.32 gfl; przez
a
2.00 gd
gońca
n
1.75 gd
z odbieraniem w administracji
wprost
.

.

.

,

.

,

.

.

.

,

.

..

,

.

.

*

Zagranicą
4.00gd
W razie wypadków spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w
zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.
.

Redaktor
Witold

odpowiedzialny:

Mężnleki,

Toruń, ul. Mickiewicza 34.
Redaktor

-

Za ogłoszenia odpowiada

Administracja.

na

-

___________________

na
Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz, ul. Mar**.
neaam.or
Gańcza, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 9U.

odpowiedzialny

Wacław
Grudziądz:
ul. Kościuszki 1.

na

Policjant wielkomiejski reguluje ruch, będąc
urlopie w rodzinnej miejscowości.

-

.

,,

przyzwyczajenia.

Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówkę. N ajr^ley
ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 50 słów, powyżej
liczymy według roz
miaru.
Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie przyjmu
dla
za
zastrzeżenie zosta
-wówczas,
tąkie
jemy,
innych tylko
gdy
nie zapłacona przewidziana w cenniku 20% nadwyżka.
Omyłki,
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie
do żądania zwrotu gotówki, ani tez nie zobowiązują Admimst
3
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia. Uzasadmone reik
J
o
ile
wniesione
do
dni
8-miU
i'
będą uwzględniane
zostaną
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy a
i przepisane
miejsce ogłoszenia Administracja nie odpo

.

,

Siła

sze

.

-

Toruniu.

środę

w

drzewa, Grudziądz
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Wilhelm Grlmsmann. Gdańsk. Kassubischer M arkt 21, X. p.
Józel Dobrostańskl, Gdynia, ul. Kujawska.
Redaktor odpow.
Odpowiedzialny n a Tczew: Wit Wiosek, Tczew,
w

loteryjnyf gdzie

go nabyć, określa charakter z
listów i fotografij. Daje c e nn e
porady. Napisz dzień, rok uro
dzenia. Honorarjum
1 zł od
znac zkami.
sprawy
Wysyła
horosk op.
Kraków, nl. św.
Tomasza 15/2.
8283

-

Czcionkami

Pomorskiej

Drukarni

Rolniczej

S. A

.

w

Toruniu.

w*

