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Wojska abisyńskie wtargnęły
do Erytrei I

Nowy rok akademicki rozpoczął się
już przed kilku dniami. Po trzymiesię
cznych wakacjach młodzież wypoczęta,
z większemi
Wielka koncentracfa trzech
armii na froncie
Włosi
zapasami sił i energji ży
'ciowej powraca do swoich studjów. Za
różnobarwnemi
się
roiły
czapkami
Addis-Abeba, 8. 10. (PAT) Według o- włoskich buduje z niesłychaną szybko
dziedzińce wyższych uczelni, korytarze
wojny oświadczono oficjalnie, że wojska
ostatnich wiadomości, na froncie półno
ścią drogi, które mają zapewnić dosta abisyńskie zdołały wtargnąć do włoskiej
i audytorja rozbrzmiewają gwarem mło
cnym Włosi połączyli swoje kolumny
wę wyżywienia i sprzętu wojennego,
Erytrei, zajm ując szereg wiosek, położo
dzieńczych głosów. Pełno w ,,bratnia- w
jedną całość na linji Adua—Antiscio
umacnia się na lin nych między Asmarą a Aduą.
domach
w
Armja
abisyńrk
kaeh", pełno
akademickich, —A d i
Ras
Sejum, naczelny wódz
grat.
M. in, Abisyńczycy zająć mieli szcze
Tu i ówdzie pod
ji Makale—Aksum.
gdzie z dniem każdym powracają sta
na
abisyński
tym froncie, który bronił
i
Aduą toczą się utarczki patroli włoskich gólnie doniosły punkt strategiczny Adi
rzy goście
przybywają nowi. Rej jed Adui,
wycofał się na linję Aksum—Ma- z
nak wiodą przedewszystkiem wszędzie
partyzantami abisyńskimi. Według Kaie, leżący w odległości 65 km. od As
kale.
Znaczne posiłki abisyńskie zbli
informacyj ze źródeł włoskich, toczyły iuary i 40 km. od granicy abisyńskiej.
pierwszoroczniacy. Pełno ich na każ żają się do tej linji.
się wczoraj zaciekłe T/alki na
wzgó Wiadomości te, pochodzące ze źródeł adym kroku. Zwiedzają wszystkie kąty,
Wojska włoskie po zdobyciu Adui rkach
frontu prowincji Ti bisyóskich nie zostały potwierdzone.
od
zailiodniegc
notują plany wykładów,
skupują
W
wzmacniają swe pozycje.
ciągu gre.
starszych kolegów książki, bo kogo dziś ostatnich 24
godzin
przez rzekę Mareb
stać na nowe.
Na południowo-zachód od Adigratu
Włosi w
Ual-Ual
się świeże siły zbrojne
przepraw iają
rm ja
włoska spotkała silny opór AbiZa tydzień, dwa, ruszy wszystko nor
włoskie.
znaleźli sie w
syń zyków, lecz przyprawiła ich o du
malnym trybem, rozpoczną się systema
Na
froncie
środkowym pod górą że
Paryż, 8. 10. (PAT.) ,,LTntrasigeant'*
straty.
tyczne wykłady, seminarja, kolokwja.
Mussali tubylcze oddziały włoskie ma
donosi z Addis Abeby: W ojska abisyń
W Addis-Abebie, pomimo wszystko,
Trudno jednak, najmniej nawet bacz
skie ciągną ku
szerują przez pustynię w kierunku pro
zagrożonym granicom.
nemu
nie
obserwatorowi
zauważyć wincji Aussa,
aby przeciąć linję kolei panuje nastrój optymistyczny. Otocze Ras Getatczu, b. ambasador w Paryżu,
nie cesarza informuje, że Haile Selassie
zmian zasadniczych, jakie w ciągu ostat
Addis-Abeba—Dżibuti.
opuścił Maffę i udał się na czele 50.000
nich kilku lat zaszły w nastrojach na
W prowincji Ogaden toczą
się nie jest w świetnym humorze. Obcy obser ludzi na front.
watorowie nie widzą podstaw do tego
szej młodzieży akademickiej. Rozpoczę ustające wałki partyzanckie.
Na froncie południowym ważnem wy
cie roku
akademickiego bez awantur,
Londyn, 8. 10 (PAT) Reuter donosi optymizmu.
darzeniem jest, iż w dniu wczorajszym
bez bijatyk,
bez barwnej tęczy ulotek
z
Addis-Ąbeby: W operacjach na fron
W walce z czołgami AbisyńĆżycy sto
zakończyli abisyńczycy okrążanie Wło
agitujących na rzecz różnego rodzaju cie prowincji Tigre nastąpiła względna sują metody, używane przy poiowaniu chów na posterunku TJal-Ual.
Od tej
organizacyj i organizacyjek, bez... po cisza. Włosi, którzy weszli na 40 km na słonie. Mianowicie kopią głębokie chwili niema stamtąd wiadomości. Ce
to
sikawek
licyjnych
zjazwisko, wgłąb prowincji na froncie 50km, uma jamy, przykryte gałęziami i liśćmi.
4
sarz uda'się
zapewne do Dessje dnia 12
bądźmy szczerzy, bardzo nowe, bo nie cniają swe pozycje na linji Adua-Ant- czołgi wdoskie wpa Iły w taką zasadzkę. bm. W środkowej i północnej Abisynji
robotników
Tysiące
dalej jak przed dwoma jeszcze laty u- scio—Adigrat.
Załoga tych czołgów zginęła.
zapanowała pogoda, w Ogadenie jeszcze
czelnie nasze stanowiły teren ciągłych
leją deszcze.
ekscesów i niepoczytalnych wybryków.
Dziś po tem wszystkiem
śladu nawet
nie zostało. Znikły gdzieś dawne uczel
na
na stronę
niane partje, odpowiedniki partyjnych
Pułkownik i 30 oficerów
do niewoli
Addis Abeba, 8. 10. (PAT.) W rejonie
ugrupowań
starszego
społeczeństwa.
Londyn, 8. 10. (PAT.) Reuter donosi z beby, aby widok ich nie drażnił ludno Makalu przeszło na stronę Abisynji 50
Wszelkie ,,obozy", które raz już się poze
askerów włoskich
swoim dowódcą,
rozpadały, w żaden sposób nie dadzą Addis-Abeby: Rząd abisyński zapewnia, ści.
że liczni tubylcy z Erytrei dezerterują z
się spowrotem skleić.
Londyn, 8. 10. (PAT). Reuter donosi z przynosząc ze sobą karabiny i karabiny
armji włoskiej, przekraczają granicę i u- Addis Abeby: O zupełnie niespodziewanym maszynowe. Również pod Agamę prze
Dziś młodzież ma już zupełnie inne
ciekają do Abisynji w okręgu Makala, rozwoju sytuacji na froncie świadczą nad szło na stronę abisyńską 200 tubylców
zainteresowania i nie obchodzą ją abso
unosząc ze sobą
karabiny maszynowe. chodzące tu wiadomości o tem, iż wojska z wojsk włoskich z karabinami maszylutnie żadne partyjne kłótnie, żadne uDedjasmacz Ajelu, jeden z dowódców a- abisyńskie w trzech kolumnach nod wodzą nowemi.
tarczki programowe.

czarnych
umacniają zdobyte pożycie

północnym

-

okolicy
potrzasku

—

Kontrakcfa
tereeile

erytreisSciiit

Żołnierze tubylczy przechodzę

Abisynii

wziętych

.

Ta

ewolucja w nastrojach młodzieży
stosunki włoskougruntowała się właściwie ostatecznie
ostatecznie
zerwane
w
ciągu ubiegłego roku. Za punkt kul
można
owe
minacyjny
przyjąć
pamięt
Genewa, 8. 10. (PAT.) Według otrzy
ne
wypadki, jakie w połowie paździer
manych tu wiadomości, rząd abisyński
nika 1933 roku rozegrały się na terenie
wezwał posła
włoskiego w Addis Abe
Warszaw
ówczesnego
Uniwersytetu
bie, aby natychmiast opuścił Abisynję.
skiego, dziś w Uniwersytetu Józefa Pił
Jednocześnie rząd
abisyński polecił
sudskiego. Wtedy to poraź pierwszy w
swemu charge d'affaires w Rzymie, aby
miejsce zwykle przedtem używanych la
zażądał swoich paszportów i opuścił
sek i kastetów poszły noże i rewolwe
Włochy.
ry. Był to moment największego nasi
lenia demagogji, kiedy na terenie wyż
Kto zapłaci?
szych uczelni bezkarnie grasowali agi
Sytuacja finansowa Włoch gromi
tatorzy, nie mający nic wspólnego ze
Katastrofą
studjami, prowokując ciągłe ekscesy i
8.
10.
(PAT). ,,Le Petit Journal"
Paryż,
,,m anifestacje",
licytując się w bezsen
ogłasza wywiad z finansistą Yickham Steesownych hasłach, by tylko z jaknajlepdem, który nie ukrywa pesymistycznych po
szym skutkiem stoczyć walkę... o duszę
na
obecną sytuację finansową
glądów
młodzieży. Właśnie o ,,duszę młodzieży"
Włoch.
Steed p odkreślił, że rząd
włoski
tak to się wówczas nazywało. Wy
obecnie
za
płaci
dostawy państwowe bona
mi pracy, które muszą dyskontować banki
padki, które miały miejsce na Uniwer- i
sytecie W arszawskim stanowiły zimny i
włoskie. Obecny zapas złota w banku wło
skim nie przekracza sumy 40 miljonów.
prysznic na rozpalone głowy. Nie zasto
sowano
wtedy żadnych represyj. Wła Ważna ze względów^ strategicznych kolej na terytorjum włoskiej Erytrei, której opa
Okręty włoskie, udające się do Erytrei
nowanie jest jednym z celów ofenzywy wojsk abisyńskich.
dze szkolne zamknęły tylko uniwersy
nie płacą za przejazd z kanału Suezskiego,
tet na przeciąg jednego miesiąca i ten
bisyńskich, posuwa się naprzód wgłęb ra s Seycrira, Dedjasmacza Ajelu 1 ras Kas- lecz czynią to na kredyt, wpłacając zaledwie
jeden miesiąc wystarczył, że szerokie Erytrei. Donoszą o tem wiadomości ze 3a AjeP zarażają prawemu skrzydłu wojsk minimalne zaliczki.
Utrzymanie armji wło
rzesze młodzieży
akademickiej w całym źródeł nieurzędowych.
włoskicjd na granicy Erytrei. Ras Kassa skiej w Afryce kosztuje tymczasem conajkraju uprzytomniły sobie, że właściwie,
Ras Sejum zawiadomił telegraficznie,
na czele 43.000
się do rzeki Setit na m niej 200 do 250.000 iuntów szterl. dzien
wbrew swojej woli, stawały się narzę
że wziął do niewoli pułkownika i 30 ofi
granicy Erytrei.
nie.
Należy w tych warunkach zadać sodziem w ręku ludzi, wykorzystujących
cerów wojsk włoskich. Negus nie pozwo
Paryż, 3. 10 (FAT.) Donoszą z Addis Ue pytanie, kto będzie mógł dostarczyć kre
li1 rn przewożenie jeńców do Addis-A
(Ciąg dalszy na stronie 2-ej).
Abcby: W abisIńskiem ministerstwie dytów na tak wielkie wydatki.

Dyplomatyczne
abisyńskie

—

.

-

ŚRODA,

2

(Ciąg dalszy
młodzież dla

wek i

strony l-ej),

ze

swoich

partyjnych

rozgry

porachunków.
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Dotychczasowe sukcesy włoskie
nie

znaczenia

mają

Odtąd wszelkie z zewnątrz płynące
próby sprowokowania młodzieży rozbi
jały i rozbijać się będą o jej zdecydo
Decyduiące chwile dopiero nastąpią
waną postawę, o jej
stanowczą
wolę
do
ekscesów.
niedopuszczenia
dawnych
Londyn, 8. 10. (PAT). ,,Evening News" liczby żołnierzy jak i materjału technicz siły i rozbudowywali swe bazy dostaw oraz
Młodzież nie chce już żadnej
polityki, ogłasza artykuł gen. Nation, posła do Izby nego. Autor podkreśla jednak, że zdobycie drogi komunikacyjne. Gdy to nastąpi, Wło
nie chce żadnych ,,manifestacyj". Roz
Gmin, który od r. 1927 do 1931 r. był bry Adui posiada tylko wartość uczuciową, a si podejmą akcję w kierunku Makale.
padły się dawne ugrupowania partyjne, tyjs'kim attache wojskowym w Rzymie, a dla dalszego prowadzenia wojny jest bez
Na wschodzie
włoskie, operujące
j sk
ale wzmogła się zato frekwencja na wy
z ośrodka Assab, m ają ha celu
potem wysłany był do Abisynji jako szef znaczenia.
opanowanie
kładach, na seminarjach ilaboratorjach. misji wojskowej.
Gen. Nation, omawiając
Abisyńczycy koncentrują swe siły w ob linji kolejowej, pro wadzącej z Addis-Abeby
Kola naukowe znalazły wreszcie dosko
zwycięstwo włoskie pod Aduą, twierdzi, że wodzie W aikait i stamtąd dopiero popro do Dżibuti, gdzieś w okolicach Diredawy, ale
nałe warunki rozwojowe i pracują
ze
zostało ono osiągnięte dzięki przewadze sił wadzą akcję. Zdaniem gen. Nation, Włosi
w'ojska włoskie, operujące w tej części kra
stale lepszemi wynikami, a odpolitycz włoskich nad
abisyńskiemi zarówno co do przez pewien czas będą konsolidowali swe ju, natrafią, zdaniem gen- Nation, na ol
nione bratnie
pomoce
rozpoczęły ze
brzymie trudności, spowodowane b rakiem
działalność
zdwojoną intensywnością,
wody, strasznemi upałami i ianalyczną od
w

samopomocową.

Czy ta zmiana nastrojów młodzieży
akademickiej stanowi proces wtórny w
stosunku do ewolucji nastrojów
star
szego
społeczeństwa?
Zapewne tak.
Istnieje tu cały szereg zupełnie niewąt
pliwych analogij. Nie możemy jednak
pomijać milczeniem
licznych
czynni
ków, które zupełnie niezależnie od wpły
wu
starszego społeczeństwa przyczyni
ły się do zmiany oblicza psychicznego
Dziś
młodzież
dzisiejszej
młodzieży.
wychowuje się w zgoła odmiennych
warunkach, dojrzewa wcześniej, myśli
rozsądniej i poważniej. Powoli jeszcze,
ale już coraz bardziej zdecydowanie opada snobistyczna atmosfera, jaka daw
niej unosiła się wokół wyższych zakła
dów naukowych. Chłopcu, który dziś po
maturze
wstępuje na politechnikę czy
uniwersytet, ani w głowie polityka i awantury. Wystarczy mu już nauka, pra
ca
i perspektywa jaknajwcześniejszego
skończenia

uczelni.

Wielka

liczba

stu

ciężkich warun
kach materjalnych stara
się ,jakąkol
dentów, żyjąc

w

bardzo

utrzyma

wiek pracą zarobić na swoje
nie. Nadający, jeszcze do niedawna, ton
akademickiemu

życiu

sobie

okres

w

studjów

bezpowrotnie.
Uczelnie odzyskały
tem swój charakter i

8.

10.

w

(PAT.)

północno

W

miasta wybuchł pożar
7-piętrowym gmachu. 20 osób zginęło
płomieniach, 75 osób uratowano z po

żaru; wielu

poparzonych

odwieziono

do

spitali.

Gdynia

portem bawełnianym

-

Czechosłowacji

Czechosłowacki

przemysł bawełniany
zwyżki ubezpieczeń m orskich od ry
zyka wojennego przy transportach do por
ładunki
iów włoskich, polecił skierować
bawełny dla swego użytku drogą na Ham
burg i Gdynię.
wobec

Niezwykłe uoały

wprowadzenia

Laval

odbył

w

przedpołud

do zastosowania

rozmowy de-

sankcyj.

odroczona

być

ma

czasie zwołania izb

w

ustawodawczych

na

tu

gotowości

Rządu
Rekonstrukcja
Nastąpi
dopiero
ona

poświęcono

o sankcjach.
pogłoski, że pomiędzy delega
cjami Francji, Włoch i Wielkiej Brytanji toczą się poufne rozmowy. Mówią,
że do udziału w komisji koordynacyjnej
zaproszeni będą przedstawiciele tylko
tych państw, które oświadczą o swojej

Krążą

życie

w

sankcjach
Ligi Narodów

wielkich mocarstw

legacyj

naradę z Edenem.
Genewa, 8. 10. (PAT.) Dzisiejszy dzień

sesją budżetową

na

(Tel. wł.) Wczoraj popołudniu Pan Prezydent Rzeczypo
spolitej pc udzieleniu audjencji marszałkom Senatu i Sejmu, przyjął prem
jera Sławka i w ciągu blisko dwóch godzin rozmawiał z nim na temat aktual
nej sytuacji politycznej. Rozmowa ta posiada duże znaczenie dla wyjaśnie
nia obecnego położenia.
Konsekwencją jej będzie podcbno odroczenie rekon
strukcji gabinetu na okres 5 tygodni do czasu zwołania nowej sesji izb ustawo
Warszawa, 8. 10.

dawczych.
Sławek nosi się

Premjer

kowy

na

.

z
M/s

podobno

zamiarem

z

wyjazdu

na

urlop

wypoczyn

południe.

Ms

do

łych tutaj, aby powitać powracające do
kraju siostry.
Wreszcie w promieniach ciepłego sło
dnia
ukazał
sią na zatoce
necznego

portu

gdyńskiego
swej pierwszej podróży
transatlantyckiej.
Po szeregu uroczystości, związanych
z poświęceniem i pierwszem przybiciem
do nadbrzeży gdyńskich, rozpoczęła się
W pracy tej
twarda praca codzienna.
m/s ,,Piłsudski" wykonał pierwszy peł
ny rejs
odbył podróż tam i zpowro-

lśniący, grający tęczą barw wielkiej gali
banderowej m/s ,,Piłsudski". R ósł i zbli
żał się do przystani dworca morskiego.
Minął falochrony, wszedł do basenu. Po

-

tem.

chwili

zgrabny,

przybił

do

majestatyczny

kolos

brzegu.

momencie, gdy przybijał, odezwa
Z
ły się dźwięki hymnu narodowego.
pokładu
powiewać
zaczęły chustki,
z brzegu rozległy się okrzyki powitania.

Wczoraj od godziny 10-tej na nad
brzeżach gromadzić się poczęły tłumy
publiczności, pragnącej powitać nowy
transatlantyk po jego pierwszej wielkiej
podróży oceanicznej Na nadbrzeżu pod
dworcem morskim w białych kurtkach
stanął dwuszereg stewardów linji ,,Gdynia-Ameryka". Zgromadziły się grupy
zakonnic w czarnych szatach, przyby

W

POWRÓT WYCIECZKOWICZÓW.
Na mostku

kapitańskim

obok

ko

statku, komandora Stankie
wicza, ukazał się dyrektor Departamenmendanta

1000-złotóweb
kradzieżą
nareszcie
światło dzienne

Afera

z

wyszła

Dwa

banknoty

1000-ztotowe

na

przedstawiono

1924 skradziona została

w

por

do

wymiany

w

W banku

guldeny.

banku

gdaftskim

Domrosową

przytrzy

gdańskim skrzynia z banknotami 1000- mano i oddano w ręce policji. Zeznała ona,
złotowemi, wydrukowanemi n a zamówienie że kupiła te banknoty od Żydówki Lubiapolskie w Anglji. W związku z tą kradzie nicklej, która skolei otrzymeła je od swe
żą, banknoty 1000-złotowe wogóle nie zo go męża. Lubianickl po aresztowaniu go
towano temperaturę 46 stopni Celzjusza,
stały puszczone w obieg.
oświadczył, li nabył większą liczbę tych
Codziennie
przybywają do Zaleszczyk
Wczoraj do jednego z banków gdańskich banknotów jeszcze w roku 1924 w nadzieji,
liczne rzesze nowych kuracjuszów.
zgłosiła się niejaka Domrosowa celem wy że w przyszłości w Polsce znajdą się one
miany dwóch banknotów 1000-złotowych na w obiegu, i odzyskają swoją wartość.

w

(o) Cieszyn, 8. 10. (tel. wł.)

Śląsku Cieszyńskim
strofa

w

W

Dębcu na
się kata'
zakręcie
ostrym

drogi asfaltowej wywrócił się mot0cykl
przyczepką, kierowany przez kupca Anto
niego Larysa. Znajdujący się w przyczepce
art. malarz Karol Larys wypadł na bruk
doznał złamania podstawy czaszki. W dro
dze do szpitala Larys zmarł.

Zbrodniarz zawisł

na

w

Na dzie

Tarnopolu wyko

wyrok śmierci przez powie
Onufrym Daniewiczu, skaza

został

nany

szenie
nym

więziennym
na

swego

mordowanie

czasu

na

karę śmierci

sąsiada Sztyka

za

za

i nsiłowane

zabójstwo przodownika służby śledczej
ńesyka oraz posterunkowego F. F Le.

woniewa.

nauczycielskiego
rzucił

się pod pociąg

(o) Poznań, 8. 10. (Tel. wł.) Z Gostynia
donoszą, że na szlaku kolejowym Cze-

luścin-Dąbowo w czasie przejazdu po
ciągu osobowego wybiegł z lasu niezna
ny mężczyzna, który na oczach skon
sternowanych pasażerów rzucił się pod
koła

pociągn,

cy

ją, zdaniem gen. Nation, ten sam cel, co
wojska na wschodzie, mianowicie dojście
do

linji kolejowej

Włosi

pobliżu Diredawy.

w

świete
Aksum

zajęli

m iasto

Paryż, 8. 10. (PAT.) Specjalni kores
pondenci wojenni zgodnie stwierdzają.,
że w
dniu
dzisiejszym zostało zajęte
święte miasto abisyńprzez Włochów
skie Aksum.
Przez zajęcie na froncie
północnym pozycji Aksum, Ad.ua, Adiw
grat, Włosi znaleźli się
posiadaniu
linji podziału wód między Erytreą a ADotychczas wojska
bisynją centralną.
włoskie m usiały wznosić się ciągle wgórę niejednokrotnie do 2000 m., odtąd bę
dą mogły wejść do doliny rzeki Teecaze,
która rozciąga się na przestrzeni 300km
i pozwoli armji włoskiej dotrzeć do cen

Abisynji.

trum

ponosząc

okropną

w

Bydgoszczy

Morskiego

sekretarz

Nauczyc ielskiego w Bydgoszczy n a n a 
Samogockiego, liczącego
lat 20.
Przyczyny desperackiego kroku
zwisko Pawła

znane.

śmierć.

inż. MożdzeńskL

Urzędu Morskiego

Przy nim

p.

Sieracki.

przednim pokładzie w grupie po
dróżnych widać J. Ekscelencję ks. Bi
Na

sk upa

Morskiego dr. Okoniewskiego,
generała Orlicz-Dreszera, generała Wieniawę-Długoszcwskiego, redaktora Tetzlaffa.

chwili

Po

ukazuje się prezydent

miasta W arszawy min. Starzyński.
Na samej górze zdaleka poznać

Osińskiego.
Matuszewskiego, który

wetę

gen.

kiem

mo

syl

żołnierską

charakterystyczną

żna

b. min.

Widać
rano

holowni

spotkanie statku,

na
wyjechał
którym z wycieczki morskiej powraca
jego m ałżonka pani Konopacka-Matuszewska. W śród publiczności widać du
żo czarnych sutan księży i czarno-bia
łych szat zakonnic.
Statek przybił do nadbrzeży. Po spu
szczonym trapie wchodzą na pokład dy
rektor linji ,,Gdynia-Ameryka" koman
dor Jacynicz,
wicewojewoda pomorski
na

wicekomisarz Rządu m.
Szaniawski, dyrektor Depar
tamentu Przemysłu i Handlu p. Patek,
naczelnik
Wydziału
Żeglugowego p.
Ocioszyński, dyrektor Urzędu Morskie
go inż. Łęgowski, dyrektor Szkoły Mor
skiej komandor Mohuczy, przedstawi

Starzyński,

Gdyni

inż.

ciele prasy.

Zastępca kapitana portu kpt. Górski
wprowadza na pokład przybyłego na po
witanie Biskupa Morskiego J. E ks. Bi
.

skupa Sufragana
licznej

grapy

czynialskim
skim

znaleziono
Przy zwłokach samobójcy
legitymację Państwowego Seminarjum

nie są narazie

tu

na

Dominika
ks.

w

księży

z

i

dziekanem

ks.

otoczeniu

prałatem

Roz-

Turzyń-

czele.

Na

pokładzie witają się; żegnają;
krzątają się biali stewardzi, obładowani
pakunkami.
Ukazują się granatowe
mundury policji i zielone czapki straży
celnej.
Powoli opróżnia się statek, a wypeł
nia się obszerna sala, gdzie zaczynają
się badania celników.

szubienicy W

(o) Tarnopol, 8. 10. (Tel. wł.)
dzińcu

sem inarium

ydarzyła

Na

motocyklową.

Uczeń

Wojska, działające od południa z okoli
Ual-Ual, a kierujące się na Harrar ma

p.

cie

Artysta-malarz zabity
katastrofie motocyklowe

szczepu Danakil.

w agą

ocean

,,Piłsudski'* powrócił

W roku

a

,,Piłsudski" powrócił do Gdyni
pierwszej podróży przez

ze

Zaleszczykach

(o) Zaleszczyki, 8.10. (Tel. wł.) Od kil
ku dni w Zaleszczykach panuje piękna
słoneczna pogoda.
Obie plaże są natło
czone
kąpiącą się publicznością. Zano

dziś

Genewie

w

niem

spowro-

wschodniej części
w

planu

sankcyj.

o

zgromadzenie plenum
10.

powagę,

7-pietrowego gmachu
w Chicago

Chicago,

cowania

—

wreszcie

radzą

Posiedzenie
Genewa,
(PAT.)
Narodów
odbędzie
zgromadzenia Ligi
się jutro po południu pod przewodnic
twem Benesza. Zgromadzenie powoła do
życia komisję koordynacyjną dla opra
8.

wiecznego
politykę skra
zginął już

jaka po
winna cechować wyższe zakłady nau
kowe. Wyjdzie to z pewnością na dobro
i młodzieży i poziomowi nauki.

Pożar

Dziś

typ

studenta, który zabawą
cał

W Genewie

o

rozbitym

samochodzie trzy

Straszne skutki zderzenia sie auta
Hamburg,

8.

10.

(PAT.) Dzisiaj

osoby żywcem splonety
z

tramwajem

Hamburgu

przedmieściu Hamburga
wydarzyła się straszna katastrofa. Samochód, w którym znajdowały się 4 osoby
zderzył sią z tramwajem. Wszyscy znajdujący się w samochodzie zostali ciężko
w

południe

w

na

ranni.

Gdy przechodnie

usiłowali

wydostać rannych z pod rozbitego samochodu,
i zanim pospieszono z pomocą, trzy ranne o-

nastąpił wybuch baku z benzyną
soby spaliły się żywcem. Czwarta
szpitala.

osoba

ciężko

ranna

została

odwieziona do

Pierwsza

podróż
,,Piłsudskiego"
nastąpi szara codzien
na
praca, pozbawiona wprawdzie efek
tów, ałe jakże ważna z punktu widze
nia ekspansjiPolski na morzu. ,,Z chwi
lą uruchomienia m/s ,,Piłsudski" podróż
do Nowego Jorku przestała być daleką
pisał w pożegnalnym nu
wyprawą
merze
pokładowy
,,Kurjer Morski"
Gdynia zbliżyła się do A m eryki o cate
skończona. Teraz

-

-

trzy dni drooi".

ŚRODA,

DNIA

9

PAŹDZIERNIKA 1935

R.

3

Skok przez Atlantyk
/s ,,Piłsudski"
Na

Na

-

-

płynęły na statku dość jedno
stajnie. Z początku urozmaicone były
napotykanemi od czasu do czasu stat
kami, później w miarę oddalania się od
bardziej uczęszczanych szlaków żeglu
gowych i tej atrakcji nie stało.
Dzień
7

statku o
rozpoczyna się na
30 gongiem, wzywającym na

m.

Są zapaleni sportowcy, któ
rano
zrywają się na nogi

śniadanie.
rzy już
i trenują

o

6

-

-

-

godz. 4 po poł., 375mil m., a w następ
nych dobach przebywał kolejno 460, 441,
o

Dni

godz.

gorzkiej Franciszka-Józefa nie
zawodny środek domowy do usunięcia
wszelkich zaburzeń przewodu pokarmo
wego w każdym jego odcinku.

-

-

IV.

467, 465 i 462 mil morskich.

mniej

Na

wydajność poszczególnych dni wpły
wała głównie mgła, podczas której sta
szą

tek

musiał

znacznie

redukować

swą

szybkość
względów bezpieczeństwa.
Odległość z Gdyni do Nowego Jorku
wynosi około 3.750 mil morskich (6.945
ze

artystów
śpiewaków
uproszo
o
wystąpienie publiczne. Śpie
wali gorąco przyjmowani przez słucha
czów p.
Stanisław
Wyszatycki, tenor
i b. artysta Opery Warszawskiej oraz
Kamińska, znana pieśniarkap. Olga
recytatorka.
W piątek,
20
września, urządzono
próbny alarm na statku. Sześć krótkich
kilku
no

i

-

ich

zapamiętale w pływalni, znaj
dującej się w dolnym poziomie statku
i wyposażonej poza basenem do pływa
nia w różne przyrządy,
mające służyć
do ,,utrzymania linji'1. Są to elektrycz
ne
koń i wielbłąd,
rower,
stojący w
miejscu i wiosła, nieposuwające żadnej
łodzi.
Różne przyrządy
gimnastyczne
uzupełniają ten zakątek okrętu.
Wogóle sport i gimnastyka mają na
statku wielu
zapamiętałych zwolenni
ków.
Gen.
Wieniawa
Długoszowski
zawzięcie w tenisa pokładowego
gra
gen.

Orlicz

-

Dreszerem, przyczem

b.

rekordzistka

ma

się wrażenie,

że

raz

świata

zwolnionem

tempem.

północy wszystkie ze
gary na statku stawały na kilkadziesiąt
minut, aby wyregulować czas w zależ
ności od przebytej w ciągu dnia prze
strzeni.
Ponieważ płyniemy na zachód,
stale
co
dobę
przeto
cofamy zegary.
Innemi
słowy doba nasza na statku
wynosi prawie 25 godzin. W powrotnej
drodze
będziemy mieli zjawisko od
wrotne. Będziemy musieli co północ po
suwać nasze zegarki naprzód.
wieczór

Co

Narazie

w

o

stosunku

do

czasu

w

Pol

cofnęliśmy się znacznie naprzód.
piszę te słowa, mamy na statku
niedzielę, 22 września. Jest tutaj godzi
na 5 po
poł. W tym samym momencie
w Warszawie, w
Gdyni, w Toruniu i w
innych miastach Polski jest już godzi
sce

Gdy

na

scy

9 minut 40 wieczorem,

wszy

więc

a

do

powoli zabierają się już

spania.

Statek

płynie szybko naprzód, robiąc
przeciętnie 18,6 mil morskich na godzi
Jest to przeciętna szybkość więcej
nę.
niż
dobra, w każdym razie lepsza od
szybkości przewidywanej dla tego stat
ku, która jak wiadomo wynosić powin
na
18 mil morskich na godzinę. W pier
wszym dniu podróży od 5 po poł. 15.
IX., do 8 rano 16. IX. (przestrzeń Gdy
nia
Kopenhaga) zrobiliśmy 250 mil
morskich.
Do południa
17. IX
statek
przebył, wyszedłszy z Kopenhagi 16. IX
—

najstarsza

firma

w

u

fachowca

Polsce

8993

Grimm Sukc. i Kamieński
GDYNIA,Starowielska
Oddalały

w e

wszystkich większyoh

47

miastaoh

Polski,

wzru

"

mięci.

Wzruszający

moment

powitania

min. Koca przez

amerykańskiej.

W

sędziwą przedstawicielkę Polonji

jeden długi ryk syreny o godz. 2 min.
poł. postawiły na nogi wszystko,
co
żyło na statku. Pasażerowie, załoga
i służba okrętowa, przybrani w korkowe

niem.

sprawnie znaleźli się na po
sterunkach alarmowych przy szalupach
ratunkowych. Atrakcję tę przyjęto z hu
morem.
Pysznie zwłaszcza wyglądały

W

środę, 18 września, odbył się

dancing, połączony
Skorzystano z tego, że na

czorem

z

wie

koncertem.

statku

płynie

i

45 po

ratunkowe,

pasy

Niljony ciągną
Kraków

...

Miasto królów, miasto,

w

którem

mu-

o
świetnej i pięknej
przedewszystkiem... Mia
sto Marszałka. Stąd przed laty dwudzie
stu jeden, wyruszył w bój o wolność Pol
ski
tu
spoczął po nadludzkich tru
dach ofiarnego życia
tu przeto Polska
hołd oddaje swemu Twórcy.
Oleandry,

ry

same

mówią

przeszłości.

A

—

—

Wawel i Sowiniec

—

to

dziś

cel

piel

tysięcy i nie dziesiąt
ków, nie setek nawet tysięcy, lecz miljo
nów. Tak, miljon już zgórą łudzi z całe
go przybyłych kraju,
przez krypty św.
Leonarda
przed trumną Komendanta
przeciągało w uroczystem, bolesnem
skupieniu, a potem podążyło na Sowi
niec, choć jedną taczkę, choćby gastkę
jedną ziemi rzucić na kopiec Marszał
grzymek już

nie

ka...

Piąty już miesiąc mija od owej chwi
li, gdy wśród grzmotu dział i warkotu
werbli złożono na Wawelu srebrną tru
a
mnę ze zwłokami Marszałka,
olbrzy
mia, szeroka rzeka pielgrzymów płynie
wciąż, nietylko nie rzednąc z biegiem
czasu,

lecz

miesiąca

na

wzbierając

i

potężniejąc

z

miesiąc.

Kto znał ten cichy, spokojny Krików
niedawnych zresztą jeszcze czasu
nie poznałby go dziś. Dzień w dzień, z
łoskotem i szumem na stary,
skromny
dworzec wpadają długie, stalowe wężę
pociągów popularnych, a z wagonów
wysypuje się na kamienne perony ludz
z

—

mrowie.

Z

walizeczkami, teczkami,

koszykami, lub poprostu ubogiemi toboł
kami, wylęga przed szary gmach dwor
cowy i wsiąka w szyję ulicy, zlewając
się z tysiącem innych przybyszów w je
den wielki, bezimienny tłum. Obok ele

ganckiej

warszawianki

zastrachany

po-

z

derkami

na
—

w

na

wszyscy

cym

dumne

sko, utrwalił
statku

na

wreszcie

wyznaczoną

i

już

guń
spie
przy

zawczasu

na

zależności

miejsca,

bo

od
o

prywatnej
upodobań,
to

kwaterze

—

w

zamożności i...

niezawsze łatwo dziś

w

Krakowie, mimo
czteromiesięczne już
doświadczenie, mimo sprężystą organi

zację, bo przecież w jednym dniu przy
bywa tu nieraz po dwadzieścia zgórą ty
sięcy pielgrzymów... Ale gościnne mury
krakowskie rozszerzają się, gdy potrze
ba
i każdy jakoś znajdzie dla siebie
kącik, dach nad głową i łyżkę strawy.
—

I oto
wnet już,
w
mniejszych lub
większych grupkach, a najczęściej w
zwartych kolumnach, ciągną przez mia
sto na Wawel.
Po drodze przewodnicy
informują, pokazują cudowny Rynek
krakowski, tak nierozerwalnie związany
z tyłu wielkiemi
momentami naszej historji, a dalej zaklęte w kamień piękno
mu
innych fragmentów tego miasta
zeum, by wreszcie
dołączyć do olbrzy
węża
miego
wycieczek,
pełznącego
powoli wgórę, ku wspaniałym, piętrzą
cym się
wysoko potężnym masywom,
—

czerwonym

murom

wawelskim.

i wkraczamy w pro
Jeszcze chwila
gi wyniosłej Katedry, pod strzeliste łuki
sklepień. W skupionem, nabożnem mil
czeniu schodzimy, stopień za stopniem,
do podziemnej krypty. Cisza śmiertelna
i powaga czegoś wielkiego, przepotężne
go wisi tu w powietrzu, że, zda się, sły
chać bicie serc ludzkich
bo oto przed
nami trumna srebrna, z której, poprzez
kryształową taflę, spoziera ku nam w
kamiennym spokoju śmierci twarz Mar
—

—

Słaby

blask

i

Jego nazwi
pamięci pasażerów

bohaterskie

się

w

zawsze.

Henryk

Kraków,

kwaterę. W hotelu,
domu wycieczkowym, klasztorze, czy

szałka.

Hołd, złożony cieniom największego
Polaków, po środku Atlantyku na
pięknym, nowoczesnym statku, noszą
z

(Korespondencja własna).

gotowaną

wzię

Tetzlaif.

Wawel i Sowiniec

leszuk, obok przyodzianego w białą
nasz
kę górala
gbur pomorski,
szą

ręku

w

i

szybko

części koncertowej akademji

udział

panie: prof. Zofja Rabcewiczowa
(fortepian) i artystka Opery W ar
szawskiej Wanda Szlemińska (śpiew).
ły

kilometrów). Dziś do południa przeby
liśmy już 2920 mil morskich, a więc do
celu podróży pozostało nam jeszcze 830
mil.
Mamy zawinąć do Nowego Jorku
we
wtorek, 24 września, przed połud

kie

RADJO kupuj tylko

szczerze

ukazujących postać Komendanta na tle
Jego bojowych czynów, i mówiących
o
Nim, jako o Wielkim Wychowawcy
Ze
wzruszeniem
polskiego żołnierza.
słuchano
tej barwnej opowieści o Wo
dzu, ukochanym i nieodżałowanej pa

,,Piłsud

ski" płynie przez
trium
szereg bram
falnych, utworzonych z barwnych łu
ków tęczowych.
Pewnego dnia, bodaj że w środę, 18
m ieliśmy
września,
nadprogramową
atrakcję. W odległości jakichś 500 me
trów po prawej burcie statku ukazało
się stadko kaszelotów (małych wielory
bów), złożone z jakichś 8—10 sztuk tych
zwierząt, które obecność swojąvznaczyły
wyrzucaniem nad powierzchnię oceanu
fontann wodnych.
Od czasu do czasu statek wpływał
w ławice
mgieł, tak charakterystyczne
dla tych szerokości geograficznych, któ
re
przebywaliśmy.
Ostrzegawczy ryk
naszej syreny okrętowej rozdzierał wów
czas
powietrze, a maszyny pulsowały

widocznie

uroczystością, odbywającą się
gdzieś po środku Atlantyku na pięknym,
nowoczesnym statku
transatlantyckim,
jakże wymownie świadczącym o na
szym żywiołowym pędzie ku zajęciu na
leżnego w świecie stanowiska, mówił
w
słowach prostych i niewyszukanych
o Tym, który nietylko odnalazł drogę do
Wolnej Polski, ale wyprowadził Ją na
szlaki mocarstwowego rozwoju. Była to
garść wspomnień i przeżyć osobistych,

dyskiem dzień w dzień przy
brana w kuse majteczki sportowe wy
czynia różne dziwy gimnastyczne na
słonecznym pokładzie ku szczeremu po
dziwowi patrzących.
Pogoda jest w pierwszych dniach
podróży bardzo kapryśna. Przechodzą
ciągłe szkwały, lekkie deszcze z wia
trem, po
których
występują za rufą
statku wspaniałe tęcze, jedna za drugą.
Chwilami

o

na

szony tą

rzucie

w

sobotę

salonie

Komendanta,

-

i

godz. 4 po poł. w wiel
głównym pokładzie od
była się do głębi wzruszająca akademja,
poświęcona pamięci Tego, którego imię
statek nosi. Zebrali się na niej wszyscy
pasażerowie, nie wyłączając jadących
w klasie trzeciej
emigrantów. Orkiestra
odegrała na wstępie hymn narodowy,
Ame
poczem dyrektor Linji Gdynia
W

kim

ryka, p. Leszczyński, zagaił akademję,
do
zapraszając
wygłoszenia
odczytu
jednego z najbliższych współpracowni
ków śp. Marszałka, gen. Wieniawę-Długoszowskiego. B. długoletni adjutant

jedna to znowu druga szarża jest górą.
P.
Matuszewska,
Konopacka
słynna
lekkoatletka

panie w modnych sukniach i płaszczach,
przybrane w pasy ratunkowe. Komplet,
jakiego napewno nie znają kreacje mo
dy u Hersego czy Zmigrydera.

—

-

z

głowy, bez

wodzie

Ameryki

-

-

godzinę

na

-

bólach

-

łukami.
Jazda pod tęczowemi
Stado kaSport
gimnastyka.
Kapryśna pogoda.
Przez szkwały i mgły.
Doba o 25
godzinach.
Płyniemy ze średnią szybkością 18,6 mil morskich
Koncert na statku.
Coraz bliżej celu podróży.
Próbny alarm ratunkowy.
Akademja ku uczczeniu
Na Atlantyku, we wrześniu 1935 r.
pamięci Marszałka Piłsudskiego.

wodnej pustyni.

szelotów.

do

m

i

Przy przeczuleniu,

senności,
ospałości, przygnębieniu, u
czuciu lęku,
posiadamy w naturalnej

migotliwych

świateł

w

październiku.

pada wąskim kręgiem
ściany i skle
pienie, załamuje się na polerowanej po
wierzchni stojącego
w
głębi sarkofagu
królewskiego i rysuje ostro, wyraziście
stojącego nieruchomo żołnierza.
Lecz trzeba już iść z krypty, bo nie
przerwanym szeregiem ciągną tu nowe
tysiące i tysiące tych, co jeszcze hołdu
nie złożyli.
Długi sznur niebiesko-białych auto
karów.
Kolejno podjeżdżają do czoła
oczekującego tłumu pielgrzymów i
zapełnione wmig, aż do ostatniego miej
sca
jeden za drugim ruszają w parominutowych przerwach w stronę Błoń.
Mijamy historyczne Oleandry, skąd to
dniu 6 sierpnia 1914 roku wyruszał
w
Komendant w pole z Pierwszą Kompanją Kadrową, wijącą się wśród prześlicz
nych wzgórz, wiosek i ogrodów, jak stół
gładką, asfaltową szosą
mkniemy ku
widniejącemu zdała w jesiennem słońcu
Po lewej stronie
laskowi Wolskiemu.
drogi pozostawiamy gdzieś wysoko gó
rujący nad przedmieściami Krakowa
Kopiec Kościuszki i oto jesteśmy już na
miejscu, u stóp porosłego pięknym la
sem, potężnego
wzgórza.
Pniemy się
wgórę cienistą chwilami bardzo stromą
W reszcie
aleją coraz wyżej i wyżej.
drzewa po obu stronach uciekają od nas
otwiera się przed nami szero
wgłąb
ka polana, z której wyrasta wgóre ol
brzymi, stromy stożek o ściętym wierz
chołku.
To Kopiec Marszałka.
U jego stóp prowizoryczny budynek
drewniany, na tarasie którego suną dwa
długie sznury ludzkie: do albumów, zło
se
żyć w nich swe podpisy. Opodal
tki taczek
drewnianych, oczekujących
na wypełnienie ziemią, w
tej chwili bo
wiem nie wozi się jeszcze ziemi na ko(Ciąg dalszy na. stronie 4-tejb
na

—

—

—

—

ŚRODA,
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(Ciąg dalszy
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3-ej).
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Dwa

—

-

—
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ziemię i szerokim ruchem ramienia po
tężnego żurawia przenosi ją w ogrom
koszu

na
wierzchołek
żelaznym
kopca. Tu wyrównuje ją i starannie ubija setka par rąk robotniczych, by ko
piec Marszałka przetrwał po wieki wie

nym

gospo

szczególnych elementów życia
darczego do nowych warunków.
i

Trzeba

do
je
zmniejszonej siły nabywczej zubożałego

więc zniżyć ceny

i

Deflacja
kierunki

obsuwaniem

się
piec, gdyż groziłoby
rozmiękłego po gwałtownych deszczach,
Ale nikt nie rezyg
świeżego nasypu.
nuje, kilkotysięczny ttum czeka cierpli
wie na sygnał. Wreszcie
kierownict
wo budowy
kopca zezwala na wożenie
Wybory zakończone. Sejm i Senat
ziemi.
Tysiące rąk porywa taczki
wybrały już swych marszałków, wice
wnet brak ich
zupeinie
poczynają marszałków i sekretarzy. Skończył się
migać w słońcu ostrza łopat, sypiących okres, w którym siłą rzeczy wysunęły
na
dno taczek brunatne grudki ziemi.
się na plan pierwszy zagadnienia poli
Wśród świergotliwej
muzyki setek tyczne. Powracają stare kłopoty 1 stare
osi wspinają się taczki ku górze stromą
troski gospodarcze, o bracające się do
serpentyną dróżki,
rzuconej na poroś koła myśli, w jaki sposób zadać ostate
niętą świeżą murawą
szkarpę kopca. czny cios długotrwałemu przesileniu i
Na górze
szeroka płaszczyzna,
na
przyśpieszyć poprawę gospodarczą, któ
którą wysypuje się ziemię z taczek. Po ra w Polsce wprawdzie odbywa się od
środku sterczy niewielki, parometrowy
końca 1932 r., ale postępuje jeszcze po
stożek ziemi, a na nim spoczywa płyta
woli.
granitowa z wykutym Krzyżem LegjoNietylko w Polsce, ale i na całym
nowym. Tu zsypuje się ziemię, przywo
świecie, gdy mowa
jest o kierunku
żoną z całego kraju i świata przez dele prac gospodarczych, walczą z sobą dwa
gacje i sztafety w urnach.
zasadnicze poglądy: deflacjonlstów i inAle ziemia, nawożona na kopiec rę
flacjonistów.
koma obywateli, to zaledwie cząstka tej
Zwolennicy pierwszego z tych poglą
olbrzymiej, na miljony metrów sześcien dów twierdzą, że skoro kryzys ekono
nych obliczonej masy, jaka potrzebna miczny jest zwichnięciem
równowagi
jest do budowy kopca.
to
między produkcją i konsumcją
Pracę tę wykonuje więc również ma trzeba dążyć do przywrócenia tej rów
szyna. Stoi obok nasypu, wżera się w
nowagi w drodze przystosowania się po
tc

1935 R.

dostować

inflacja

gospodarczego

programu

musi być
społeczeństwa. Aby móc zniżyć ceny
:rów) w społeczeństwie
trzeba zmniejszyć koszta wytwarzania
zrównoważony budżet państwowy. Bo
towarów. Najistotniejsze hasła tego kie gdy budżet państwa nie jest zrównowa
runku głoszą: nie zadłużać się
ale żony, to państwo na pokrycie deficytów
Budżet
zabiera w formie podatków czy poży
przedewszystkiem oddłużyćI
państwa, budżety związków publicznych czek pieniądze społeczeństwa,
czyniąc
i prywatnych
jednostek gospodarują zaś tak powoduje drożyznę kredytu, u
cych ograniczyć do minimum i zrów trudnia zniżkę kosztów produkcji i ha
noważyć! Nadewszystko zaś
produ muje obrót gospodarczy.
kować tanio, coraz taniej, licząc się z
Drugi zasadniczy kierunek, nazwa
trudnościami zbytu i ze zubożałym kon
ny metodą inflacyjną, wychodzi z inne
sumentem. Trzeba to czynić tak długo
go założenia. Zwolennicy jego powie
aż wreszcie
momencie
w
—

-

-

pewnym

-

równowaga zostanie uchwycona. Wte
warunki dla
dy odbudowane zostaną
harmonijnego rozwoju życia gospodar
czego, które znowu zakwitnie.
Ten kierunek nazwany został

dą deflacyjną walki

z

meto

trudnościami

go

iż
spodarczemu Możnaby powiedzieć,
charakteryzuje go przedewszystkiem po
dejście do sprawy ożywienia życia go
spodarczego od strony towaru. Towar
musi być tani, aby mogła wzrastać pro
dukcja i zmniejszać się bezrobocie. Wte
dy tylko będzie mógł rozszerzyć się obrót gospodarczy. Aby zaś mógł się roz
szerzyć obrót (a więc wymiana towa-

ków.
chwili

tej

wysokość kopca

13 metrów, ale, że
38 metrów

kończeniu

wyno

mieć po uwysokości, trzeba

ma

on

M-ta LOTERJA
d

więc nawieźć jeszcze całą, wielką górę
ziemi, wysoką na 25 metrów. A im wy
żej tem praca będzie cięższa i żmudniej
sza.

O rozmiarach

dzieła

tego

może

świadczyć choćby ogrom podstawy kop
metrową.
który ma średnicę 110
Będzie to więc praca jeszcze na parę lat,
ppaca w której bezduszna maszyna mo
ca,

że

dużo

mamy

może

towarów, nie

tylko ich sprzedać. Fabryki nasze
brak
mogą produkować bardzo wiele
im tylko odbiorców. Co więc należy czy
nić? Trzeba zwiększyć popyt na towary.
Trzeba zbyt tych towarów umożliwić.
my

—

Trzeba

więc

uruchomić

in.

m.

w

celu

ożywienia życia gospodarczego większe
kredyty, inwestycje i roboty publiczne,
które

zapewnią w ten
sposób odbiór
spożywczych i wyrobów prze

środków

mysłu

zatrudnią robotników. Trzeba
wszystkie będące do

i

ten

na

cel rzucić
środki

dyspozycji

pieniężne,

zabraknie

środków

—

gdy tych
je

a

trzeba

umieć

zdobyć w drodze pożyczek wewnętrz
nych, zwiększenia obiegu pieniężnego,
czy innych operacyj finansowo
kredy
towych.
-

W
si

dzieli:

-

nam

Narodu

pomóc,

ale

nie

z

A

oamięci Narodu

Bydgoszcz,

zatem

~

o

Józefie Piłsudskim.

J. Del.

a

Korzystne zmiany w pla
ogromnie powiększa
zdobycia
bogactwa.

nowe

e

i

gry
n

s

e

Cłdy

t

Pomorska 1.

tylko 10.

-

budżet

Takie

31.

Jak

br.

nek

że

(ow) Wobec zbliżającej się sesji budże
towej nowych izb ustawodawczych w prasie
stołecznej coraz częściej zaczynają ukazy
wać Się artykuły,
omawiające problem
zrównoważenia naszych finansów państwo
wych i walki z deficytem. Naogół publicyści
są zgodni, że akcja w kierunku zrównowa
żenia budżetu nie powinna dotknąć uposa
Grono osób, odbywających pierwszą inau
żeń, co jest uzasadnione i bez tego niskim guracyjną podróż na Ms. ,,Piłsudski" do Aich poziomem przy jednoczesnym poważnym
meryki, wystosowało z Kopenhagi do przed
wzroście kosztów utrzymania, zaznaczają stawicieli Polonji amerykańskiej następu
cym się obecnie w związku z międzynaro jący telegram:
dową sytuacją ekonomiczną.
,,Z pokładu Ms. ,,Piłsudski", odbywają
Wyjątek w tym względzie stanowi w ar cego pomyślnie powrotną inauguracyjną
szawski ,,Czas", który wysuwa postulat ob podróż do kraju, przesyłamy
gorące podzię
niżki poborów jako zasadniczy
warunek kowanie za serdeczne
przyjęcie, zgotowane
stabilizacji budżetu i uniknięcia
deficytu. dla statku, całej Polonji
amerykańskiej
Pomijając wywody na ten temat, warto za oraz Polonji w Now Jersey za akademję. Ustanowić się nad innem zagadnieniem, poruszonem
z
w jednym
artykułów ,,Czasu",
ogłoszenia amnestji. Nadzieję taką żywili
a
dotyczącem przerostu administracji pań
ci, którzy mają za sobą
przedewszystkiem
za
sobą zwyżkę wy
stwowej, pociągającego
z
sądowe
wyroki
tytułu takich, czy innych
datków. ,,Czas" pisze:
przestępstw natury politycznej. Sprawa am
,,Zawsze zwalczaliśmy przerost apa
ratu
państwowego, tworzenie niezliczo nestji jednak, jako zagadnienie ogólne, w onych urzędów, regulowanie przez Pań becnym momencie nabiera aktualności zu
stwo wszystkich
w
szczegółów życia,
pełnie niezależnie od tych, czy innych do
sposób często zbędny, a niejednokrotnie niosłych aktów państwowych, wypływając
wprost szkodliwy. Ostatni czas zawrócić
poprostu z przesłanek humanitarnych i
z drogi etatyzmu. Dalsze rozszerzanie in
konieczności
musi
zapewnienia powagi wymiaro
gerencji państwowej
być natych
miast zaniechane. Prace nad reformą ad wi
sprawiedliwości publicznej. Analiza sto
kierunku
w
zlikwidowania
ministracji
sunków, panujących w naszem więziennic
zbędnych agend państwowych i samorzą
twie zmusza nas do spojrzenia rzeczywisto
dowych winny być natychmiast przed
ści prosto w oczy.
sięwzięte z całą energją".
Nies'tety autor artykułu nie precyzuje
,,Kurjer Poranny" podaje m. in. następu
dokładnie o jakie zbędne agendy Państwa jący opia jednego z więzień w' Łodzi, który
mu
chodzi. Dlatego też zacytowane uwagi
gdyby nawet był faktem odosobnionym,
mają wartość czysto teoretyczną i w prak mówi sam za siebie. A faktów takich nie
tyce nie dają żadnych konkretnych wska stety jest więcej:
zówek, na których temat możnaby podjąć
du
,,Był to
czytamy w artykule
dys'kusję.
szny dzień upalny. Już w przedsionku
więziennego lokalu panował zaduch nie
do zniesienia. Zaduch śmiertelny, nasy
56000 skazańców w więzieniach
cony już nie wyziewami, ale pokładami
Z chwilą zebrania się nowego Sejmu
i
ludzkiego gnoju, ugniatanego przez lata.
Jadowity ciężar powietrza, gęstego jak
Senatu spodziewano się w pewnych kołach
asafetyda, osiadał na płucach lepką za
-

-

am

dwa

są

pierwszy,
nie

liczy się
i

z

ze

lek-

zasadnicze

kierunki

Polska
ale

wybrała kieru
jego słu

świadomość

wszędzie

jest

dostatecznie

wymiana zdań, któ
w
prasie i w sfe
rach gospodarczych na ten temat jest
dyskusją czysto teoretyczną. Rząd obecRzecz

,|||

Polonji

nie

rozumiana.

Podziękowanie pasażerów statku

Piłsudski" dla

inflacyjny

wiemy,

szności

grając w kolekturze ,,USHIECHFORTUNY1' wygrasz
napewno tak, jak wygrało już tysiące naszych stałych Graczy.

Pamiętaj,

Kierunek

sprawą budżetu państwowego
kiem sercem patrzy na wzrost

polityki gospodarczej obecnego okresu
kryzysowego.
Przedstawiliśmy je dla
tego, gdyż poszukiwanie w Polsce dróg
pracy gospodarczej możliwe jest tylko
albo drugim z tych kierun
w jednym,
ków. Innych możliwości nie widzimy.

złotych.

Ciągnienie j ni 18-go październiKa

KŁOSY I ODGŁOSY

Etatyzm

FORTUNY”
TÓTU Ó, Żeglarska

towarów.

deficytów
budżetowych, jako nieunikniony skutek
rozszerzania przez państwo
robót
in
westycyjnych.

ta m czeKa Cię wielKa wygrana.

Cena 1/4 losu
a

-

więc pamiętaj, n ie zwleKaj i jeszcze
Kup los w najszczęśliwszej KoleKturze

,,UŚMIECH

Śmiało można powiedzieć, że ten kie*
w.
inflacyjny, który wziął górę
Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i
we Włoszech
podchodzi do zagadnie
nia ożywienia życia gospodarczego
od
strony kredytu i pieniądza, podczas gdy;
uprzedni kierunek, jak powiedzieliśmy,
poszukuje rozwiązań w dziedzinie cen
runek

NIEBYWAŁA INOWACJA
BEZPŁATNA GRA WIELKANOCNA
dziś

Kto

Wodza

s

i

tym

dla

wyręczyć

j

nie

jeszcze nie
był w Krakowie, niechaj śpieszy na Wa
wel kornie schylić czoło przed procha
mi największego z Polaków, a następnie
niechaj podąży na Sowiniec, swą
garścią ziemi przyczynić się do stworze
nia wieczystego symbolu wdzięczności i

w

Wskrzesiciela.

hołdzie

może

a

PAŃSTWOWA

erykańskiej

ra

ny
—

jasna,

toczy się

że

obecnie

ma bowiem zdanie swoje wyrobione
niezależnie od tych rozważań
i ma
-

i

wiele

ręku
lepszych
więcej
roczystości podkreśliły raz jeszcze duchową elementów dla dalszej swej drogi ha tem
łączność Rzplitej z Polonja i dały asumpt polu, elementów opartych na realnej odo dalszej wytężonej pracy nad rozbudową cenie
rzeczywistości gospodarczej w ca
potęgi na morzu".
łokształcie zagadnienia rządzenia pańDepeszę tę podpisali m. in. wiceminister swem i jego gospodarką.
Koc, blsknp Okoniewski, prezydent Starzyń
Rola teoretyka jest czysto
abstrak
ski, dyrektor Możdżeński, generałowie: 0Siedząc zdała od aparatu gospo
cyjna.
siński, Orlicz-Dreszer i Wieniawa
Długo darczego ocenia on i omawia wszelkie
szowski, dyr. Leszczyński, kpt. Stankiewicz
zjawiska w sposób raczej hypotetyczny,
i inni.
niż realny. Mimo najlepszych chęci
teoria, doktryna są dla niego większem
bóstwem, niż realny rzut oka na rezul
razą, wzmagając się z każdym krokiem,
taty działań, które z danej teorji przy
który nas wiódł wgłąb więziennego ko nosi nam najbardziej chyba wartościo
rytarza. A przecież nie w korytarzu, lecz wa
poprawka życia. Teoretyk jest jak
dopiero w celi, której drzwi otworzono,
kibic przy grze w karty. I jest takwyszęukazał się przed nami ów widok, który
zmącił i zatruł moje noce bezs'enne. Po- dzie i w medycynie i w fizyce, w litera
dłogaceli była mokra od potu ludzi którzy turze i w sztuce. Tak jest też i w eko
dosłownie stłoczeni jeden za drugim, sto
jąc w szeregu, cisnęli się do szyby otwar nomji.
Ci zaś co rządzą krajem i ponoszą za
tej w oknie, aby przywarłszy ustami do
otworu, nadyszeć się przez chwilę nieoo
to pełnię odpowiedzialności, biorąc z
świeżym powiewem i po krótkiej chwili
szacunkiem
zdanie
ustąpić miejsca towarzyszowi. Taka ko całym należytym
i
muszą decydować
lejka udręki, jak mi oznajmiono, prze nauki i teorji,
suwała się w tej celi całemi godzinami".
działać zgodnie z życiem i elementami
A tor zaznacza, że w celach tego wię realnemi, które jedynie mogą być pod
zienia, ul/czonych na 4 do 5 osób z braku stawą dobrych rządów.
J. R -ski.
miejsca lokowano po kilkunastu więźniów.
Trudno jednak, aby było
inaczej, skoro
Więziennictwo polskie, mogąc przyjąć naj
wyżej do 30 tysięcy skazańców, zmuszone
jest przetrzymywać w murach domów kar
nych 56 tysięcy ludzi. A iluż to notorycz
Premjer węgierski, Gfimbos, udaje się w
Podróż Gómbóoa
nych przestępców, mając wyroki skazujące tych dniach do Rzymu.
chodzi bezkarnie, z powodu, tak nadmierne ma
świadczyć o tem, że polityka zagrani
czna Węgier nie uległa podstawowym zmia
go przeludnienia więzień?
F i 'y powyższe stanowią
niewątpliwie nom i że pakt Trzćch pozostaje nadal w
w

może

o

-

—

—

Góeibós

poważny argument

na

rzecz

amnestii.

mocy,

jedzie

do

Rzymu

ŚRODA,

Sierżant
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do bafiki
i fednel nocy

Morton, pułkownik

tysiąca

i

Braton,

w

jednej

brytyj

wojsk

miastecz

małem

w

jorowi,

nocy.

Morton brał udział

wielkiej wojnie na
froncie zachodnim
Dosłużył się stopnia
sierżanta i po zawarciu pokoju zgłosił się
jako ochotnik do służby w Indjach. Oferta
jego została przyjęta, wyznaczono mu jeden
z pułków,
stojących na granicy północnych
Indyj, tam, gdzie zamieszkują po drugiej
stronie pasa granicznego dzikie, bitne ple
miona At'rydów. Niebardzo mu się uśmie
chała służba na tym odcinku, gdzie trwały
ciągłe zamieszki, nagłe napady, walki z
Afrydami, którzy
słyną jako znakomici
i
okrutni
strzelcy dzicy,
przeciwnicy.
Dowództwo pułku zorganizowało ekspe
dycję karną wgłąb kraju Atrydów, którzy
przedsięwzięli napad rabunkowy na pogra
nicze. Kolumna, w której, znajdował
się
w

że

tuż

nad

cie

Mort0n, baczność!

Do

Drill

raportu!"

wojskowy odezwał się w Mortonie: salutu
je i raportuje. Wówczas major beszta go i
wymawia mu hańbę postępowania Anglika,
wysługującego się krajowcom i walczącego
przeciw ojczyźnie. Morton blednie i ponsow'ieje naprzemian. Wreszcie poddaje się.
Wraca do siebie i

o

świcie wkracza do

obo

Anglików, wiodąc ze sobą 12.000 Afrydów. Po tym wyczynie
pozostał jeszcze
zu

Morton kilka lat

w

służbie. W 1927 roku

o-

Cd mówi

Tak bez

marzeniaktóre są

HNamjft^lko

Ostatnim atamanem kozaków,

mianowa

jeszcze przez cara, był generał Bogajewski.
Bogajewski wyjechał ze swoimi
kozakami, których było przeszło 20 tysięcy,
na
miesiącami
emigrację i przed
paru

do

trzymał stopień pułkownika, podał się
dymisji i wyjechał do Anglji.

i

użycia siły, dyplomacją podbił
zjednał były sierżant dla Anglji rozległą
prowincję nadgraniczną.
W

w

nym

umarł.

Kozacy postanowili wybrać nowego atauważają się bowiem ciągle za je
dną wielką rodzinę i ciągle musi im ktoś
hetmanić.
Atamanem został wybrany hr.
M. Grabbe, zamieszkały w Paryżu.
mana,

Jeden z dziennikarzy odwiedził
nowowybranego atamana.
,,Mamy w naszych archiwach

właśnie

opo-

-

kała niewola. Mortonowi zaświtała żuchwa

myśl: poddaje się Atrydom i każe się za
prowadzić do Ich księcia. P rzedstawia mu

ła

Busiowa

olbrzymiego

mostu

plan zorganizowania po europejsku
jego
walecznych ale niekarnych hord i obiecuje
mu
swoją pomoc w wykonaniu tego planu.
Mówi tak przekonywująco, roztacza przed
księciem tak piękne perspektywy, że tam
len zgadza s-ię. Odtąd Morton staje się in
struktorem

i

organizatorem wojska

afaman

nowoobraoy
kozacki?

chwili gdy toczy się krwawa wojna
Abisynji, historja ta staje się tembarzasadzkę. Większa dziej pouczająca i typowa, jako wzór poli
wybita, resztę cze tyki angielskiej w kolonjach.

Morton, dostała się w
część żołnierzy została

5

z

wojsko jego stoi w pogotowiu
granicą, liczy 12,000 dobrze uzbro
ku w hrabstwie Sussex. Zgon jego nie,zwró jonych ludzi i może wobec przewagi liczeb
cił uwagi opinji publicznej, choć, Morton zaj
radzi więc
nej zgniećć oddział angielski,
mował swego czasu, w 1924 roku niebyłeja majorowi zarządzić odwrót
kie stanowisko w Indjach, Historja przygód
Na to major, oburzony do żywego, ko
tego człowieka brzmi istotnie jak bajka z menderuje podniesionym głosem: ,,Sierżan
skich zmarł

R.

który zdobył państwo
tysiąca

Przygoda podobna
John

DNIA

Afry

Protegowany i .osłaniany przez wo
dza, ćwiczy, musztruje kadry tubylców i w
ciągu roku tworzy niewielką ale znakomi
cie wyćwiczoną, uzbrojoną i walczącą we
dług reguł strategii europejskiej armję.
tą armją dokonywa zaborów, podbija są
disw.

u*rytemi tęsknotami"

wiedział

ataman

—

starannie

zachowane

adresy kozaków, których w obecnej chwili
jest około 15 tysięcy. Po śmierci Bugajewskiego zwróciliśmy się do nich ażeby wzię
li udział w wyborach.
Odpowiedzi nade
szły ze wszystkich stron świata. Najpierw
propozycje kandydatów, a następnie głoso
wanie. Wszystko odbyło siębardzo dokładnie.
Niełatwy lył mój wybór. Miałem przeciwko
sobie dwóch konkurentów: gen. Popowa i
Na nich padło 50 proc.
gen. Czerjasukina.
głosów i na mnie 50."
Tak więc został wybrany nowy ataman.
Cóż oznacza ten wybór?
Czy nowy ataman
Oczekiwano
zainauguruje jakąś politykę?
orędzia atamańskiego z wielkiem napię
ciem. Nie było ono
jednak
sensacyjne.
Brzmiało: ..Zbieram
wszystkich kozaków
świata, pozbawionych
ojczyzny. Oddam
wszystkie moje siły na to, ażeby bronić ich
interesów na obczyźnie, która stała się dla
nich drugą ojczyzną".
Dziennikarz zapytuje się jednak o plany
polityczne.
Polityczne plany? Powrót do Rosji?
Ani
Nie, nie, nic takiego nie zamierzam,
kozacy nie m ają takich planów. Mamy mo
że tylko marzenia, które długi jeszcze czas
pozostaną ukrytemi tęsknotami.
-

plemiona, poddaje je władzy księ
granice jego państewka, od
zwycięstwo za zwycięstwem.

siednie

cia,

Wiochy zwalczaią angiel
ską flflegmęfiS

rozszerza

nosi

Zyskuje sobie uznanie władcy, który
mianuje go generałem i w'odzem powięk
szonej, liczącej już teraz blisko 15.000 bitnej
armji. Ale książę umiera. W głowie Mortopa powstaje śmiały plan: ogłosić się jego
następcą. Mając za sobą wojsko, łamie opór
niechętnych i przeprowadza swój zamiar.
Teraz śni mu się i marzy plan jeszcze więk
szy i zuchwalszy:
zdobycie prowincyj in
dyjskich, wyrwanie ich spod władzy Angli
ków, założenie własnego, wielkiego państwa.
Z armją swoją posuwa się ku granicy In
dyj. Anglicy zaalarmowani przesuwają swo
je oddziały na północ. Ale w ostatniej chwi
li

Morton

zaczyna

Wódz

ataku
Morton

się wahać. Czeka, deli

Przez
most.

zatokę Oakland koło San Francisco buduje się obecnie najdłuższy w świecie
Część mostu do wyspy Yerba Buena ma długość 3 km. Dwie grube liny stalowe

łączą już zbudowane

minęła.

na

filarach wieże
czona

decyduje się

na

inny

krok.

W

sam, bez broni przekrada się przez
angielskie i melduje się u majora, dowodzącego strażą przednią. Oświadcza ma-

stalowe

będzie

w

wysokości

roku

160

m.

Budowa mostu

ukoń

1936.
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POLICJA

WRACA

DO

SCOTLAND

YARDU.

(Se
jako
kretarz Stanu)
Spraw
Wewnętrznych
mianował pierwszego komisarza policji
(Komendanta) i jego zastępcę (Komi
sarza
Asystenta), z pośród sędziów po
koju, jednakże bez artybucyj sędziow
skich.
Policja przeniosła się znowu z
Bow Street do gmachu nr. 4 na Whitehallu, z przejściem tylnem na Scotland
Minister

Peel,

Wtedy

i

-

^

-/A.

PUDER
*

'%j*

W

Yard.
Komendant

zorganizował pierwsze
kadry regularne w sile 3.000 policjan
tów mundurowych i mianował superini
sierżantów.
tendentów, inspektorów
Wedle naszej nomenklatury: inspekto
rów, komisarzy i przodowników.
Nowa policja w Westminster, prze
jęła funkcje dawnej
pieszej i konnej
z Bow
Street i czynności straży nocnej
i konstablów
gminnych (parafjalnych)
a w
,,City of London" pozostały dawne
kadry, podległe władzy Lorda Mayora.
-

ROZDZIAŁ.

IV

.

Od

m

reformy

wprowadzono jed
dla City, Westprzyległych hrabstw

Peela

umundurowania

insteru

i

gmin

w

obyczajów angielskich, przestali pić her
niewolni
frak, jako strój
ków
świadomości, ucie
skretynizowanej
kali od
snobizmu i unikali
gry w golfa,
gładkiego golenia twarzy, jako namiastki
osobowości i krótkiej
fajeczki jako surogatu myśli, purytanizmu i obojętności wo
bec kobiet, która jesi
glejtem dla zbocze
nia seksualnego, wkońcu także gry w bridża i przesadnie
konserwatywnego trzy
m ania
się przestarzałych zwyczajów i tradycyj, które robią Anglików z całym Lon
dynem
wykopaliskiem.

machem

wpro

więcej
elementu wojskowego i powiększono etaty oficerskie: komisarzy i inspekto

fmtlan

(województw), mianowicie: granatowe
żakiety i wysokie ,,czako". Stąd poszły
przezwiska ,,granatowej armji", ,,gra
natowych djabłów", ,,czarnych raków",
,,peelersów", ,,granatówej butli". Z tych
dawnych została tylko ,,niebieska butla"
(blue
bottle), a z nowych ,,bobby" i
,,copper". Zresztą łagodne. Nikt się o to

rów,

a

komendantem

służonego
Edmunda

żołnierza
obozu

stralji

lepiej

—

mianowano

wy

pułkownika Sir
Hendersona, który, jako ko

mendant

BRODY W

—

-

UP(jZkSZCL

teczną siłę policji. To też w r. 1869
wadzono do służby
policyjnej

dla
znał

mussolińskim.

brygady

detektywów

dzono

stępco

przy

zaprowa
rejestrację
prze
Yard

Scotland

w-r

i

ecydywistów.

NOWE STRAJKI W SCOTLAND YARD.

—

zesłańców

w

Aif-

świat przestępczy.

SCOTLAND

YARD.

W
w

r.

policji

1890
—

wybuchnął

również

zażegnany
Trzeci

r.

1918,

w

drugi

tle

strajk

ekonomicz-

porozumieniem
szybstrajk, już podczas wojny,
sierpniu, powtórzył się z

nem,

kiem.
w

na

którym po większą siłą i miał charakter nieco po
rosły brody w Austrałji,
zaprowadził lityczny. Pod wpływem agitacji bolsze
nie obraża.
ten zwyczaj i w policji metropolitalnej,
wickiej, żądano utworzenia ,,Trade li
Ale i ta zreformowana
policja, nie zresztą nie na długo. Ważniejszą zmia niom!
Do strajku wcią
Policyjnego".
odrazu stanęła na dziesiejszym, wyso ną przy Hendersonie, było powiększe
6.203 policjantów.
gnięto
kim poziomie. Złodziejstw, grabieży
i
nie sił policyjnych do 10.000 ludzi i po
Ale władze okazały wtedy twardą rę
nie udało
się
napadów,
wykorzenić. lepszenie warunków pracy i płac.
kę; część żądań ekonomicznych uwzglę
Składało się na to wiele przyczyn: pau
dniono, jako słuszne, ale do ,,Trade UPIERWSZY STRAJK W POLICJI.
peryzacja mas pracowników przemysło
nionu", jako organu do pertraktacji z
Służba w policji była wtedy ciężka
wych, szybki przyrost ludności stolicy,
z pominięciem
rządem
drogi służbowej
wpływy zewnętrzne i wreszcie braki or i mało dajna; z jednej strony siły ilo
Wielu policjantów
niedopuszczono.
ganizacyjne w samej policji, przede ściowo słabe i nie wyrobione, a czasy wydalono ze służby za agitację i nie
wszystkiem brak rejestracji przestęp trudne i niespokojne. Strajki na tle ekoprzemyśle, zaagitowały subordynację.
ców zawodowych, nieostrożne wypusz nomicznem w
Jednakże w rok potem uspokojeniu
także
czanie ,,na urlopy" więźniów przezna
pewne radykalniejsze żywioły w
w
lipcu 1919 r. przyszło do nowego
wśród
na
zesłanie
do
za
policji,
której
poraź pierwszy
czonych
posiadłości
Stanęło
czwartego
strajku w policji.
w
jej bistorji
wybuchnął strajk w
morskich.
około 1.100 ludzi. W rezultacie,
wtedy
r.
1872.
władze
Wtedy
zdecydowały się
W roku 1866, na tle zakazu ,,meetinwiele żądań
ekonomicznych
uwzglę
gów” w Hyde Parku, przyszło do roz na rewizję warunków pracy i płacy w
dniono,
po zbadaniu sprawy przez ko
ruchów ulicznych. Policja znalazła się jej szeregach.
misję parlamentarną, za słuszne.
Byt
Dzień pracy policjanta zmniejszono
w takiej
opresji, że znowu
poraź dru
policjanta został znacznie poprawiony,
| z 9 na 8 godzin; płace podwyższono, aczod
Peela
musiano
gi
reformy
wzy
Jkolwiek nieznacznie; kadry z 8.000 po- w związku z czem podniósł się poziom
wać 1
nocy wojska. Te wypadki, a po
w policji.
tem
buch
w
dynamitu
dzielnicy lwiększono do10.000ludzi; u t w o r z o- ogólny
(Ciąg dalszy nastąpi).
iu b
stałe J
ua
niedosta
poraź
pierwszy
Clei'kouwell,
wskazywały
-

Komendant

zesłańców,

—

—

-

-

—

CIPŻKIE CZASY SCOTLAND YARDU.
nolite

Bm

ABARID

Ctfftnriis

to

ogłosił

Odezwa kończy się wezwaniem, by Wło
chy narzuciły Anglikom silne, żywe, pło
mienne słońce włosko
afrykańskie z roz

nocy,
linie

lyćmnnż

Marinetti

batę, porzucili

beruje. Granica już obsadzona, wojska anglo-indyjskie w pogotowiu. Dogodna chwila
do

futuryzmu

,,Gazetta del Popolo" płomienną odezwę do
wszystkich Włochów, by się uwolnili od

-

ŚRODA.

DNIA

PAŹDZIERNIKA
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1935 R.

Nieśmy pomoc studiującej młodzieży!
Komitet

Mało komu
runia

Wojewódzki Tow. Przyjaciół Młodzieży Akademickiej
odwołuje sie do szerszego społeczeóstwa

wiadomo,

że

na

terenie

To morządowych, planową akcję

dla

pomocy

młodzieży akademickiej, stawiając sobie na
stępujące zadanie:
1) zorganizowanie według ustalonych zasad
pomocy społeczeństwa,
2) czuwanie nad gromadzeniem funduszów
na
pomoc dla młodzieży
akademickiej
oraz nad
należytem zużyciem tych fun
duszów w bratnich pomocach,
3) badanie potrzeb młodzieży akademickiej
środowiska pomorskiego a w szczegól
dzia
ności gdańskiego,

od.

śżćregu lat, pod przewodnictwem
p. Wojewody St. Kirtiklisa, istnieje orga
nizacja, która roztacza opiekę i niesie pomoc
m aterjalną
młodzieży studjującej w szko
łach wyższych. Dąży ona do stworzenia ta
kich warunków w których słuchacze szkół
wyższych mieliby zapewnioną moralną i
materjalną pomoc starszego społeczeństwa.
To też przed rocznem zebraniem Komite
tu Wojewódzkiego, m ającem się odbyć
w

przyczyniają się

Toruniu

w

do

wzmożenia

akcji nie

sienia

pomocy
młodzieży akademickiej.
Działalność Komitetu Wojewódzkiego Towa

Pomocy Młodzieży Akademickiej
zasługuje na szczególne poparcie.
Wiemy, że społeczeństwo pomorskie umie zdobywać się na duże wysiłki i ofiary,
jeżeli ma wyraźnie wskazaną drogę dzia
łania.
To też apel nasz do społeczeństwa
pomorskiego, by nadal nie szczędziło ofiar
i jaknajwydatniej popierało koła lokalne,
Toruniu w dniu 10 bm. warto omówić
znajdzie niewątpliwie głęboki oddźwięk, a
łalność tej pożytecznej organizacji.
4) udzielanie pomocy absolwentom przy u- w'ówczas sytuacja naszej młodzieży na od
Jakie są jej rezultaty w ostatnich latach?
zyskaniu posad i praktyk wakacyjnych cinku życia akademickiego ulegnie znacz
Mimo licznych trudności natury organi
nej poprawie.
itp.
Co będzie przedmiotem obrad zebrania
zacyjnej i materialnej, praca Komitetu Wo
Dążeniem Komitetu Wojewódzkiego jest,
Komitetu
dala
rezul
w dniu
10 bm.?
w
jewódzkiego
jednakże poważne
by
każdym powiecie województwa pomor
Komitet Wojewódzki
pod przewodnic
taty. Oprócz różnych poważnych świadczeń skiego zawiązało się i intensywnie dzia
Pomo łało koło lokalne Towarzystwa Przyjaciół tw'em prezesa Komitetu p. Wojewody Po
w naturze, przekazywanych Bratniej
cy w Gdańsku, Komitet Wojewódzki udzie Młodzieży Akademickiej, ogniskujące w so morskiego rozpatrywać będzie m. i. sprawo
lił w ostatnich latach następujących subsy bie całokształt zagadnień organizacyjnych. zdanie z dotychczasowej działalności, spra
diów' w gotówce:
Akcję tę prowadzi Komitet Wojewódzki pod wę stypendjów akademickich, s-prawę po
Bratnim Pomocom w Gdańsku i Poz
1)
gdań
hasłem, że każdy b. akademik winien być trzeb Bratniej Pomocy środowiska
n aniu 40.120 zł; 2) Radzie Naczelnej
16.538,50 członkiem koła lokalnego.
skiego, sprawę kolonji akademickiej nad
zł; 3) Związkowi Akademickich Kół Pomor
Obecnie na terenie Pomorza istnieje 17 morskiej, oraz plan działalności Komitetu
skich 8.850 zł; 4) Towarzystwu Pomocy Nau kół lokalnych, które w
dodatniej mierze n a przyszłość.
kowej w Toruniu 1,250 zł.
Nadto walne zgromadzenie Komitetu Wo
jew'ódzkiego uchwałą z 30. 11. 1929 r., pra
gnąc utrwalić na zawsze wybitne zasługi śp.
Dr. Józefa Wybickiego, b. m inistra b.
dz.
pruskiej i b. Starosty Krajowego Pomors
kiego
oddanego i niestrudzonego przyja
ciela idei pomocy młodzieży, który od roku
W dniu wczorajszym
1923-1929
rozpoczął się wę sanatorjum urzędniczego w Solcu
był prezesem Komitetu W oje
w'ódzkiego, ufundowało łóżko imienia śp. dr. przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy Kujawskim. Na cel ten pobrał prezes
Wybickiego w Sanatorjum w Zakopanem, sensacyjny proces b. nacz sekretarza Kulczycki kwotę 4.000 zl, z której 300 zl
prezydialnego biu ra Sądu Okręgowego (dokładnie: trzysta) wpłacił na poczet
wpłacając na ten cel kwotę 10.000 zł.
warunki
w
Ciężkie
materjalne,
jakich 43-letniego Józefa Szulca i b. nacz se kupna, resztę sumy zaś zużytkował... na
znalazło się społeczeństwo, odbijają się
kretarza proknratury S. O. 46-letniego
w
manipulacje związane z przeprowadze
Przeróżne djety, ko
w'ysokim stopniu n a młodzieży akademic Stanisława Kulczyckiego, oskarżonych n iem ,,interesu'*
kiej, która pogrążona jest w stałych kłopo o szereg malwersacyj dokonanych na szta podróży (jako nowoczesny człowiek
tach materjalnych. To też
w naszych wa
dawniejszych stanowiskach urzędowych, p. prezes podróżował samolotem) i t. p
runkach opieka nad młodzieżą akademicką,
m.
in. o wyłudzanie pieniędzy na po pochłonęły nietylko resztę owej sumy,
a w' szczególności opieka m aterjalną, jest zja
czet przyobiecanych usług,
jak ,,wyra lecz wkońcu wzrosły tak bardzo, iż
wiskiem zupełnie naturalnem i zrozumia biania" zwolnienia od
Związek musiał parcelę sprzedać z gru
wyroków, i t. p.
łem. Jest on* wynikiem nietylko sentymen
Niektóre
aktem
bym
deficytem.
momenty
objęte
Akt oskarżenia przeciwko Szulcowi i
tu, ale i pewnych realnie istniejących ko oskarżenia głośne były przed kilku la
nieczności.
i
w Bydgoszczy.
Oskarżeni
Szulc
Kulczyckiemu obejmuje kilka tego ro
ty
Pomoc tą społeczeństwo rozpoczęło or Kulczycki działając w prezydjum
za dzaju spraw.
Jako kierownicy organizacji urzędni
ganizować od chwili uzyskania niepodległo rządu Związku Urzędników Sądowych,
ści państwowej. Powołana w pierwszych la wsławili się zwłaszcza
ków
sądowych osk. Szulc i Kulczycki
przy transakcji
tach powojennych Rada Naczelna Pomocy
kupna parceli przeznaczonej pod budo znani byli na gruncie bydgoskim. DziaMłodzieży Akademickiej rozwinęła duży i
owocny wysiłek społeczny, organizując na
terenie całego Państwa Polskiego w m ia
Drużyna kolarska Zw. Podoficerów Rezerwy
stach wojewódzkich Komitety Wojewódzkie
które powoływały na swym
terenie koła
akademika,
przyjaciół
rozwijając
przy
w'spółudziale w'ładz państwowych i samo
rządowych planową akcję niesienia pomocy
młodzieży akademickiej.
W ubiegłym roku nastąpiła reorganiza
cja tych stowarzyszeń i powołano do życia
nową organizację pod nazwą: ,,Towarzystwo
rzystwa

.

.

.

.

Przyjaciół Młodzieży Akademickiej",
ności

Rady

Ministrów

,

morza

zerwała się

rano

która

zastała

gwałtowna bu
helskich

rybaków

na

morzu.

Rybak z Boru Jan Boszke płynął na ło
żaglowej, holowanej przez motorówkę.
Łódź w' pewnej chwili urwała się i została
dzi

zalana

wił

przez

falę. Boszke utonął.

Pozosta

żonę i dzieci.

on

Co

kiedy

-

Środa,

gdzie?

-

Ziemi

Teatru

Repertuar

Pomorskiej.

9 bm.,
Włocławek
Toruń
Czwartek, 10 bm.,
popoł. przedstawienie szkolne.
-

-

11

Piątek,

bm.,

-

popoł. przedstawienie

łalność

T o ru ń
szkolne.

-

-

—

,,Mazepa**.
,,Mazepa**
,,Mazepa**

ich

była tak wszechstronna I
racji przeniesienia, nota
karnego z Bydgoszczy, jeden z nich
iż

owocna,

bene

z

doczekał
sie
wzruszającego artykułu
pożegnalnego w jednem z miejscowych
pism. Autor pamfletu rozdzierając sza
nad

ty

niesprawiedliwością

pociągnię

władz, które zadecydowały o prze
niesieniu p. Szulca, nie omieszkał ,,podcia

windować**

z

asług

p.

prezesa

Koła

Urzędników Sądowych, przy
czem
nie szczędził mu takich określań,
jak ,,gigant pracy", ,,tytan czynu" i t. p.
Związku

,,gigant pracy" zasiadł na ła
oskarżonych, by z działalności swej

Obecnie

wie

zdać rachunek.

Rozprawa wczorajsza trwała od godz.
do późnych godzin popołudniowych.
Przewodniczy jej sędzia S. O. Telichowski, jako wotanci zasiadają sędziowie S.
O.ArndtiBarycza. Po przesłuchaniu oskarżonych sąd przesłuchał pierwszych
kilku świadków z liczby 30, a mianowi
9,30

cie:

Henryka Gromczyka
Teofila

wia, komornika

z

Inowrocła

Kozłowskiego,

który pośredniczył w transakcji Szulca,
oraz kupca
Pliehcińskiego z Inowrocła
wia.

Rozprawa

budzi

w

Bydgoszczy

duże

zainteresowanie.

(Dalszy ciąg

które

stowarzyszenie wyższej użytecz
publicznej na mocy rozporządzenia

Jaki

Onegdaj
rza,

falach

w

Sensacyjna rozprawa b. sekretarzy sadowych
przed Sadem Okręgowym w Bydgoszczy

-

uznano

Śmierć rybaka
wzburzonego

rozprawy

w

dniu

dzisiejsz.)

za

jest

stan

z

28. III

.

prawny

1934

Chełmża

r.

Towarzystwa?

Organizację jego tworzą:

1) władza naczelna (rada naczelna),
2) komitety wojewódzkie,
3) koła lokalne.
Terenem działalności każdego komitetu
wojewódzkiego jest jedno województwo, a
miasto wojewódzkie.
Te
siedzibą jego
renem
zaś działalności koła lokalnego jest
jeden ,powiat lub miasto. Koła lokalne,
powiatowe, posiadają siedziby w miastach
powiatowych.
—

istnieje od roku 1923
Komitet Wojewódzki Pomocy Polskiej Mło
dzieży Akademickiej w Toruniu, którego
wszelkie agendy z chwilą reorganizacji sto
warzyszenia przeszły na Komitet Woje
wódzki Towarzystwa Przyjaciół
Młodzieży

składająca się
sudskiego z

z

13 kół, wyruszyła z ziemią na
do Krakowa.
Odjazd nastąpił z przed

przedstawicieli

Torunia

kopiec Marszałka Pił
pomnika Kopernika.
Fot

Hubert

8.

Na terenie Pomorza

Akademicki?.'.

Wojewódzkiego wcho
dzą przedstawień le władz państwowych, sa
i
morządowych, młodzieży
akademickiej
kół lokalnych
Komitet Wojewódzki, chcąc przyjść z jak
największą pom.-cą kształcącej się młodzie
ży pomo-rskiej, rozwinął na terenie Ponio
r*a, przy udziale wdadz państwowych i sa
W skład Komiletu

Pokątol doradzcy grasują w mieście
i okolicy. W mieście i okolicy rozpętała się
plaga pokątnych doradców. Rekrutują się
oni z rozmaitego
rodzaju
wykolejonych
cgzystencyj i uprawiają bez zezwolenia po
radę prawną, piszą wnioski i podania nie
raz
narażając łatwowiernych i nieorjentujących się na poważne straty materialne,
kompetentne władze powinny kres położyć
tej ich działalności wysoce szkodliwej dla.
obywateli. Również kres powinien być po
łożony potajemnemu ubojowi, który na
miejscu i w okolicy na szeroką skalę jest
uprawiany.
-

Stan

Katastrofa
Ofiara
W

motocyklowa
zmarła

katastrofy

niedzielę popołudniu

między godz.
15.30—16 p. Jakób Marczewski jadąc z nad
mierną szybkością i nie panując dobrze nad
maszyną, na zakręcie w Redzie wpadł na
przejeżdżający samochód prowadzony przez
obywatela gdańskiego p. Frosta.
Marczewski i siedząca z tyłu na siodeł
ku p. Hackendorffowa, mieszkanka
Redy,
zostali

rzuceni

o

samochód

kie obrażenia cielesne

ponosząc

cięż

w

Pierwszej
wym

Redzie

w

-

ss(lłtlu

pomocy
dr. Rauch i dr.

udzielili

w

Wiśle

wy

z

W

ejhe

-

w
Sączu (Dunajec) (O,92) 0,92;
Przemyślu
2,26; w Zawichoście (l,12)
(San) ( 2,23)
1,12; w W arszawie (l,04) 1,00; w Wyszkowie
(Bug) (O,28) 0,25; w P u łtu sk u (Narew). (O,78)
0.76; w Płock u (O,84) 0(81; w Toruniu (0,8B)
-

nieszczęśli

Zakrzewski

rowa.

wody

Poziom wody w Wiśle i jej dorzeczu
nosił w dniu 8 października o godz. 7 rano:
W Krakowie ( 2,78)
w Nowym
2,79;
-

0,81; w Fordonie (0,87) 0,83; w Chełmnie
wypadku zna (O,70) 0,68; w G rudziądzu (O,91) 0,90; w Kolazła się na miejscu policja z Wejherowa, rzeniewie (l,15) 1,14; w Piekle (O,25) 0,30;
która przyjechała karetką pogotowa P. C. w Tczewie (O,20) 0,27; w E inlage (2,54) 2,30;
w
Schiewenhorst (2,B6) 2,54.
K. i odwiozła ofiary wypadku do szpitala,
Temperatura wody wynosiła o godz. 7
Marczewski na skutek wewnętrznego wy
awdniu8
lewu krwi w mózgu zmarł o godz. 21. Stan ranowdniu7bm.i2j8st.C.,
bm. 12,5 st. C.
nie
budzi
obaw.
Kierunek wiatru: południowo-wschodni.
p. Hacbcndorffowej
W kilkanaście

minut

po

ŚRODA,

Pomorze

w produkcji
przoduje
wyniki

Ilościowe i Jakościowe

hodowlanym

1935 R.

7

inwentarza żywego

hodowlane
Znaczna poprawa
stosunku do lat ubiegłych
-

w

PAŹDZIERNIKA

DNIA 9

na

zm

rynku

W sobotę dnia 5 października 1935 r.
arł po długich i ciężkich cierpieniach

SZYMON MIKULSKI

trzody chlewnej rasa hodowanych chełmiński, ( sępoleński, brodnicki, wąbrze
pracownik warsztatów tramwajowych
W Zmarłym
świń, aczkolwiek niezupełnie jeszcze uje ski, gdzie liczba przeciętna dochodzi 60 szt.
straciliśmy długoleb
niego i sumiennego pracownika
dnostajniona, jest naogół wyrównana, szcze na 100 ha użytków rolnych.
Zarzad Miejski Tramwaje
Na ostatniem
gólnie zaś, jeśli chodzi o typ świni angiel
miejscu w tym szeregu
Poarzeb odbvł się we wtorek dnia
skiej, szybko dojrzewającej. Dzięki rozwi znajdują się powiaty: chojnicki i działdow
8 października 1935 r., o godz. I 5*tei
udział procentowy ziem zachodnich w sto niętej akcji
hodowlanej w tym kierunku, ski, gdzie cyfra przeciętna wynosi zaledwie
z domu żałoby przy ul, Kujawskiej
136
sunku do eksportu całej Polski wyraził sic
hodowane na Pomorzu bekony można śmia
33 szt. na 100 ha użytków rolnych.
na cmentarz
szwederowski.
ło
do
m
ąki w 81,6%, ziemniaków
zaliczyć
pierwszorzędnych.
przy wywozie
9132
Największe ośrodki hodowli owiec znaj
Bydgoszcz, dnia 7 października 85
W hodowli owiec prawie
71,4%, jęczmienia 67Vo, mięsa 54 %, bydła
wszystkie go dujemy w powiatach: chełmińskim i sępoW
rogatego 53,80/?, owiec 72%.
powyżej spodarstwa przeszły na kierunek wełnisto- leńskim, z liczbą 30 szt. na 100 ha użytków
przytoczonych kilku cyfrach uwidocznia się mięsny, który przy obecnych możliwościach rolnych. Najsłabsze natomiast są powiaty Ostrzeżenie przed oszustami
oraz
lubawski i działdowski
wąbrzeski i
ogromna przewaga województw zachodnich
eksportowych znajduje pełną kalkulację.
Komenda Woj. P P donosi:
w
Biorąc pod uwagę poszczególne ośrodki świecki.
produkcji kwalifikowanej, eksportowej,
W ostatnich dniach pojawili się na te
w całokształcie
hodowlane na Pomorzu, należy stwierdzić,
naszego handlu zagranicz
Poniżej podajemy szczegółowe wylicze renie Pomorza, a szczególnie na terenie m.
*
że w hodowli bydła na pierwszem miejscu
nie stanu inwentarza żywego w poszczegól Gdyni: Filipowski Stefan, lat 40, Wild Wło
nego.
Na uwzględnienie zasługuje fakt, że po
stoją powiaty: wąbrzeski, brodnicki i cheł nych powiatach według statystyki z roku dzimierz lat 37, Borucki Stanisław lat 30 i
mimo pogarszającej się koniunktury, która
miński.
Natomiast na ostatniem
miejscu 1934. Rzuca ona ciekawe światło na stan Wasyłyk Jan Józef lat 41, wszyscy zamiesi
w ostatnich latach panowała na rynku zby
znajdują się powiaty: chojnicki, kartuski rozwoju pogłowia w poszczególnych powia li we Lwowie.
tu
tach i stanowi bardzo
Ze względu na to, że są oni podejrzani
ważne
wskazówki
produktów rolnych, Pomorze zdołało i kościerski.
W dziedzinie hodowli
utrzymać w dotychczasowych rozmiarach
trzody chlewnej dla kontynuowania dalszej pracy hodowla o dokonywanie przestępstw kryminalnych,
a legitymują się jako
osiągniętą uprzednio wybitną aktywność czołowe miejsce zajm ują powiaty: świecki, nej na Pomorzu.
agenci obligacji ,.Pow produkcji hodowlanej.
życzki Inwestycyjnej", zachodzi podejrze
nie, że przybyli na Pomorze celem doko
Spadek pogłowia inwentarza żywego, któ
Z
Oto plon graczy
oszustw, wzgl. innych przestępstw.
nywania
od
rolnik
czasu, gdy
ry zaznaczył się
po
IVW1VW|
34 Loterji Państwowe)
Ostrzega się ludność przed wyżej wymorski dotknięty
został potęgującym się
z największej
i najsześllwszej kolektury Loterji Państwowej na Pomorzu
mienionemi osobnikami, oraz prosi się po
kryzysem, uległ w roku ubiegłym (1934) wy
szkodowanych o zgłaszanie zażaleń do naj
raźnemu zahamowaniu. Obecny jego stan
bliższych
jednostek policyjnych.
osiągnął (za wyjątkiem owiec) poziom z lat
Pisma prowincjonalne prosi się o prze
"
do
lat
przedkryzysowych. W stosunku
drukowanie niniejszego komunikatu.
Nowom.Rynek
przedkryzysowych największy wzrost po
głowia daje się zauważyć przy trzodzie
Kup 1/4 losu I. k!. 34 Loterji Państwowej za 10 zl
Ostrożnie z obligacjami
chlewnej, gdyż wynosi on przeszło 10%. Na
scwajjcarskiemt
tomiast liczba bydła rogatego osięgnęła po
W Biurze Ubezpieczeń w Szwajcarji do
znajdziesz się również w gronie żniwiarzy szczęścia!!!
ziom z r. 1929, a stan pogłowia owiec obni
konano wielkiej kradzieży.
Skradziono m,
żył się o 30%. Liczba koni stale zmniejsza
in. 5 obligacyj po 1000 frank, fezw.
Związ
jąca się od roku 1929 wzrosła w r. 1934 w
kowej Szwajcarskiej Pożyczki 1932/33 T. na
z
na
3 i pół proc. od Nr. 155524 do Nr. 155528.
stosunku do roku poprzedniego ro 6.000 szt.
Podając powyższe do wiadomości wła
Dane cyfrowe za rok 1935 dotąd nie zo
dze policyjne ostrzegają przed nabywaniem
stały opublikowane. Na podstawie obser
względnie przyjęciem w zastaw powyższych
W sobotę odbyła się podniosła uro
Wronkowskiego i Krzyżosiaka.,
obligacyj, gdyż osoba, u której zostaną one
wacji życia gospodarczego można jednako
ziemi
z
kurhanu
Pobranie
ziemi
bardzo
uczystość pobrania
po
odbyło się
ujawnione, odpowiadać będzie przed sądem
woż przyjąć, że stan pogłowia trzody chle
ległych bohaterów z czasów walk o Nie roczyście, wobec zebranych licznie orga W wypadku natrafienia na ślad tych pa
wnej na Pomorzu w porównaniu z rokiem
zawiadomić
podległość legjonistów Dąbrowskiego o- nizacji P. W
przedstawicieli władz i pierów wartościowych należy
1934 nieco się zmniejszył. To samo można
policję.
raz
z
ku
chci
co
zadokumentowa
pod pomnika
poległych społeczeństwa,
było
powiedzieć i o pogłowiu owczem.
Rokitniańczyków, którą zawiezie na ko niem głębokiego hołdu i czci dla zasłu
Pod 28 ciosami sztyletu
Porównując stan hodowli na Pomorzu piec Marszałka Piłsudskiego sztafeta ro żonego Wodza Narodu.
Chirurdzy
szpitala SS. Miłosierdzia w
z jej
stanem w innych województwach n a
Podof. Rez. w osobach pp.
werowa Zw.
bardzo ciężkie/zada
mięli
Gdyni
onegdaj
że
Pomorze
na
odcinku
leży podkreślić,
pro
nie do spełnienia. Karetka pogotowia przy
dukcji trzody chlewnej i owiec nadal zaj
wiozła do szpitala ciężko poranionego i sil
muje pierwsze miejsce w Polsce. Na 100 ha
nie krwawiącego
młodzieńca, 21'letniego
ziemi użytkowanej rolniczo przypada w woKarola Szenka, którego znaleziono bez przy
jew. pomorskiem 48 szt. trz. chi., 37 szt. by
tomności obok restauracji Cioska w Orło
dła, 14,3 koni i 13,4 owiec. Natomiast cyfry
Niedostatecznie

jeszcze rozumiane
jest wielkie znaczenie, jakie posiadają wo
jewództwa zachodnie dla eksportu najważ
niejszych produktów rolnych. Według ze
stawień statystycznych za lata 1932 i 1933
może

hodowli

-

r.

.

156150.

.

l.!

—

SamlaMiller

loruA, ?” rofc*

Grudziądz,

ix fBillerto

Ziemia
Kociewia
kopiec
Marszalka Piłsudskiego

.,

Ciężkie kalectwo rezultatem
zamachu

przeciętne odnoszące się
znacznie

niższe

chi., 30 szt.

a

do

całej

mianowicie:

bydła, 10,2

szt.

Polski

27,5

szt.

trz.

Na

owiec.

pod tym względem jakościo
wym Pomorze zajmuje obok województwa
poznańskiego nadal miejsce przodujące. Po
siadamy ustaloną od długiego szeregu lat
i ujednoliconą hodowlę bydła rasy czarnobiało-nizinnej, a przeciętna mleczność krów
pomorskich znacznie przewyższa krowy
innych województw. Również w dziedzinie
Również i

Noc
Z

cyklu(

Kota

są

kolejowym Bydgoszcz
Nakło usiłowała onegdaj wieczorem po
pełnić samobójstwo pod kołami pociągu
torze

34-letnia

~

mieszkanka

Bożenkowa

pod

Zde
Kowalska.
sperowana kobieta rzuciła się pod
jeżdżający na Okolu pociąg, przyczem
Bydgoszczą, Stefanja

upadła
iż koła
kolana.

w

,,Nanewry

prze

tak

niezwykły sposób,
pociągu odcięły jej nogę poniżej
Po przejściu pociągu znaleziona

tor

w

ale

gdziebyśmy się
zawsze napełnić
go

—

—

,

—

—

—

—

kałuży

krwi

na

szy

kolejowych. Wozem pogotowia ra
tunkowego odstawiono Kowalską do
Stan jej ze względu na zna
szpitala.
bardzo powa
czny upływ krwi
jest
żny.
—

—

Przyczyną rozpaczliwego
jak stwierdzono w toku
brak

środków

do

życia

kroku

jest

dochodzeń

i

skrajna

nędza.
,,a!l right!"
jesteście w cywilu?
,,Blińdziarzem",
panie poruczniku!

No,

to

Czem

Byłem

nie

w

wie Morskiem.
W czasie oględzin

nogę

nach

—

jaj
Oparty o plecak, wpatrzony w migocąca
kami, Chlebem, kiełbasą.
gwiazdami niebo, leżał zadumany, smutny
Gdy w biednej wiosce kaszubskiej nie
poleszuk.
można było dostać nawet kropli podejrza
Może myślał o młodziutkiej żonie, z tru
nej kawy, gdy mowy nie było o kupieniu
dem borykającej się z opuszczonem przez
kawałka cbleba, Łapuszek znacząco znikał
męża-rekruta gospodarstwem, może o dwu
z szeregu
i po kilkunastu minutach
zdy
nastu miesiącach służby wojskowej, które
i triumfujący powracał z bochenkiem
miał jeszcze przed sobą i o tej chwili po szany
z
mendlem jaj i prowadził nas
ohleba,
wrotu gdzieś tam, do zapadłej wsi poleskiej
do jemu tylko wiadomej chałupy,
gdzieś,
pod Kobryniem czy Prużanami.
gdzie już zamówił gorące mleko i kawę.
Podobno w okresie służby w garnizonie
ŁAPUSZEK.
swój talent gwizdania zastosował i do sa
Panie poruczniku, w izbie przygoto
mej służby, ale w czasie manewrów i kon
wałem kolację
rozległ się gdzieś pod centracji był pierwszorzędnym żołnierzem,
płótem głos Strzelca Łapuszka.
dbającym o honor swego III plutonu, ani
Ten Łapuszek był najwybitniejszą
po razu nie spóźnił się z patrolu, nie ,,pod
stacią kompanji. Znal go cały bataljon.
padł" i jeszcze po ^długich, wyczerpujących
Był malarzem, pochodził z Krakowa. Cu marszach urządzał swoje koncerty, a rano
downie gwizdał. Gwizdał koncertowo
jak na
harmonijce
grał pobudkę,
chętniej
słowik. Gdy tylko w ostatniej czwórce kom
przyjmowaą przez kolegów od tamtej dru
panji odzywały się jego gwizdania, wszyst giej prawdziwej.
ko cichło a on zapamiętale wyciągał jakieś
,B LIŃDZIARZ".
całe
nieprawdopodobne melodyjne trele
z
fragmenty
oper,
popularne ,,szlagiery"
Doszedłem do końca mojego odcinku.
rewjowe.
Na wysuniętym na tle nieba
pagórku
Ponoć ,,w cywilu" dawał koncerty w ra zarysowała się głowa żołnierza w miękkiej
karabinu
Cekaem.
Gniazdo
rogatywce.
djo krakowskiemu
Pozatem mial i inny talent, niezmiernie
maszynowego,
który przydzielono do plu
tonu.
cenny w polu.
To nie był żołnierz z typu tych, którzy
Panie poruczniku, nie mamy osłony
według Napoleona nosili w tornistrze buła
niespokojnie zameldował żołnierz,
Na przedpolu są nasze patrole.
Nawet koca nie za
wy marszałkowskie.
~

nieszczęśliwą

—

na

do tornistra,
znajdowali, umiał

no

—

polu
Pomorza'1

brał

(Dokończenie)

samobójczego

pociągu obcięty desperatce

marynarzem.

Potem

zachorowałem,

Wtedy pływałem jako ,,śle
py pasażer". W róciłem do Gdyni do wojska!
Rozgadał się.
Opowiada o swoich wędrówkach w lu
kach bunkrowych greckich
o
trampów,
długich podróżach po pas w gorącej i zim
nej na przemian wodzie pod kotłami stat
ków towarowych, o strzałach fińskiej stra
ży granicznej do statku przemytniczego, na
który zaciągnął się między dwoma ,,nieoficjalnemi" rejsami.
zwolnili mnie.

Siedział

w

kilkunastu

więzieniach

za

Finlandji za prze
myt, we Francji za włóczęgostwo, w kra
jach skandynawskich za nielegalne przeja
zdy. Zna kilkadziesiąt portów i kilkaset
epelunek portowych.
Wszędzie gdzie dawali jeść i nie kaza
li pracować
był w domu. Nie znał żad
nego obowiązku.
Był sobie niezależnym
członkiem wielkiej międzynarodówki ,,blińdziarzy", opętanej chęcią przygód i wstrę
brak

dokumentów.

—

W

lekarskich

na

ciele

poranionego stwierdzono 28 głębokich ran,
zadanych ostrym nożem.
Lekarze musieli zaszyć wszystkie rany.
Wreszcie
Operacja trwała bardzo długo.
zdołano wstrzymać gwałtowny upływ krwi.
Nie wiadomo jednak, czy ofiarę bestial
skiego napadu uda się utrzymać przy ży
ciu

.

Policja prowadzi energiczna dochodze
nia celem wykrycia sprawców zbrodni.
zaśnie, mimo tylu godzin
znużenia, bo ,,cekaem nie

marszu,

mimo

osłony".
To już nie jest strach przed raportem.
Godzina stójki pod karabinem jest bardzo
niewinnym środkiem w porównaniu z wię
zieniem w Hawrze czy Cherbourgu.
To jest coś całkiem nowego
coś, o
czem nie śnił nigdy międzynarodowy ,,blińdziarz"
to coś jest ambicją oddziałową.
Ambicję tę zrodziło koleżeństwo wspól
nych marszy i wspólnego wysiłku. Ambi
cja ta powoli i podświadomie przerasta się
ma

—

—

w

dumę żołnierską, rodzi

zczasem

najpięk
aj

niejsze porywy patrjotyzmu, zapisuje
wspanialsze karty historji...

n

tym odcinku pod lasem w tych kar
i wilgotnym łubinie,
w
piaszczy
stych brózdach świeżej orki, złączone zmę
czeniem, zrównane
ciężarem
gniotącego
plecy tornistra leżały wszystkie niemal,
Na

toflach

dzielnice

Polski.

ciemnej izbie sąsiedniej chaty na
drewnianym, okuciami zdobnyrń
kufrze kaszubskim siedział stary, siwy, z
twarzą, zmarszczkami pooraną, gospodarzA

w

wielkim,

I

gdy Łapuszek niezręcznie zahaczając
plecakiem wyszedł z izby, napeł
I trafił do wojska.
niwszy ciepłą kawą swoją manierkę, stary
Niby się specjalnie nim nie zajmowano. kaszuba powstał, ciężko podszedł do mnie
Nie miał tylko wolnego czasu i tak jakoś
1oparł się o stół:
Jutro mam płacić podatki u komor
niepostrzeżenie nauczył się pracować, sto
sować się do godzin, spełniać jakieś obo nika
Ciężko tutaj,
Zajął nam konia
ziemia licha, susza! Ale przynajmniej choć
wiązkowe czynności.
Dawniej nie ciekawiło go, na jaki kon raz wiem, na co podatki plącę. Jak ło na
niech biorą!
tynent wyjdzie zgłodniały i brudny z Juki wojsko
bunkrowej obcego statku, jaka policja zam
Mikołaj Arciszewski,
knie go za nrzekroczenie granicy.
Dziś nie
(Koniee).
tem

do pracy.

0 drzwi

—

...

...

—
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8
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1935 R.

Izba
o

Przemysłowo-Handlowa w trosce
rozwój życia gospodarczego Pomorza
Sprawozdanie
4-ćh

członków

weszło

plenarnego

z

Izby
tej kadencji
poniedziałek,
odbyło się
WGdyni w auli Państwowej Szkoły Mor do ciał ustawodawczych Rzeczypospolitej.
W ubiegłym 6-miesięcznym jako począt
skiej, III Plenarne Zebranie Izby Przemy
udziale pełnego
kowym okresie urzędowania Izby dokonano
słowo-'Handlowej, przy
prezydjum, oraz 53 radców.
organizacji całego aparatu. Dotychczas ot
Podczas 4-godzinnycb obrad
omówiono
wartą zostaje tylko organizacja władz biura
cały szereg ważnych i aktualnych zagad Izby, ale to zależy od czynników nadrzęd
nień gospodarczych, jak również wytyczo nych, które nie powzięły jeszcze w tej spra
no program prac
wie ostatecznej decyzji.
Izby na najbliższy okes.
W dalszym ciągu p. senator Tor omówił
Zebranie zagaił prezes Izby Senator Sta
nisław Tor, wygłaszając dłuższe przemówie szczegółowo dezyderaty i niedomagania go
nie, w którem podkreślił, iż prace Izby mu spodarcze Gdyni, jak i całego Pomorza.
szą być w najbliższym czasie znacznie roz
Zagadnienia te znalazły w osobie preze
szerzone
i dostosowane do jej wyjątkowej
sa
Izby doskonałego znawcę i rzecznika,
roli.
który na podstawie dużej sumy doświad
Musimy sobie wszyscy zdać sprawę z te czeń potrafił je ująć w sposób nad wyraz
iż w obecnej chwi wnikliwy i rzeczowy.
mówił prezes Tor
go
li nie jesteśmy jeszcze gotowi do spełniania
To też po krótkiej dyskusji, w której
tych wszystkich ważnych zadań, jakie na zabierali głos radcowie: Chmurzyński z
kłada na izbę jej położenie geograficzne i
Chełmna, Mazur z Grudziądza, Nowacki z
znaczenie dla ogólnego gospodarstwa naro Gdyni, Czerwiński ze Starogardu, jak rów
nież wiceprezesi Izby Dr. Smoleń i inż. Dziedoweg o.
To też nie możemy poprzestać na dotych dziul, uchwalono jednogłośnie 5 rezolucyj
czasowej wydajności Izby, lecz prace nasze pod adresem Ministra Przemysłu i Handlu
musimy rozszerzać do tego stopnia, aby z prośbą o rozpatrzenie i powzięcie decyzji
gdyńska Izba Przemysłowo-Handlowa w wzgl. interwencję w odpowiednich resor
kompleksie interesów gospodarczych Pol tach ministerjalnych.
ski zajęła właściwe jej miejsce. Niewątpli
Treść wspomnianych rezolucyj jest na
wie zabiegi w tym kierunku uwieńczone zo stępująca:
staną dobrym skutkiem,
tembardziej, że
dnia 7 bm.

W

—

—

Pomorza

Sytuacja gospodar(za

Dlatego zwraca się Izba do Pana Mi
nistra z prośbą o interwencję we właści
wych resortach ministerjalnych, by na
dane zostały gdyńskiej władzy administacji ogólnej kompetencje, niezbędne do
skutecznego i samo-dzielnego regulowa
nia spraw, związanych z rozbudową i go
spodarczym rozwojem Gdyni, oraz naj
bliższego okręgu, stanowiącego sferę jej

uwagi na eksponowane pod wzglę
gospodarczym położenie okręgu
Izby i jego znaczenie, jako dostępu Polski do morza, zachodzi pilna potrzeba
otoczenia specjalną troską naszego okrę
gu izbowego, któraby przyspieszyła tem
po rozwoju gospodarczego i zwiększyła
udział elementu polskiego w życiu gospodarczem.
Z
dem

.

w

zainteresowań.

DALSZA ROZBUDOWA PORTU.

Ponadto podkreśla Izba konieczność
zainstalowania w Gdyni wszystkich in
stytucyj, niezbędnych dla administrowa
nia spraw natury gospodarczej, socjalnej
i innej, których duży zakres koncentruje

Powodując się troską o dalszy rozwój
portu gdyńskiego, który przy dzisiejszym
stanie rozbudowy i wyposażenia, dla bra
ku odpowiednio przygotowanych terenów
i potrzebnej ilości magazynów, nie może
zwiększyć swego przeładunku w szeregu
artykułów, prosi Izba Pana Ministra o za
pewnienie portowi dalszych możliwości
jego rozbudowy.

się w Gdyni z uwagi na jej wybitną po
zycję gospodarczą i to tak dalece, że uza
leżnianie w tym względzie Gdyni od urzę
dów, znajdujących się w odległych mia
stach, jest w obecnych warunkach wyso
ce szkodliwe
dla jej rozwoju.

izba stwierdza, że ze szkodą dla naszeflo życia gospodarczego odsunięte zo
stało na dłuższy okres czasu przygoto
wanie terenów wzdłuż projektowanego
kanału przemysłowego,
wskutek czego
nie może być zwiększony eksport niektó

ZABUDOWA GDYNI.
Izba poczuwa się do obowiązku zwró
cenia uwagi
czynników miarodajnych
na
wysoce nieodpowiedni i szkodliwy
dla rozwoju Gdyni sposób jej zabudowy.

rych artykułów masowych przez Gdynię
i opóźniony zostaje rozwój
przemysłu

Stwierdzając, że przyczyną tego stanu
jest w pierwszym rzędzie nierozstrzygnięcie przez Ministerstwo Komu
nikacji sprawy poziomu torów kolejo
wych^ przecinających Gdynię w całej jej
długości, jakoteż nieustalenie miejsca
przyszłego dworca kolejowego, które to
sprawy wstrzymują pracę nad planem
regulacyjnym i spowodowały całkowite
zatrzymanie zabudowy centrum miasta,
a następnie
niedostateczne wyposażenie
organów, wykonywujących nadzór nad
budownictwem gdyńskiem, uprasza Pa
na Ministra o spowodowanie właściwych
resortów do usunięcia tych braków.

portowego.

rzeczy

ROZSZERZENIE KOMPETENCYJ WŁADZ
ADMINISTRACJI OGÓLNEJ W GDYNI,

silnego wzrostu zainteresowa
Gdynią ze strony kapitałów prywat
nych tak polskich, jak i zagranicznych
i żywiołowego napływu do niej elemen
tów twórczych z całego kraju,
uważa
Wobec

nia

Izba

za

wysoce szkodliwe

trudności,

na

napotyka, na skutek
niedostosowania szpregu przepisów pra
wnych Co warunków rozwojowych mia
sta portowego, jak również zpowodu bra- 1
ku na miejscu kompetentnych władz.
|

jakie inicjatywa

ta

Stosunki

gospodarcze

Ponieważ trudności, wywoływane za
rządzeniami Senatu W. M. Gdańska, po-

wziętemi niezgodnie

z

treścią obowiązu-

eych umów polsko-gdańskich, oddziaływują wysoce niekorzystnie na życie go
spodarcze okręgu Izby, narażając je na
ciężkie straty, prosi Izba Pana Ministra
o wywarcie swego wpływu, aby interesy
gospodarcze okręgu Izby były należycie
uwzględniane przy zawieraniu umów z
Gdańskiem.

Zkolei zabrał

ezyński,
zdanie

z

głos dyr. mgr. Józef Kawktóry wygłosił obszerne sprawo
działalności Izby za czas od 28. III.

do1.X.1935r.

przemówienia tego wynika, iż w okre
sprawozdawczym nastąpiło ukonstytuo
wanie się 5 komisyj, a to: komunikacyjnoturystycznej, polityki handlowej i eksporto
wej, morskiej, socjalnej oraz podatkowej.
Referent omówił kolejno wszystkie waż
niejsze działy pracy, oraz zagadnienia, z
jakiemi zetknęła się Izba w ciągu swego
półrocznego urzędowania.
Oto jak przedstawiały się te sprawy w
naświetleniu
dyrektora Izby Kawczyńskiego:

Sprawy gdańskie
względu na to, że dewaluacja gulde
na
wprowadzone następnie ograniczenia
dewizowe w Gdańsku naraziły na duże stra
ty szereg firm handlowych i przemysłowych
naszego okręgu, uniemożliwiając im utrzy
Ze
i

Gdańskiem

mywanie normalnych stosunków gospodar
czych z Wolnem Miastem, zebrała Izba da
ne o wysokości strat i przedstawiła je mia
rodajnym czynnikom, jako m aterjał do
przeciwdziałania zarządzeniom walutowofinansowym Senatu Gdańskiego.

zapotrzebo

Obecnie bada Izba wysokość
wania dewiz na pokrycie dostaw przemysłu
naszego okręgu do Gdańska. Dane te zosta
ną

zużytkowane

przy

zapowiadanych roko

waniach z Gdańskiem. W szystkie zarządze
nia Gdańska, mające na celu
nie towarów polskich na teren Wolnego
Miasta, notuje Izba i składa o tem raporty
do właściwych władz.

niedopuszcze

Z

sie

z

Te

perturbacje gospodarcze,

Sprawy związane

do

przyczem

doprowadziła częściowo

unormowania oen artykułów pierwszje
potrzeby, a równocześnie wykazała braki
organizacyjne handlu gdyńskiego i podjęła
się ich naprawy.

po

Henry

naszym obrotem
zorga
okrę

zagrań (znym

'

W szkołach

Izbie kształci sie
obecnie 386 uczniów

handlowych podległych

utrzymuje następujące Koedukacyj potrzeba uruchomienia przy Szkole Han
Szkoły Handlowe: w Gdyni, Grudzią dlowej w Gdyni 2-ćh wydziałów klasy I-ej.
Licea
Stan finansowy naszych szkól jest zadawa
dzu, Toruniu i Tczewie, oraz dwa
Handlowe: w Gdyni i Bydgoszczy.
lający. Przeprowadzone rewizje kasowośei
Szkoły te kształcą 386 uczni. Bieżący szkół wykazały, że gospodarka finansowa
rok szkolny jest pod względem frekwencji
ich kierowników jest prawidłowa.
rokiem najkorzystniejszym, tak, iż
zaszła
Izba

ne

Izba

osiągnęła pozytywne rezultaty w
względzie przez powołanie do życia
nowych organizacyj branżowych w detali
cznym handlu gdyńskim i przez zorganizo
wanie hurtowni z poważnym kapitałem za
kładowym, przyczem wciągnięto do tej ak
cji kilku poważniejszych kupców naszego
okręgu.
Opierając się na rocznem doświadczeniu
z
zakresu dostaw artykułów spożywczych
do Wolnego Miasta,
uskutecznianych na

gdań

rozporządzenia o żłóbkach dla niejnowiąt,
wskazując na konieczność zmniejszenia ob
Ko ciążeń, jakie powstałyby dla
przemysłu,
m isją Eksportową,
oraz
w konferencjach z
gdyby przewidziane w projekcie świadcze
konsulem
z
M
i
referen
nia miały być wprowadzone w życie.
Obrębskim
p.
arsylji
tem
Stosownie do nowych przepis'ów prawa
handlowym Polskiego Konsulatu w
Kairze.
przemysłowego o rejestracji umów z ucz
W dziedzinie importu wystosowała Izba niami w przedsiębiorstwach handlowych i
memorjał do Ministerstwa Przemysłu i przemysłowych, zorganizowała Izba techni
Handlu w sprawie zwiększenia kontyngen kę tejże rejestracji.
Dotychczas zarejestro
tów przywozowych na skóry dla firm, osia wano 383 umów.
w
również
dłych
porcie. Zajęła się
sprawą
SPRAWY PODATKOWE.
zwolnienia od cła surowców oleistych, nie
dla
ruchu
Zakła
zbędnych
utrzymania w
W okresie sprawozdawczym
zajmowała
dów Przemysłu Tłuszczowego ,,Union" w
się Izba głównie sprawą zcalenia podatku
Gdyni. Przedstawiono miarodajnym czynni przemysłowego od obrotu towarami kolonkom szkodliwą dla naszego portu nieprojalnemi i sprawą reformy taryfy świadectw
porcjonalność podziału kontyngentów przy przemysłowych. Izba
zebrała
m aterjały
wozowych między importerów gdyńskich drogą ankiety, urządziła konferencję ze sfe
a gdańskich na kawę, herbatę i ziarna ka
rami zainteresowanemi i poddała
sprawy
kaowe. Uporządkowano sprawę importu ba
pod obrady izbowej Komisji Podatkowej.
z
z
nanów
Hiszpanji,
uwzględnieniem po
Z innych prac wypada nadmienić wy
stanowień umowy handlowej polsko-hisz
z
wnioskiem o zwolnienie transtąpienie
pańskiej. Doprowadzono do końca zleconą zakcyj wywozu na teren W. M. Gdańska od
Izbie kontrolę nad dystrybucją importowa
scalonego podatku przemysłowego następ
nych owoców południowych i ustalono nie przedstawienie Izbie Skarbowej w Gru
klucz przerobu importowanych owoców su
dziądzu listy średniej dochodowości przed
szonych przez istniejące na terenie portu siębiorstw na rok 1934 do wymiaru pań
t.
zw.
zakłady
przemysłu handlowego.
stwowego podatku dochodowego na rok bie
Dzięki interw encji Izby cofnięte zostało żący w odniesieniu do firm handlowych i
zarządzenie, które miało wejść w życie z dn. przemysłowych, nie
prowadzących
ksiąg
1 października br.,
a które
znosiło możli handlowych.
wość clenia towarów w kilku partjach za
Uwzględniając dezyderaty Związku To
jednem pozwoleniem przywozowem.
warzystw Restauratorów, Właścicieli Hote
zarzą lów i Kawiarń, powziętych na zjeździe de
Nastąpiło wiec zliberalizowanie
dzenia w tym sensie, że za jednem zezwo legatów Związku w dniu 23 maja br., Izba
leniem przywozu można clić
wywieziony przedłożyła władzom centralnym wnioski w
na
towar w 5-ciu partjach.
sprawie polityki udzielania koncesyj
Wobec szczególnego znaczenia, jakiego
wyszynk wódek, w sprawie sprzedaży wy
dzisiaj nabiera sprawa wzmożenia ekspor robów wódczanych przez hurtownie osobom
tu, głównie z uwagi na nasz bilans handlo postronnym, z pominięciem kupiectwa za
Izba
wy, opracowała
projekt realizacji wodowego, oraz w sprawie utrzymywania
swych agend, związanych z eksportem.
przepisanej ilości wódek na składzie i ob
niżenia cen kwasu węglowego, używanego
do tłoczenia piwa.
SPRAWY PORTOWE.
Wreszcie poparła Izba w 6-eiu
wypad
W szeregu wymienionych prac, które łą kach
prośby o wstrzymanie kroków egze
czą się ściśle z rozwojem naszego portu. Iz
które
firmom,
kucyjnych przeciw
mają za
ba brała żywy udział we wszystkich pra wisłe
się
sprawy sporne i wypowiedziała
arbi przeciwko zajmowaniu przez władze egze
cach, zmierzających do urządzenia
trażu bawełny w porcie.
Przeprowadzono kucyjne należności, przypadających z do
uznanie
dostaw
po dłuższych staraniach
staw.
okrętowych za eksport. Dzięki temu wzro
SPRAWY KOMUNIKACYJNE.
0
sły dostawy okrętowe różnych artykułów
przeszło 300 proc. w porównauiu z począt
W wykonaniu uchwał Komisji, bądź 1nt
kiem br.
w
uwzględnieniu bieżących konieczności,
Izba P. H. w Gdyni opracowała już za
wykonała Izba następujące prace: Wysto
sady standaryzacji konserw rybnych, oraz sowała memorjał do Związku Izb w spra
wystąpiła z memoriałem w sprawie liberal wie obniżenia taryf dla 11-tu grup artyku
wobec
nego stosowania ulg podatkowych
łów przy przewozie na
Kresy Wschodnie,
gdyńskich przedsiębiorstw.
oraz
w
sprawie wprowadzenia ulg taryfo
W związku z pracami nad
aktywizacją wych dla t. zw. eksportu pośredniego. Do
naszego bilansu handlowego przygotowano
Ministerstwa
wystosowała Iz
m aterjały,
dotyczące rozbudowy polskich ba memorjał Komunikacji
w
sprawie obniżenia kosztów
W
krótkim
czasie
linij okrętowych.
wy
szmat z portów polskich, w spra
kończone zostaną prowadzone już od dłuż przewozu
wie zniesienia dopłaty 25 proc. przy prze
nad
rze
szego czasu, prace
reorganizacją
wozie ryb morskich pociągami osobowemi,
czoznawstwa portowego.
o ile transporty
zostały nadane za frachta
Specjalną uwagę poświęciła Izba zaga mi pośpiesznemi, w sprawie wprowadzenia
dnieniom, złączonym z rozbudową miasta i terminów
wolnych od postojowego dla sze
portu Gdyni Odbyto w tych sprawach kil regu artykułów,
stanowiących przedmiot
ka konferencyj z czynnikami zainteresowa
dodatko
obrotów i w sprawie zniesienia
nemu Zebrany materjał posłuży do s'formu
za
podstawianie wagonów, ja
łowania wniosków, mających znaczenie dla wych opłat
koteż za przewóz w obrębie jednej stacji ta
uporządkowania tych zasadniczych zaga ryfowej i wreszcie w s'prawie stawek za
dnień dla rozwoju Gdyni.
przewóz węgla i surowców dla przemysłu
okręgu Izby.
SPRAWY SOCJALNE.
Do Dyrekcji Okręgowej wystąpiła Izba, z
W zakresie tych spraw głównym przed dezyderatem w sprawie wybudowania wag
miotem prac Izby była sprawa zmiany sy kolejowych na stacjach
Starogard-Przedstemu ubezpieczeń społecznych, oraz
pro mieście i Brzoza.
W sprawach pocztowych, wystąpiła Izba
jekt postanowień o s-posobie uiszczania skła
do Związku Izb w przedmiocie zwiększenia
dek. Poza uczestnictwem delegata Izby w
zebraniach Międzyizbowej Komisji Polityki jkosztów manipulacyjnych
przez P. K. O.
Socjalnej, obradowała nad temi zagadnie oraz wypowiedziała sńę za tem, aby na te
niami dwukrotnie Komisja Socjalna.
renie Gdyni wprowadzono doręczanie kores
Izba przesłała uwagi, dotyczące projektu' pondencji pocztowej w niedziele i święta.

Spowodowa

Gdyni,

z

do rokowań z Gdańskiem i powierzono
im kontrolę nad dostawcami, jako też wa
runkami
kupna ze strony kupców
skich.
Na miejsce byłego członka Komisji Roz
dzielczej w Toruniu, która jest organem,
wołanym do regulowania Sprawy dostaw
żywności z Pomorza do Gdańska, p.
ka Krupskiego, wyżnaezony został na wnio
sek Izby poseł Marchlewski, a na członka
Komisji Rewizyjnej radca Melerski.

wych

Nadmienić jeszcze należy, iż Izba
nizowała udział eksporterów naszego
gu w naradach z Międzyministerialną

wywołane

poświę

Izby

podstawie specjalnych umów branżowych
polsko-gdańskich, zagwarantowała Izba do
stawcom pomorskim efektywniejszą obronę
ich interesów,
niż to miało miejsce w po
przednim okresie.
Izba utworzyła trzy związki branżowe,
a mianowicie: ,,Polski Związek Eksporterów
Drobiu i Jaj w Gdyni", ,,Pomorski Związek
Eksporterów Ryb w Gdyni" oraz ,,Związek
Eksporterów Paszy". Ostatnie dwa związki
uznane
zostały za kontrahentów branżo

przez Gdańsk, zawisły również całą grozą
nad rozwojem naszego portu.
ło to Izbę do przeprowadzenia badań
nad

warunkami konkurencyjnemi Gdyni w sto
sunku do Gdańska.
Główną uwagę
ciła Izba sprawie kosztów utrzymania w

zebrania

Budżet

tym

Po

tych obszernych wywodach dyr. Kawczyńskiego nastąpić miały sprawozdania z
działalności stałych Komisyj Izbow. które to
sprawozdania ze względu na spóźnioną po
rę odłożono do następnego posiedzenia ple
num.

Dość

ożywiona dyskusję

wywołał

na-

Izby

Istępny punkt obrad poświęcony sprawom
budżetowym gdyńskiej Izby Przemysłowo
Handlowej.
Po przemówieniu prezesa Tora, oraz wy
jaśnieniach udzielanych przez dyr. Kawczyńskiego uchwalono preliminarz budże
W
towy zamykający się cyfrą 224,000 zl.

ŚRODA,

DNIA

9

PAŹDZIERNIKA

1935 R,

9v

Trzeci dzień rozprawy w sprawie tczewskiego mordercy
Morderca

dalszym cią^u

w

trwa

rozpraw

w

Nowi świadkowie nie wnoszą do sprawy nic nowego.

karżony byl ograniczony

w

uporze i

cynicznie zachowu|e się
Skowrońskiego

zabó|siwo por.

o

Konfrontacja

-

św.

znaczenia czynu.

rozpoznawaniu

—

CHORA WĄTROBA

rujnuje organizm. Skutecznie pomaga w
tych niedom aganiach SÓL MORSZYNSKA

sali

na

lu b WODA

dajcie

Dziewiątkowskiego i Marchlewskiego.
Dalszy ciąg rozprawy w piątek.

GORZKA

Żą

MORSZYNSKA.

1 składach

aptekach

w

.

aptecznych.

Os

-

Swietl/s
Szkoła Gospodarcza pracuje.
Dowo
dem tego niech będzie szereg kursów, urzą
—

Tczew, 7 października br.

Sąd

posiedzeniu przedpołudniowem oże jeszcze dzisiejszej nocy
obronie,
znajmił
zakończona zostanie
sprawa i wydany będzie wyrok. Wiadomość ta lotem błyskawi

jego widać było nieznaczną ilość
wymiocin. Gdy go obudzono, usiadł na ła
wie, chwiejąc się.
Na pierwsze zapytania oskarżony odpo
wiadał niechętnie. Na dalsze pytania odpo
cy rozeszła się po mieście. Niezliczone tłu
wiadał dość szybko i szczegółowo. W tym
my przed godziną 15-tą obiegły lokal sądo
czasie p. sędzia Prauziński, zapytał się owy, gdyż miejsc w sali zabrakło. W prowa
dzono na salę oskarżonego, który tak, jak i
sltarżonego ,,czy spotkał kogo po drodze".
wczoraj nie okazuje najmniejszego wzru Zabójca odpowiada:
tak, coś jakby przez
szenia.
mgłę sobie przypominam, że kogoś spotka
a na zapytanie ,,czy kogoś nie ude
Następują przesłuchania dalszych świad łem
ków. Św. Falkowski, strażnik więzienia ze rzył?" zabójca powiada: ,,że kogoś uderzyznaje, że w dniu 29 września br. oskarżony łem, ale teraz nie przypominam sobie". To
zamierzał wspólnie z 5-cioma innymi zbiec
zeznanie oskarżonego nie było stanowcze.
z więzienia. W
więzieniu prowadził się po
Następnie zeznaje dr. Węglewski na oko
prawnie. Po przesłuchaniu św. Falkowskie liczność dokonanej sekcji zwłok, przyczem
dr. Pobłocki odczytuje
go przewodniczący
nadmienia, że każdy z trzech zadanych cio
protokół sędziego dr. Klimaszewskiego, któ sów był śmiertelny.
Po przetrząśnięciu całego przebiegu' zajry był obecny przy ujęciu i osadzeniu w areśzcie oskarżonego. Zeznania jego są róż
na

Na ustach

-

od zeznań św.

ry

zeznał,

że

wizji lokalnej przystąpił
dalszego postępowania. Zawezwano

Dziewiątkowskie
to samo,
poprze

św. Edmunda

go, jednakże
dnio. Ponieważ

zeznaje

sprzeczności

zeznaniami

z

co

z

zeznania

co

jego pozostają

w

św. Marchlewi-

do okoliczności odebrania

półlitrówki

rąk oskarżonego, prokurator zarządza kon
i

św.

biegłemu,
których rozpoczyna się polemika pomię
dzy obroną i prokuratorem. Podczas tej po
Tragiczny wypadek. Kolejarz Wła
dysław Szopiński z Swiecia jadąc rowerem
lemiki zabójca siedzi z pochyloną na dół
szosą do Gruczna uległ poważnemu Wypad
głową. Teraz dopiero widać u niego silne kowi. Kiedy zjeżdżał na wiadukt prowadzą
wzruszenie. Zeznaje jeszcze biegły dr. Kocy przez szosę z Gruczna do Parlina, nagle
picz, który, jeśli chodzi o stan psychiczny, oberwała się t. zw. lewa nóżka wraz z pe
dałem i rowerzysta całą siłą runął twarzą
zupełnie zgadza się z opinją p. dr. Węglew- na
jezdnię. Przejezdni zabrali nieprzytom
skiego.
nego do Gruczna a stąd przewieziono go sa
Sąd po powyższem zeznaniu postanawia mochodem do szpitala W Świeciu, gdzie le
dnia 11 paź karz stwierdził bardzo groźny stan spowo
sprawę odroczyć do piątku,
dowany silnym wstrząsem mózgu. Szopiń
dziernika br. i wyznacza sprawę na godz.
ski dptąd nie odzyskał przytomności.

po

-

8,15.

Giefdif

W dniu 8 października 1935 r., o godz. lOatej
św. Sakramentami, nasz a najdroższ a żona i matka

zasnęła

na

Oko-

ło 93.000 zł.
Tak znaczne zwiększenie pozycyj budże
towych wyjaśniło prezydjum koniecznością
rozszerzenia
działalności
Izby, zaleconą
przez p. Ministra Przemysłu i Handlu na
ostatniem zebraniu
Z

Związku Izb.
do

tych więc powodów powołano już
dwa nowe wydziały przy biurze Izby,
a
m.
Wydział Handlu Zagranicznego, oraz
Wydział dla spraw związanych z handlo
wym rozwojem Gdyni i Pomorza.
Podobna rozbudowa pracy
Izby musi
pociągać w konsekwencji potrzebę zwięk
szenia dotychczasowej
ilości
urzędników,
lokalów biurowych itp.
Deficyt budżetowy znajdzie pokrycie ze
źródeł wskazanych przez Ministerstwo Prze
życia

w

Panu,

opatrzona

dnie.

18,25—13,75; pszenica stand. 18—18,50; Jęcz
16-16,50; jednolity 15,25-15,75; zbiór.
14,75—15,25; owies 15 ton 15,50—16; mąka żytnia:
0—80
wł.
w
22,25—22,75; gat. 1
wyciągowa
proc.
0-45
wł.
w
21,75—22,25; gat. 1 0—55 proc.
proc.
wł. w
21,25—21,75; gat. IX 45—55 proc. wł. w 18,50
do 19; razowa 0—BOproc. wł. w
16,25-16,75; mąka
31—33; gat. IB
pszenna: gat. IA 0—20 proc. wł. w
0—45 proc. wł. w
30—31; gat. IC 0 -58 proc. wł. W.
29,25-30,25; gat. ID 0 -60 proc. wł. w 28,25-29,25;
gat. IB 0 -65 proc. wł. w. 27,25-28,25- gat. HA 20
55 proc. wł. w
24,75-^-25,75; gat. IIB 20—65 proc.
wł. w
24,25-25,25; gat. IED 45-65 proc. wł. W. 22,50
do 23,50; gat. IIP
55-65 proc. wł. w
18.25-18,75;
razowa
0-90 proc. Wł. w. 20,25-20,75;
otręby: żyt
nie
stand.
miałkie
9,50—10,25;
wymiął
psżehtią;
stand. 10 -10,75; Średnie stand. 9,50-10; grube 9,75
do
10,50; jęczmienne 9,75-10 ,75;
rzepak
zimowy
bez worka 39-41; rzepik zimowy bez worka 39—38;
m ak
niebieski 51-53; gorczyca 37-39; siemię lnia
ne
34-36; peluszka 21-23; wyka 21-23;
groch:
polny 21-23; Wiktorja 28-32; Folgera 21—24; ko
niczyna biała 70—90; ziemniaki j'adalne: pomorskie
4-4 ,50; nadnoteckie 4,50-5; fabryczne za kg% 0,18;
makuch: lniany 18,50-19; rzepakowy 13,50—14; sło
siano
19,50—*20,50;
necznikowy
kokosowy 16-16;
nadnoteckie luzem 7,50-8; śrut soja 20-21
żyto

z

Amalja Samborska

Bieleckich

przeżywszy lat

37.

ZBOZOWO-TOWABOWA

października 1935r.
Warunki:
Handel
hurtowy,
parytet
Bydgoszcz,
ładunki wagonowe,
dostawa bieżąca,
za
100 kg.
Notowania odbywał% się we wszystkie dńl powsze
m

ień:

brow

.

.

.

.

.

.

.

.

bokiej

O ozem zawiadamia
żałobie

krewnych przyjaciół

i

znajomych pozostający

głę*

w

.

-

.

Mąż i dzieci

.

.,

Eksportaeja zwłok odbędzie się dnia 1 1 X 35 r. o godz. 9 dej z Szpitala
św. Wincentego do kościoła farnego skąd po żalobn em nabożeń stwie nastąpi przeprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoozynku.
9140
Osob ny ch zawiadomień nie wysyła się.
.

.

Notatki sportowe

rozegrany był
ejhero
piłkarski między drużyną Bao
a
Sokołem
Morskiego,
zakończony zwy
cięstwem wojskowych 2:1, do przerwy 1:0.
*
W

wie

niedzielę

w

W

mecz

nu

piłkarski jaki się odbył w nie
między K. S. Strzelec,
a drużyną
Marynarki Wojennej z Gdyni
dał wynik 5:2 dla marynarki.
Wynik nie
odpowiada przebiegowi gry, gdyż drużyna
Strzelca była przeciwnikiem
równorzędnym.
*
Drugi

dzielę

mecz

w

W ejherowie

*

6 bm*.
rozpoczęły się mi
piłkarskie miasta Tczewa przy
udziale drużyn ,,Unji", ,,Sokoła",
,,Wisły"
i T. u Sportverein.
W pierwszem
spotkaniu Sokół zwycię
żył Wisłę 3:0. Bramki dla Sokoła zdobyli

W

niedzielę

strzostwa

Serafin i Necel.
W

drugim meczu ,,Unia' pokonała T. u.
Sportverein 4:0. Bramki zdobyli Schonberg,
W itański i Krauze.
Sędzia prof. Obst wy
kluczył w drugiej połowie spotkania Witańskiego z Unji i Kocha z Sportvereinu za
brutalną

grę.

*

*

Dnia 13
w

października odbędą się pierwsze
dziejach sportu tczewskiego, lekkoatle

-

.

poko

*

'

-

*

niedzielę odbyły sie w Tczewie za
wody lekkoatletyczne zorganizowane przez
Miejski Ośrodek W. F., których przebieg był
b. interesujący i wykazał znaczne podnie
sienie sie poziomu. Wyniki są następujące:
bieg 100 m., Mączkowski 11,6 sek., bieg
400 m., Wojtowicz 57,4 sek., bieg 800 m.,
Muller 2.19,1 sek.
Sztafeta 4x100 m., G. K.
Ś. 49,1 sek., skok wzwyż, Tomczyk 1.55 m.,
skok wdal, Kanapo i Gostomski po 5.51 m.,
skok o tyczce, 1) Jaroszewski 3,06 m.,
rzut
dyskiem. 1) Zieliński 29,57 m., rzut kulą,
Zieliński 11,08 m.,
rzut oszczepem, Lemke
40.30 m.
*

-

-

W Wiedniu
ny

Austrja

—

stwem Włoch

*

.

*

W Bernie, Niemcy w
niaka pokonali Szwajcarje
*

(Prawdopodobnie pokryty
będzie ze składek ws'zystkich Izb P. H. w
Polsce, które posiadają w
Gdyni ważny
aparat wymiany towarowej).
W dyskus'ji nad budżetem, który jak już
wspomnieliśmy uchw'alony został jedno
radcowie
Mazur,
myślnie,
przemawiali
i
Czerwiński, Namysłowski
Tymieniecki.
Ostatni mówca interesował się szczególnie
S'zkolnictwem

zawodowem,

prosząc

znaczenie

meczu

w

o

wy

szezypior-

stosunku 17:9.

Poziom zawodów

był

bardzo

wyrównany
i przyniósł ostrą walkę we wszystkich kon
kurencjach, w szczególności w biegach 100,
400 m. i rzucie kulą, gdzie różnice między
zawodnikami były minimalne.
Na wyróżnienie zasługuje wynik w rzu
cie dyskiem Źochowskiego 35,70 m. osiągnie
ty poza konkursem oraz przedbiegi setki:
Besz 11.4, Rogala 11,8.
Zawody zostały rozegrane w złych wa
runkach atmosferycznych,
co
odbiło
się
szczególnie n a biegach.
Organizacja zawodów wzorowa.
Wyniki techniczne. 100 m.: Rogala 11,9,
Besz 12 9., Nowak 12,1 sek.
400 m.: Besz 57 sok., Wesołowski

skichza50kgż.w.
POZNAŃSKA
dnia

Ławrynowicz 59,6.
800

m.:

Wesołowski 2,18, Gościniak

rzejewski 5,55

Rutkc 5,75; Nowak* 5,57;

2,18,2

Mie

października 1935 r.
mąka żytnia wszystkie

25

groszy wyżej.
Ogólne usposobienie:
NOTO'WANIA

1,60;

Kogutowski

Oszczep: Mierzejewski 41,35; Trzaskows
38,50; Neulinger.
Dysk: M alanowski 32,24; Mierzejewski
39,95 m.; Żochowski.

ki

.

;

.

WA .KSZAWSKIEJ

1935

października

r.

Dewizy
B elgja 89.70,
B erlin
89.93, 89,47;
213.70, 214.70,
212.70; Holandia 359.00, 359.90, 358.10; Londyn 26.0o.
26.18, 25.82; Nowy Jo rk 5.315/,, 5.3M/*, .5.285ĄY No
Jork telegr.
5 .31W
5.3494, 5.2894; Paryż 35,01.
wy
Sztokholm
35.10, 34.93; Prag a 21.98, 22.93. .21.93;.
134.30, 134.95, 138,65; S zw ajca ria 172.95, 178.88, 172.52;
W iochy 43.28, 43.40, 43.16.

Tendencja:

niejednolita.
Akcje

Bank

Polski 00; Warsz. T
Fabr.
12; Starachowice 30,50.
TendencU: przeważnie utrzymana.
.

Cukru

35,50;

Węgiel

Papiery
dolarow

wartościowe

79,50—79,75—79,00; 4 proc
POŻ. premj. doi. 52-52,50; 7 proc. poż. stabiltz. 61,2-1
do 61-61,25, drobne 62-61,70, Setki 66,00; -4% proc.
1. z. Ziemskie 43-42,50;
5 proc. 1. z. m. Wa-rszawy
stare
60; za 1933 r. 63,75-53,50-53,68; 8 proc. obi;
Warszawy 1926 r. VI. em 58-59; 6 proc. obi. War6

proc.

poż.

a

.

dla

1926

r.

VITI.

Teńdeńcja:

dla

sza.wy

listów

i

IX.

efn.

póżyczćk

57.

.

,.

słabsza.,

pr,żśwazfii6

słabsza.

S1LVH HEHUM
zebrał

i

zestawił Bolesław

KALENDARZYK

Co

Busiakiewi(s

HISTORYCZNY.

się kiedy i ędnle wydarzyło?
9

października

1334 Król polski Kazimierz Wielki potwierdza Żydom przywilej, nadany im przez
ks. kaliskiego Bolesława Pobożnego 70
łat wcześniej
1264 roku.
1477 Założenie sławnego
Uniwersytetu w
Tubindze.
'

10,93; Woźniak 10,85;

Malanowski

nad
1683 Jan Sobieski odnosi zwycięstwo
Turkami pod Parkanami.
1779 Umarł śmiercią walecznych
pod Savannach Kazimierz Pułaski, wódz kon-

Żochowski 10,78.
110 płotki
Schenker 20,2; Stępień, Besz
4 razy 100: 5 kompanja 49 sek.
Zawody przeprowadził por. Borkowski
Stefan.
*
*
-

*

graną.

Gorzej powiodło się drużynie II
przegrała z .,Ostmark" 3:1.

która

GIEŁDY

dnia 8

gatunki

-

.

spokojne.

—

m.

Skok wzwyż: Tarwid
1,55; Karnkowski.

Kula:

ZBOŻOWA

GIEŁDA

8

18,75-14;

żyto
o

58,2,

większych funduszów na stypendja dla niezamożnej młodzieży kształcącej
,,Gedanja" Gdańsk odniosła w niedzielę
się w szkołach handlowych. Dezyderat ten wspaniały sukces bijąc w spotkaniu piłkar
przyrzekł p. prezes Izby załatwić w miarę skim Sportklub Lauenthal 9:0, do przerwy
2:0. Drużyna Gedanji grała bardzo dobrze i
możności.
na
tak wysoką wy
Posiedzenie plenarne zakończyło się we w zupełności zasłużyła
wczesnych godzinach wieczornych.

-

.

*

koatletyczne mistrzostwa Korpusu Kadetów
nr. 2 w Chełmnie za rok 1934-35.

*

i Handlu.

'

.

Cielęta: dobrze tuczone 55—60; średnio tuczone
18-54; liche 36-45; najlichsze 15-20
Powyższe ceny rozumieją się w guldenach gdań

*

Trap.

mysłu

.

pełnomięsiśte, wytoczone, najw. w arto
35-38;
pelnomięsiste 32—34; mięsiste

z

odbył się mecz lekkoatletycz
Włochy, zakończony zwycię
78:54
pkt.
*

BYDLĘCA

.

Jałówki:
ści
rzeźnej
29-31

*

-

W dniach 21 i 22 września rozegrano lek

W

18-24

ne

z

Kopenhadze odbyło się w niedzielę
międzypaństwowe spotkanie piłkarskie Danji z Finlandją. Wygrała Danja 5:1.

GIEŁDA

z
dnia 8 października 1935 r.
Buhaje: miodsze, pelnomięsiste, najw. wartości
rzeźnej 36-38; pozostaie pelnomięsiste, lub wyto
czone
32—34; mięsiste 29—31; licho odżywione 25—28
Krowy: młodsze, pełnowartościowe, najw; warto
ści rzeźnej 34-36; pozostałe pelnomięsiste lub wy
toczone 30-33;
pelnomięsiste 26-29; licbO odżywio

*

W

*

W Chojnicach w meczu
o
piłkarskim
wejście do klasy ,,B", KS. ,,Amator" z Byd
goszczy, pokóńął tamt. Chojniczankę 1:0.

GDAŃSKA

*

tyczne mistrzostwa miasta Tczewa.
*

.

Ubiegła niedziela w Gdyni upłynęła pod
znakiem kilku imprez sportowych, co dobit
nie świadczy o wytężonej
klubów
pracy
sportowych nadbrzeża.
W siatkówce RPW zwyciężyło OMP 2:0
a YMCA
Bątaljon P-lotn. również 2:0
W koszykówce YMCA pokonała drużyna
Baon P-lotn. 27:26.
W szczypiorniaku YMCA wygrała z Li
ceum Handlowem 14:2.
W piłce nożnej KS ,,Gdynia" w meczu
z
K. S. ,,Rezerwa" uzyskał zwycięstwo w sto
sunku 2:1, natomiast gdyńska KPW
nało KPW t Chylonji.

skok wdal:

tej przewidziany jest deficyt

GIEŁDA

dnia S

z

Mar

frontację
Dziewiątkowskiego
chlewskiego. Obaj jednak stanowczo pod
trzymują swe zeznania.
Zeznania biegłych.
Biegły św. dr. Węglewski zeznaje bez przy
slegi za zgodą stroń. W krótkich słowach opówiedział o tern, że krytycznego dnia krót
ko przed 11,30 został silnemi uderzeniami
w drzwi obudzony. Na ulicy jakiś osobnik
powiedział mu, że na ul. Sobieskiego został
napadnięty oficer. Udał się niezwłocznie na
miejsce wypadku i stwierdził u leżącej ofia
ry zabójstwa zgon.
Zauważył w tym mo
mencie, że ujęto zabójcę. Po badaniu przy
jechał sędzia dr. Klimaszewski i sędzia
Prauziński. Jeden z sędziów zarządził, aby
udać się do posterunku celem wspólnego
przesłuchania przytrzymanego zabójcy.
Otworzono celę w której leżał oskarżony.
sumie

przy
wy

BYDGOSKA

.

dokonaniu

ón

cża

przy dostatecznej frekwencji
kurs zapraw owocowych i
jarzynowych, k urs wyrobu legumin,
rządzania zakąsek, trykotarstwa i kurs
pieku drobnych ciast.
Z dniem 1 października rozpoczął
się
9 miesięczny kurs gospodarstwa domowego,
na który zgłosiło się kilkadziesiąt uczenie.

zapachu alkoholu u
raczej podejrzewał go o sy

niu.

Sąd do

we
wrześniu
uczestniczek:

sędz. Prauziński ego, któ

'

dodatkowo

czenia czynu od 30—40 proc.
Obrońca zadaje szereg pytań

dzonych

nie czuł

oskarżonego a
mulację.
Odczytanie powyższego protokółu wywo
łało na audytorjum wielkie wrażenie.
Następnie Sąd odczytuje protokół sekcji
zwłok. Prokurator wyjmuje z akt fotografie
zabitego śp. por. Skowrońskiego. Na sali po
wstaje poruszenie, natomiast oskarżony sie
dzi niewzruszony.
Obrońca stawia wniosek o przesłuchanie
biegłych lekarzy, po dokonaniu wizji lokal
nej. Sąd po naradzie postanawia przesłu
chać biegłych przed wizją lokalną.
Obrońca jeszcze raz prosi o przesłucha
nie biegłych po wizji lokalnej, uzasadnia
jąc to tem, iż da to możność biegłym bliżej
zapoznać się z całokształtem sprawy. Pro
kurator sprzeciwia się temu wnioskowi. Sąd
przychyla się do wniosku obrony i wyzna
cza n a
18-tą godz. wizję lokalną.
O godz. 18,15 odbyła się na ul. Sobieskie
go wizja lokalna,
przy udziale przewodu,
prez. dr. Pobłockiego, sędz. W asilkowskie
go, sędz. Bąkowskiego, prokuratora Dietri
cha i biegłych: dr. Kopicza, dr. Tokarza, dr.
Waglewskiego, oraz obrońcy adwokata Gry.ninga. Podczas wizji niezliczone masy pu
bliczności zapełniły ul. Sobieskiego, tak, że
w niektórych chwilach policja, musiała siłą
usuwać ciekawych. Podczas wizji oskarżo
ny z zimną krwią przypatrywał się otocze
Po

w miesiącu wrześniu, przed rozpo
częciem roku szkolnego. I tak odbyły śię

od chwili

wypicia przez oskarżonego
pierwszego kieliszka wódki, biegły dr. Wę
glewski orzeka,
że: oskarżony był
dokonania
w chwili
zbrodni ograniczony w rozpoznawaniu zna

—

ne

ścia

Gedanii

1835

federacji barskiej, bojownik o
ległość Ameryki.
Urodził się wybitny francuski

niepod

k-ompo

zytor Kamil Saint Saens, twórca
in. onery ,.Samson i Dalila".

1852 Urodził

Fischer,

s-ię znakomity
laureat

chemik

nagrody Nobla,

Weronalu.
1874 Założenie Światowego

krywca

Związku

m.

Emil

od

Pocz

towego.

1918 Wybuch rewolucji w Niemczech.
1934 Zamordowanie w Marsylji króla
słowiańskiego Aleksandra I oraz towa
ministra spraw za
rzyszącego mu
granicznych Francji —Louis Barthou.

jugo

—

ŚRODA,

DNIA

PAŹDZIERNIKA

9

1935 R.

kradzież w Bydgoszczy

Sensacyjna
skradła

Służąca

1.500 zł i
kochankiem

chlebodawcy

razem

z

zbiegła

Policja bydgoska od dwóch dni po- j powiadomił poszkodowany niezwłocznie
szukuje niezwykle śmiałej pary zło policję, jednak wszelkie poszukiwania
dziei: Friedę, Jadwigę Menc i jej przy za, spryciarką nie odniosły narazie po
KALENDARZYK RZYM.-KAT.
Złodziejka ulotniła
jaciela Franciszka Tyrakowskiego z żądanego skutku.
Środa: Dionizego
Czwartek: Franciszki
się z zagrożonego terenu jak kamfora.
Bydgoszczy
Frieda
Menc
zatrudniona
W drodze poufnego wywiadu policja
była w
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY
działy Federacji Polskich Związków Obroń charakterze służącej u p. Rudolfa Wol zdołała ustalić, iż wraz ze służącą ,,zde
w dniu 9 października br.
ców Ojcyzny.
skiego w Bydgoszczy, zam przy nl. Ło materializował" się jej przyjaciel i ko
Rano chmurno
i
Zebranie organizacyjne odbędzie się dn.
miejscami
mglis-to.
Przedwczoraj służąca nagle chanek Franciszek Tyrakowski. Zło
Dniem naogół dość pogodnie i stosunkowo
11 bm. o godz. 19,30 w gmachu przy ul. Mar kietka 21.
dość ciepło.
znikła, przyczem okazało się, iż wraz dziejska para zdołała opuścić Bydgoszcz
Najpierw słabe, później umiar szałka Focha 39, I piętro.
kowane wiatry z kierunków południowych.
Sekcja Przyjaciół Harcerek IL druży z nią ,,wsiąkły" wszystkie przechowy i ujść przed ujawnieniem kradzieży.
na żeńska
wszystkich miłośników wane przez właściciela mieszkania w
Za złodziejami rozesłano telefonograDyżur nocny aptek do dn. 13 bm harcerstwa zaprasza
na dancing w sobotę, dnia 12-go
włącznie pełnią: Apteka pod Niedźwie
domu
m
zł
ianowicie
1.300
my z nakazem aresztowania.
pieniądze,
br. do sali malinowej ,,Pod Or
dziem, ul. Niedźwiedzia 11, tel. 3050 i Apte października
oraz 50 dolarów. O zuchwałej kradzieży
łem".
datki.
wolne
Wstęp
ka pod Koroną, ul Dworcowa 48, tel. 3301.
'

—

.

.

—

—

—

TEATRU MIEJSKIEGO.

Z
W

środg

koncertowej

i czwartek
grze

,,Stefek"
zespołu.

DevaTa

Inauguracyjne przedstawienie

operetki.

Inauguracja działu muzycznego wywołała
najwyższe zainteresowanie, które się wyra
ża w intensywnym ruchu sprzedażnym w
kas^e zamawiam
Sobotnia premjera prze
pięknej operetki J. Straussa ,,Wiedeńska
krew" z gościnnym występem Marji Gabryelli,
primadonny
sceny
warszawskiej,
z
udziałem
ulubieńców
publiczności
pp.:
Fontanównej, Gilewskiej, Dowmunta,
Dytrycha, Leśniowskiego, Peteckiego, Rewkowskiegó, Rychtera i Ziemskiego, ma za
pewnione rekordowe powodzenie. W bale
cie zaprezentuje się po raz pierw'szy b. primaballerina opery Doznańskiej, p. Irena Jedyńska. Opracowania muzycznego dokonał
Paweł Kuczera, reżyserował M. Dowmunt,
tańce i ewolucje układu J. Fabiana.
REPERTUAR KIN.

,,S eq uoia"

ADRIA:

APOLLO:

,.Napad

Kongo"

na

prograrn.
BAJKA: ,,Viva Villa"
BA17TYK: ,,Cowboy z
miłości".
KRISTAL: ,,Wojna w

i

bogaty

nad-

.

Arizony"

i

królestwie

,,Klejnoty
i

walca"

nadprogram.
MARYSIEŃKA: .,Wacuś".
,,Quo vadis?”
artystów.

REW.TA:
py

—

na

Ludność powiatu bydgoskiego
po ukończeniu pracy w polu
spieszy oddać hołd pośmiertny Marsz. Piłsudskiem u

w

scenie wystę

Pobranie ziemi

—

—

—

ność

towego Stefanickiego wyjedzie dn.

da

.

ziemię

z

wiatu.
wyruszy

pr2y|eśdśajqci|cA
'Siud4gosacc*ąf

11 -go

pielgrzymka rolników bydgoskich
liczbie zgórą 200 osób, która zawiezie
m

historycznych miejscowości po
Pielgrzymka, na czele której
p.

wicestarosta Czubiński uda

Mebiarze

Odjaadpodgś-8iBwdśosacgB

przeznaczonej

Sow n*ec odbyto s e w soosób uroczysty
wy się przed Krzyżakami, nadesłał do Koro
nowa oddział konnicy, do której przyłą

na

się specjalnym pociągiem,
cieczką gdyńską.
Dotychczas odbyło się już pobranie
z

przeznaczonej na Sowiniec w sze
regu historycznych miejscowościach po
Pobieranie ziemi odbywało się
wiatu.
wszędzie w sposób-uroczysty, jako akt
symbolicznego sypania kopca Marszał
ka Piłsudskiego.
ziemi

HISTORYCZNYCH WALK
RYCERSTWA Z KRZYŻAKAMI

Z MIEJSCA

przyroli do

kowi, dorzucić garstkę ziemi na Jego
kopiec. Z inicjatywy p. starosty powia

pow.

razem

powiatu bydgoskiego, rolnicy

knci przez okres żniw i pracy na
swoich warsztatów, spieszą obecnie gremjalnie oddać hołd pośmiertny Marszał

w

dla

historycznych miejscowości
—

b.

Snfowmatm

z

pamiętnych dni smutku i żałoby
do dnia dzisiejszego
w maju br.
jak
o tem piszemy obszernie na innem miej
scu
nieprzerwanym łańcuchem ciąg
do krypty św. Leonar
ną na Wawel
da
niekończące się pielgrzymki. Dzie
siątki tysięcy Polaków z najdalszych
zakątków kraju i tysiące tych, którzy
u
zamieszkują na obczyźnie,
trumny
Marszałka złożyło hołd jego wielkości.
Pielgrzymki ciągną nieprzerwanie. Lud
Od

W KORONOWIE
Przed kilku dniami

w

obecności

bydgoscy

nie

dopisali

.

i

7infiiiflriiie

wyników konkursu.
Ogólnie biorąc

—

Restauracja
wa

i Cukiernia Berendt.

Wyboro

kuchnia, wyśmienite ciastka.

Zw. P ań Domu
budżecie"
z
dzie się w czwartek, dnia 10 bm. o godz. 17
w Klubie Techników, ul. Cieszkowskiego 4.
Stow. Restauratorów. Plenarne zebra
nie miesięczne odbędzie się w czwartek, dn.
10 bm. o godz. 16,30 w lokalu p. Antoniego
De.ii przy ul. Dworcowej 71,
narożnik
ul.
Król. Jadwigi.
,,Na Podhalańskiej Drodze". Staraniem
Kola Przyjaciół Harcerstwa przy
hufcach
bydgoskich produkowane podczas otwarcia
zlotu spalskiego widowisko regjonalne ,,Na
Podhalańskiej Drodze" powtórzone zostanie
w dniu 14 bm. w Teatrze Miejskim o godz.
20-tej. W części II widowiska wykonane
zostaną popisy taneczne
Koło Oficerów 63 p. p.
Zarząd Koła
że walne zebranie
Oficerów zawiadamia,
odbędzie się w piątek, dnia 11 bm. o godz.
'9 w Kasynie Oficerskiem przy ul. Mar
szalka Focha 27.
Zarząd XXI Okręgu Wielkopolskiego
iż
lek cja
donosi,
Związku
wspólna chórów męskich odbędzie się w środnia 9 bm. o godz. 20, a mieszanych o
godz. 20,30 w Resursie Kupieckiej.
W Mąkowarsku pow. bydgoskiego od
będzie się w niedzielę, dnia 13 bm. o godz.
16 w sali p. Śliwińskiego wiec oświatowy
celem założenia Kola T. C. L. na gminę Mą
W programie odczyt, oraz
kowarsko.
pisy śpiewacze, deklam acje itd.
Związek Powstańców i Wojaków O.
K. VIII placówka 3. Zebranie plenarne dn.
9 bm. o godz. 20 w lokalu p. Kowalskiego
przy ul. Wrocławskiej.
Apel do uczestników b. I. Korpusu Pol
skiego na Wschodzie. Z upoważnienia Za
—

odbę

—

—

—

—

Śpiewaczego

—

po

—

—

Głównego Związku Żołnierzy I Pol
skiego Korpusu Wschodniego przystępuje
się do zorganizowania w Bydgoszczy Od
działu tegoż Związku, zamierzając w przy
szłości przyłączyć się do miejscowego Od

rządu

nie

ten

GARŚĆ

Bydgoszczy, Wł. Sowickiego
Pięknych i K. Szeji.

stud.

Akad.

Sztuk

ZIEMI

Z WYSZOGRODU

Ziemia, którą miasto Fordon

składa

śp. Marszałkowi Piłsudskie
mu
pobrana została ż miejsca prasło
wiańskiego, a mianowicie z ongiś sław
nego
grodziska Wyszogród, wznoszące
go się przed laty nad brzegiem Wisły.
Gród ten, składający
się ze sztucznej
wyżyny, fosy 1 zewnętrznego wału, był
w
dawnych czasach ważnym punktem
strategicznym i obronnym w walkach
przeciw książętom pomorskim, a na
stępnie przeciwko Krzyżakom. Po licz
nych walkach w r. 1329 została warow
nia
całkowicie
wyszogrodzka
przez
Krzyżaków zburzona. Komtur chełmiń
ski Oton Lutherberg wyciął w pień całą
załogę Wyszogrodu, a zamek spalił. W
r.
1382 zbudował Władysław Opolski no
wą warownię pod tą samą nazwą, ale i
ta w zawierusze wojennej znikła z po
wierzchni ziemi. Dziś tylko ślady sztucz
nego nasypu fosy i wału przypominają
miejsce dumnego ongiś zamczyska 1
sławnego ośrodka obronnego.
Miejsce
to leży
w
obrębie
granicy miejskiej
Fordonu. Gmina Fordon pobierając zie
mię na kopiec Marszałka na Sowińcu,
na pomnik Wodza Narodu przeznaczyła
ruin
ziemię ze słynnej swej pamiątki,
dawnego bastjonu obronnego
Wyszo
w

hołdzie

skład sądu konkursowego wchodzili:
Zakrzewski, prezes Izby Rzem. w Pozna
n iu jako przewodniczący,
oraz pp.:
inż. Ci
szewski, inż. arch. Orlicz, prof. Lewandow
ski, Krystoszek (artyści plastycy), przedst.
grodu.
iż apel komitetu nie pozostał
bez echa i Grupy Plastyków w Bydgoszczy a rt. BrzęczW kwietniu ub. roku Urząd Woje
zdołał zainteresować różne sfery społeczeń kowski, architekt Koss0wski, mistrz stolar
wódzki w Poznaniu uznał na podstawie
stwa.
Pożądanem byłoby, aby konkursem s'ki Szczepański, właściciel fabryki mebli orzeczenia konserwatorskiego ruiny wy
w przyszłości zainteresowały
Fr.
się zwłaszcza artystycznych Hechliński,
Michalski, szogrodzkie
za
zabytek prehistorycz
sfery bydgoskie, które w pierwszym kon wł. fabryki mebli art. Rejentowicz, M. Pany.
kursie również niedopisały.
rzyński, prof. Wrzoś, prof. Brueckner i
Z POBOJOWISKA POD BRZOZĄ
W wyniku obrad jury konkursowe po Grześkowiak.
stanowiło odrzucić z liczby 23 nadesłanych
Brzozą a Łabiszynem roze
Obradom sądu konkursowego
Między
przewo
15, pozatem dalsze nagrodzić dniczył prezes Izby Rzem. p Zakrzewski z grały się w dn. 18 i 19 stycznia. 1919 r.
projektów
W alczy
zacięte walki o niepodległość.
nagrodami drugą i następnemi, pozostawia Poznania.
ły tam szeregi żołnierzy polskich, mało
letnich ochotników, wśród których nie
Wierzyciele rolników przeciw dalszym ul
Ujęcie sprawców bójki
brakło i takich, co pokryjomu zbiegli
W dniu 22 września br.
na
szosie pod
gom oddłużeniowym dla rolników
z domu
rodzicielskiego, aby chwycić za
Dnia 6 bm. odbyło się w Bydgoszczy ze Stronnem w powiecie bydgoskim napadnię
broń w walce z najeźdźcą.
W dniu 25
został
trzech
19-letni
ty
przez
opryszków
branie wierzycieli długów rolniczych i tych,
br. odbyło się
sierpnia
uroczyste
po
Wacław Kentzer z Koronowa. Sprawcy po
których pretensje znajdują się zagranicą
branie ziemi z miejsca tych pamiętnych
W liczbie około 200 osób zebranie uchwa ważnie poturbowali przechodnia, raniąc go
butelką w głowę.
walk.
liło utworzyć silną organizację wierzycieli,
Na skutek doniesienia
poszkodowanego
aby skutecznie przeciwstawić się wszelkim
dochodzenia, które dopro Z INNYCH MIEJSCOWOŚCI POWIATU
dalszym ulgom w płaceniu należności dłuż- policja wszczęła
wadziły do ujawnienia sprawców. Napastni
Oprócz ziemi ze znanych miejscowo
niczycb orzez rolników. Liczne skargi kami
okazali się: 22-letni Klemens Śmigiel,
uczestników zebrania uwypukliły
ści historycznych, oraz terenów krwa
ciężkie
n
W
ełmiń
ski
i
35-Ietni Ja
37-letni Otton
położenie wierzycieli rolniczych.
wych walk o niepodległość mniej zna
Schmidt
wszyscy zam. w Kotomierzu.
Na zebranie przybyło dużo
wierzycieli
nych, pielgrzymka rolników bydgoskich
z innych
miast.
Uchwalono utworzyć de
zawiezie
ziemię
prawie z wszystkich
legatury wierzycieli w rozmaitych miejsco- HZa jedne 100 zł.M6 miesięcy więzienia
'ościach, jak w Inowrocławiu, Grudziądzu,
miejscowości powiatu. I tak pobrano
Mogilnie, Chełmnie', Lubawie i innych.
40-letnia mieszkanka Bydgoszczy Małgo już na ten cel ziemię w Trzęsaczu, w
rzata Nadań odpowiadała onegdaj przez Są
Dobrczu, Wierzchucinie i in. miejscowo
dem Grodzkim za kradzież. Podczas jednej
ściach.
ny

dopisał

w

W

w

jeszcze zbyt małe zainteresowanie, by
mógł poważniej wpłynąć na twórczość w
tej dziedzinie naszego przemysłu rodzimego.
Szereg nadesłanych prac świadczy jednak,

wołał

Zmiasta

Miesięczne zebranie
odczytem ,,0 planowym

konkurs

z

oryginal
y
zupełności,

pierwszy

-

wój

gromad odbyło się pobranie ziemi
z historycznego miejsca gminy wiejskiej
Koronowo, gdzie na terenie gromad Nowydwór—Skarbiewo—Burzkowo na t.
zw.
wzgórzu Łokietka rozegrała się w
r.
1410 krwawa bitwa pomiędzy rycer
stwem polskim, a Krzyżakami.
Było to
Król
po klęsce Polaków pod Tucholą.
Władysław Jagiełło, chcąc ubezpieczyć

od dn. 15. V. 1935

Hłesźffluracie

—

tów

Z konkursu na projekty mebli artystycznych
r.)
Toruń-W arszawa: 2,48 6,50 8,05 9,58 14,05
Onegdaj
odbyło się w lokalu przy ulicy jąc nagrodę pierwszą za niezdobytą. II n a
15,35
17,56 18,26 21,26 (tranzytowy), 23,15.
Marszałka Focha 39 w Bydgoszczy posie grodę w wysokości 300 zł przyznano p. Ma
L
ask
0,30
(do
owic),
Tczew—Gdańsk—Gdynia:
dzenie sądu konkursowego, który
3,50
5,20 (do Laskowic), 7,54 12,33 13,13
rozpa rji Czermińskiej-Sawickiej z Warszawy za
L
(do askowic), 17,15 19,45 20,00.
trzył projekty na meble artystyczne. O projekt wnętrza pokoju męskiego, nagrodę
Kościerzyna—Gdynia: 8,01 15,20; do Rynko konkursie tym, mającym ożywić nasz prze III rozdzielono po 200 zł dla pp. Jeżykiewa: 16,10
20,30 od 19/y-VIX
mysł meblarski, który zwłaszcza w Bydgo wicza z Bydgoszczy (projekt pokoju męskie
Nakło-Piła: 0,02 6,15 10,41 14,45 19,49.
szczy jest tak szeroko rozgałęziony, oraz w
Unisław-Brodnica: 4,46 8,11 13,45 16,20 21,45.
go) i Szeję z Górnego Śląska (projekt sy
Inowrocław—Poznań: 0,46 3,51 6,33 9,25 14,01
przyszłości wyłonić typy nowoczesnych nie- pialni).
18,32 22,18 23,00.
Pozatem jury konkursowe
zmianierowanych mebli polskich, pisaliśmy
postanowił0
Wągrówiec—Po zn ań : 5,05 10,40 13,30 18,35. w swoim czasie bardzo obszernie, to też zakupić szereg prac wyróżnionych, a m ia
Inowrocław —Karsznice—Herby Nowe: 0,46
obecnie ograniczymy się jedynie do podania nowicie projekty pp.: Edm. Czajkowskiego
14,01.

(ważny

czyli się ochotnicy z całej nieomal Wiel
kopolski. Na czele wojska stali Sędzi
wój Ostroróg
wojewoda poznański,
kasztelan poznański Dobrogoszcz i Słon
ka z Rudek.
Bitwę tę barwnie opisują
kroniki
Po
Długosza.
trzykrotnych
krwawych zmaganiach ostatecznie wal
ne
zwycięstwo odniosły hufce polskie.
8.000 zabitych zaległo pola, na którym
do dnia dzisiejszego corocznie łany cze
wonych maków wyrastają...

p.

—

—

.

—

Zwyrodnialec

Mieszkanka

Pruszcza-Bagienicy powiatu
tucholskiego, Urszula R., zgłosiła onegdaj
iż
drodze
w
policji,
pod Koronowem napad
nięta została przez jakiegoś mężczyznę,
który ją zniewolił. Jak stwierdzono, zwyrodnialcem jest 37-letni mechanik z Korono
wa, Józef N.

towarzy

zabaw Nadań skradła swojemu
szowi zabawy Janowi W. 100 zł. W toku

z

roz
prawy podsądna -przyznała się do zarzuca
nego jej w akcie oskarżenia czynu, oświad
czając, iż skradła ,,jedne 100 zł.", to też ska
zano ją na 6 miesięcy
więzienie i to bez
względnego, gdyż wyrok ten dla oskarżonej
bynajmniej

nie

był pierwszyzną,

*

Z

cie

tych

znanych,

a

tak

obfi

krwią zroszonych miejsc walk rolni
bydgoscy zawiozą ziemię na kopiec

cy
Marszałka

bm.

niebardzo

*

Piłsudskiego, aby w dn.
uczestniczyć w synaniu kopca.

12

ŚRODA,

DNIA

9

PAŹDZIERNIKA

1935 R.

ir

radiowe

Programy
10

Czwartek,

października.

ROZGŁOŚNIA

WARSZAWSKA

Pieśń ,,Kiedy ranne wstają- zorze*4 8,33 Po
do
gimnastyki. 6,34 Gimnastyka. 6,56 Mu
(płyty). W przerwie o godz. 7,20 Dziennik
7,50 Program na dzień bieżący. 7,55 Parę
poranny.
dla
szkół.
8,00 Audycja
8,10-11,57
informacyj.
Przerwa.
11,57 Sygnał czasu z W arsz. Obs. Astr.
12,00
Hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 12,03
Dziennik południowy.
12,15 Koncert dla młodzieży
szkół powszechnych z Poznania.
13,00-13,25 W. A
Mozart:
Koncert skrzypcowy Es-dur w wyk. Alfre

8,30

POŻAR POD LWOWEM

WIELKI

-

Lwowska straż pożarna
zaalarmowana
została, wiadomością o wielkim pożarze któ

wybuchł w Gajach pod Lwowem.
Andrzeja
wybuchł w zagrodzie
począł się szybko rozszerzać, obej
mującsąsiednie gospodarstw Reginy Hewryluk, Wasyla i Anny Eobów, F edk Diegi,

Ogień
Bożego i

a

a

i

Finktów

Wasyla

Iwana

oraz

Zclkctlcl
'

W
chwili przybycia straży
Lwowa 25 budynków stało w
w tem 9 domów mieszkalnych.

pożrnej ze
płomieniach
Rozpoczęto

planową akcję ratunkową przy współudzia
le dwóch straży ratunkowych i zapobieżono
dalszem

rozszerzaniu

u

spłonął

z

p jes

w

się

w

o

łalności

organizował zbrojne napady, stając się po
tamtejszej ludności.
Zwolniony

strachem

niedzielę od

MIASTO KIELCE i
W

związku

ze

są

znane.

PUŁKOWI

LEG.

P.

świętem 20-lecia

4 p.

p.

rada miejska w Kielcach uchwaliła
ofiarowanie zasłużonemu pułkowi garnituru
stołowego na sto osób. Prezent został
konany przez jedną z firm warszawskich
i obecnie nastąpi wręczenie
go dowódcy
pułku, płk. Ostrowskiemu.
Poszczególne

Leg.,

odznakę puł
kową. Taka sama odznaka znajduje się na
Pod oznaką pułkową
wierzchu skrzyni.
4 p.
,,Miasto Kielce
wyryty jest napis:
p. Leg."
w

są

—

WŚCIEKŁY

PIES

NA ULICACH LWOWA

ulicy Nabielaka we Lwowie pojawił
się wściekły pies i pognał stąd na ulicę
l(ądecką, gdzie pokąsał pewną służącą,
7-let.niego Zbigniewa Sawkę w prawą rękę
i Czesława
Dziedzickiego w lewą rękę
Wszystkie trzy osoby skierowano do insty
tutu Pasteurowskiego.
Na

Psa udało

się

w

'końcu

PIJANEGO

zastrzelić.

stał

sie

ban

DRÓŻNIKA.

.

Milanów
Bezwo
la w woj. luhels'kiem zabity został przez
pociąg dróżnik Franciszek Duszak. Docho
dzenia wykazały, że Duszak wracając do
budki kolejowej w stanie nietrzeźwym
łożył się na torze, zasnął i został
ny przez przejeżdżająrv w tym czasie po—

po
przejecha

I

zyka

ciąg.

da

3,25 Chwilka dla kobiet.
13,30-15,15
Przerwa.
15,15 Przegląd giełdowy.
15,25 Wiad. o
Piosenki
w
Mie
eksporcie polskim. 15,30
wyk. B
15,45 Trio
rzejewskiego z Torunia.
bałałajkowe
K.
Stawickiego. 16,00 ,,Ciocia Katapulta**
opo
wiadanie
dla
dzieci
wygł. Stary Doktór. 16,15
Koncert popołudniowy
(płyty). 16,45 ,,Cała Polska
śpiewa**. Koncert z Krakowa. 17,00 ,,Dzieje socja
Dubio;

.

—

—

w
Polsce**: ,,Socjalizm polski w walce o nie
podległość**
odczyt wygł. Leon W asilewski. 17,15
Muzyka lekka (płyty). 17,50 ,,K siążka i wiedza**
0
dziele Kazim erza Chłędowskiego ,,Z przeszłości
naszej i obcej'* mówió będzie dr. J Puciata-Pawłowska.
18,00 Recital wiolonczelowy Ludwika Hoelschera. Przy fort. prof. Ludwik Urstein. 18,30 Film,
plastyka, architektura. 18,40 ,,Jak spędzić święto?**
18,45 Muzyka lekka (płyty). 19,00 Koncert reklam.
19,15
Program na dzień następny. 19,25 ,,Kącik dla
m łodzieży
inż.
Z.
wiejskiej'*
Kobyliński. 19,35

lizmu

—

-—

,

Kto

miliona?

ygrał pól

w

Jak

się okazuje, wygrana w wysokości
500.000 zł., która padła na obligacje Poży

trw

a

—

Wiadomości

około 3

wygrany

Łodzi

w

tygodni,
majątek.

Kantorowiez

podejmie

Nieudana

demonstracja endecji

niedzielę 6 października zarząd

Stronnictwa
do Radomia
zjazd z
sztandaru Stronnictwa

wiatowy

po

wali

zorganizować pochód demonstracyjny,
czemu
przeszkodziła policja.
Stawiający
czynny opór policji, narodowcy zostali are

Narodowego zwołał
okazji poświęcenia
Narodowego. Na u-

Sztandar Stronnictwa Narodowe
czasie zamieszania zerwany.
w
punktach miasta nastąpiły are
sztowania narodowców* usiłujących zakłó
cić spokój.

sztowani.

roczystości te przybyli członkowie poszcze
gólnych oddziałów z powiatu radomskiego
i powiatów okolicznych. Endecja radomska
straciła bowiem na miejscu wszelkie wpły

go został
W szeregu

,,mło

chciała zatem zmobilizowaniem
dych narodowców" ze wsi pokazać, że

wy,

Przybyli chłopi, widząc charakter szum
nie zapowidanego
od
szeregu
miesięcy
od
,,święta narodowego" opuścili prędko
od
takich
,,narodowców"
żegnując się
Radom, udając się do swoich miejscowości.
Wieczorem w mieście panował spokój.

je

żyje.
Ulegając silnej agitacji na. poświęcenie
sztandaru Stronnictwa Narodowego przyby
ła grupka chłopów z opoczyńskiego.
Po poświęceniu sztandaru endecy usiło
szcze

lokalne.

sportowe
ogólne. 19,50

Wiadomości

19,40

sportowe
Pogadanka aktualna. 20,00
Utwory Jana Straussa w wyk. Ork. P R. pod dyr.
G.
Fitelberga. 20,45—20,55 Dziennik wieczorny. 20,55
,,Samoobrona przeciwlotniczo
gazowa"
pogad.
21,00—21,35 Powszechny T eatr Wyobraźni: Premje
ra
słuchowiska oryginalnego p. t.
,,Tempo-tempo**f
Janusza
Meissnera.
21,35 ,,Nasze pieśni** w wyk.
Marji Rońskiej
(msopran).
Przy fort. prof. L
Urstein. 22,00 Recital fortepianowy Egona Petry'ego
z
Krakowa.
22,30-23,30 Muzyka tan.
(płyty). W
przerwie o godz. 23,00—23,05 Wiadom. meteor, dla
komunikacji lotniczej.
.

-

Inwestycyjnej nr. 4 serji 16.913 przy
Wybraniec fortuny przed dwoma' laty
padnie w udziale mieszkańcowi Łodzi Nucie w'ygrał na Loterji Państwowej 4000 zł. Wie
Kantorowiczowi, zapisany on jest jako ro rzy on, iż urodził się pod szczęśliwą gwiaz
botnik fabryki mydła A. Kantorowicza przy
dą. Na zapytania, jakie ma plany na przy
ul. Zachodniej 35.
szłość odpowiada, iż dopiero będzie o tem
Nuta Kantorowiez liczy lat 29 i jes? ka myślał, gdy będzie miał już pieniądze w
walerem. Pracuje w fabryce mydła swego ręku.
stryja. Po dokładnem sprawdzeniu, co po

Na

,

.

czki

wy'

przedmioty zaopatrzone

końcu

w

kolejowym

29-letni robotnik mydlarski
Nuta Kantorowiez

zawieszeniu dzia
trzech tygodni.

placówki na okres
Przyczyny zarządzenia nie

aż

ŚMIERĆ

Skrzelewski miał przy sobie rewolwer i

W
budzie

być poświęcenie sztandaru placówki Zwią
zku Hallerczyków w Tarnowskich Górach
na
Śląsku. W piątek wieczorem zarząd otrzym ał zawiadomienie

niżej,

Na torze

Pod Lublinem policja ujęła sprawcę na
padu rabunkowego na szosie, Jana Skrzelewskiego, b. urzędnika miejskiego z Dąb
rowy Górniczej.

PLACÓWKI
HALLERCZYKÓW

Chorzowie miało

'raz

c

dytą.

BANDYTĄ

ZAWIESZENIE
W

jakieś przewinienie, urzędnik staczał się

ZREDUKOWANY URZĘDNIK

jed

się pożaru.

gospodarstw
łańcuchowy.

nem

za

Topol

ry

Hryńka

budka

a lekarz stwier
Wezwano pogotowie
dził porażenie słoneczne i przewiózł
skiego w ciężkim stanie do szpitala.

—

-

—

.

ROZGŁOŚNIA

TORUŃSKA.

6,30—7,50 Tr. z W arszawy. 7,50 Program na dz.
bieżący. 7,55 Parę informacyj. 8,00—8,10 Tr. z War*
8,10—11,57 Przerwa. 11,57—12,03 Tr. z W ar
szawy.
Krakowa.
Tr.
z
12,03-12,15
szawy i
Warszawy.
12,15-13,00 Tr. z Poznania. 13,00-13,30 Tr. z W ar
Lekkie
13,30
szawy.
piosenki (płyty). 14,30-15,15
Przerwa.
15,15 Przegląd giełdowy. 15,25—15,30 Tr.
z
W arszawy. 15,30 Piosenki w wykonaniu Bolesława

Mierzejewskiego
nowa.
Transmisja

akompan. Irena Kurpisz-Stefawszystkie rozgłośnie P. R-

—

na

1) St. Linde. sł. J Wójcickiego: Ja pieśnią rozpro
mienię świat, 2) Dunajewski, sł. Ortyma: Serce z
f-mu ,,świat się śmieje", 3) Białostocki, sł. Szmaragda: To tango jest dla mojej matki, 4) H. Szpay
sł.
Szmaragda: Pieśń zdobywa świat, 5) M. Bia
łostocki, sł. Jastrzębca: Nie żałuj łez miłości. 15,45
16,45 Tr. z Warszawy. 16,45-17,15 Tr. z Krako
wa
i Warszawy.
17,15 L. Van Beethoven: Sonata
.

-

kreutzerowska

Br.
Hubermann
(płyty).
Wyk.
17,,50—
Ign. Friedm ann
(fortepian).
18,30 Tr. z Warszawy. 18,30 ,,Ochrona upraw i drze
wostanów"
rolnicza
Dr.
Leon
Os
pogad.
wygł.
sowski.
18,40
,Jak spędzić święto**
pogad. kra
H
Gąsiorowski
joznawcza, wygł.
(pog. kraj. inf.).
18,45 Arje i pieśni Feliksa Nowowiejskiego w wyk.
Dr. Zofji Drexler
Pasławskiej (sopran). Przy for
Stefanową. 1) Arje z op.
tepianie Irena Kurpisz
,,Legenda Bałtyku", 2) Arje z op. ,,Kaszubi", 8)
Czarne
oczki z baletu ,,Tatry**,
Którędy Jasiu, 4)
5) Kujawiak. 19,00 ,,Teksty o Pomorzu i autorów;
re
pomorskich**. Fragm. z ,,Wiatru do morza**
B.
Busiakiewicz.
.19,09
cytacje
prozy.
Recytuje
Chwilka morsko-pomorska. 19,10 Program na dzień
19,20 Koncert reklamowy.
19,35 Wiado
następny.

(skrzypce),

—

-

,

.

-

-

--

Zastrzeli!

UTARCZKI Z BANDYTAMI

Policja państwowa stoczyła w lubełsz
ezyźnie krwawą utarczkę z bandytami.
W powiecie biłgorajskim podczs napadu
na
dom jednej z mieszkanek, wsi Kusza
został zabity bandyta Andrzej Wołoszyn
dwaj zaś inni: Jan Dec i Franciszek Pyt
larz
W czasie
aresztowani.
strzelaniny
ranni zostali policjanci Jan Jedliński i Ro

Rozwadowski.
Jednocześnie w powiecie siedleckim, po
dłuższem oblężeniu w polu, ujęto kilkakrot
nie rannego
podczas strzelaniny bandytę
Stanisława Caruka.
m an

ZABÓJSTWO
Na

weselu

NA WESELU

Jadwigi Sitkowej

u

w

Dąb

rowie zabity został przez weselników Cze
sław Kasprzyk ze wsi Gołonóg, który prze
mocą chciał się dostać do mieszkania.

MORDERSTWO
W lesie.koło Zawiercia znaleziono

ki

kobiety

z

mordowaną

poderżniętem gardłem.

okazała

Hutnik.

się

44-letnia

zwło
Za

Helena

INTERNOWANY W BEREZIE
KARTUSKIEJ

ojca, macochę
sobie życie

W Korczynie, w powiecie sokalskim, ro
zegrało się wstrząsające zajście rodzinne
Na tle sporu
w zagrodzie Demka Szulhana.
majątkowego od dłuższego czasu trwały nie
snaski pomiędzy
wymienionym gospoda
rzem, a jego synem Eugenjuszem, liczącym
23 lat i pozostającym na służbie w Soka

Gdy

w

dniu

przybył

wczorajszym
z

Nierząd

Sokala

nowe nieporozumienia i wów
syn strzelił z rewolweru do macochy
Tekli i położył ją trupem na miejscu,
czem zranił ciężko ojca w czoło.

z

W arszawy.

KSIĘŻNICZKA

Wśród ogólnego zamieszania Eugenjusz
Szulhan trzecim strzałem pozbawił się
cia. Z pozostawionej przez niego kartki
wynika, iż przybył on ze Sokala już z uplanowanym zgóry planem zakończenia sporu
o majątek w tak tragiczny sposób.

WŁÓCZĘGA*

I

ży

domu

Wczoraj rozpoczął się w Warszawie
przed sądem apelacyjnym proces w głoś
nej sprawie tolerowania nierządu w hote

Tr.

sportowe z Pomorza. 19,40—22,00 Tr. z W ar
22,00—22,30 Tr. z Krakowa. 22,30—23,80 Pro
tańca
(płyty). W przerwie o godz. 23,09

do

po

hotelikach

w

szawy.

simy

czas

Eugenjusz
ojca,

do

mości

wyłoniły się

lu.

Szulhan

i odebrał

warszawskich

i

pensję za to, że zawiadamiał hotel, kiedy
policja wybierała się z nocną rewizją
Sztajnberga skazano na dwa lata więzienia
i jemu również karę zawieszono.
likach warszawskich.
Przodow.
n ik
Królikowski dostał osiem mie
policji
oskar
część
Wpierwszej instancjiwiększą
żonych uniewinniono. Jedynie sąd skazał na sięcy więzienia.
rok więzienia i 300 zł. grzywny z zwie
Od wyroku odwołał się prokurator sądu
szeniem wykonania kary, właścicielkę ho
okręgowego do wyższej instancji, żądając
telu ,,Sport" i ,,Saski" niejaką Majewską
podwyższeni wymiaru kary, oraz skaza
oraz
Aleksandra Sztajberga byłego wywia
n ia dodatkowo jeszcze sześciu policjantów,
dowcę brygady obyczajowej urzędu śledcze którzy zdaniem oskarżyciela również ma
czali palce w brudnej aferze.
go, który otrzymywał od Majewskiej stałą

OPERA POLDINI'EGO W RADIO
WE

ŚRODĘ

Aresztowano w Opocznie, okręgowego in,
struktora ,,młodych" Stronnictwa Narodo
wego

na

pow.

ZNÓW
W

MORDERSTWO
SYNAGODZE

MAŁO KTO POTRAFI

loterji umożliwia każdemu
wygranie sumy, jakiej prawdopodobnie nie
zarobiłby w ciągu wielu lat swego praco
witego życia. Lecz los, dający duże szan
s e
wygrania, winien pochodzić ze znanej
kolektury A. Wolańskiej.
Ciągnienie l-ej
klasy rozpoczyna się dnia 18 października
r. b
Cena losu: Cały zł. 40. Ćwiartka zł. 10.

8707

Rozpoczyna się w Łodzi proces 53 człon
szajki, która przemycała ludzi przez
do
,,zieloną granicę"
Rosji Sowieckiej.
Klientami szajki byli bądź komuniści, bądź
bezrobotni żydzi.
Przemycanie odbywało
3 ludzi.
się partjami po 2
Rozprawie,
która potrwa około dwóch tygodni, prze
wodniczyć będzie sędzia Bersem.

-

.

Zamówienia

ków

—

PORAŻENIE SŁONECZNE
W
do

PAŹDZIERNIKU

Upał słoneczny dochodzący
kilkudziesięciu stopni

w

w

Warszawie

słońcu, był

przy

niezwykłego wypadku. Oczekujący
pasażerów, na postoju przy ulicy Kro
chmalnej, dorożkarz 3G-letni Wacław To
polski, zasłabł nagle i po chwili stracił przy
czyną

na

tomność.

D0SC

Pełn a szans gra na

jego tropie.

PRZEMYCANIE LUDZI
DO SOWIETÓW

GODZ.

88 .00

17,30 Mor. Ostrawa. Etiudy symf. Schumanna.
Pieśni
Wolfa.
18.15 Anglja
17,45 Praga.
(Nat.
Progr.). Muzyka taneczna. 19,00 Wrocław. Pieśni
19,30 Wiedeń. Koncert wieczorny.
Jugosłowiańskie.
19,30
(tr.
Monachjum. ,,Tosca"
opera Pucciniego
z
Teatru
Naród.). 20.00 Moskwa (Kom.). .,W esoła
montaż
20,10
wojna"
operetkowy.
Budapeszt.
Pieśni ludowe.
20,10 Kopenhaga. Koncert symfon.
pod dyr. M. Malko z udz. skrzypka G. Kulenkampffa. 20,10 Frankfurt. Muzyka alpejska. 20,10 W roc
ław
z
,,Tańce
dawnych dobrych czasów". 20,10
Berlin. Dawne melodje i przeboje. 20,15 Bukareszt.
Koncert
symf. pod dyr. Georgescu. 20,30 Anglja
Piosenki
studenckie.
20,40 Rzym.
(Reg. Progr.)
,.Kawaler Srebrnej róży"
opera R. Straussa. 20,40
Koncert
wiecz.
21,00 Sztutgart. ,,Robert
Medjolan.
-

—

.

cios
nożem
Flakowicz zadał
Abramowi
Kadłubskiemu. Rana była śmiertelna i Kadłubski wyzionął ducha.
Sprawca zabójstwa zbiegł, lecz policja
na

ZAROBIĆ

PIENIĘDZY. WYGRAĆ MOŻE KAŻDY

Podczas modłów w synagodze w Dzia
łoszynie w powiecie wieluńskim, wynikła
sprzeczka na tle osobistych porachunków
pomiędzy Flakowiczem Szmulem i Kadłubskim Abramem.
Sprzeczka 6zybko za
mieniła się w bójkę, w rezultacie której

jest już

O

ZAGRANICA.

częstochowski, Władysława

Po przetransportowaniu go
Pacholczyka.
do Częstochowy, Pacholczyk został wysła
ny do Berezy Kartuskiej.

8. X.

my

zamiejscowe załatwia

odwrotną pocztą.

.

-

Schumann"

—

koncert

ork.

i

solistów.

21,00

Koe-

nigswust. Koncert berlińskiej ork. Filh. pod dyr.
21,00 Hilversum II. Koncert symf. pod
Baabego.
dyr.. Bruno W altera z udz. pianisty Artura Ru
binsteina.
sa.

21,45

21,30 Paris

Radio

Paris.

P.

T
T
Festival Samt-SaenKoncert radjoork. pod
dyr.
.

.

,,Wiedeń w
Inghelbrechta. 22,10 Wiedeń.
pieśni
F.
Borsos
(tenor). 22,30 Koenigswust. .,Nocna
Berlin.
W
esołe
muzyczka". 22,30
melodje. 23,00 Budepeszt. Muzyka Jazzowa. 23,00 Monachjum. Kon
cert
23 00
23,00 Kopenhaga. M uzyka tan.
nocny.
-

Hamburg. Wieczór muzyki kameralnej. 2300 Koe
nigswust. M uzyka rozrywkowa. 33,10 Anglja (Reg.
Progr.)
Muzyka taneczna. 23,20 Wiedeń. Muzyka
taneczna.
23,50 Radio Paris. M uzyka lekka. 24,00
roman.
Hamburg. ,,Chatka w Alpach"
opera
Kreutzera
Koncert
24,00 Frankfurt.
(na
stillu).
M
0,15 Anglja (Reg. Progr.)
nocny.
uzyka tan.
.

—

.

Związana

A.

ze

szczęściem

kolektura

WOLAŃSKA

CENTRALA: WARSZAWA, NOWY

ŚWIAT

NR. 19.

KONTO P .K .0 .7192

OCHRONA
Rolnik

1

UPRAW

I

DRZEWOSTANÓW

leśnik

staja często przed problemem,
t
jak
zabezpieczyć
drzewostany
uprawy
przed
szkodnikami, powstającemi naskutek żerowania w
nich zwierzyny łownej.
Kwestja ta zwłaszcza na
tych terenach jest aktualną, na których zwierzyna
występuje we większych ilościach.
Aby skutecznie
przeciwdziałać uszkadzaniu drzew, pędów roślin i
sadzonek przez
zwierzynę płową, należy zapoznać
się z rodzajami szkód i r.ajskuteczniejszemi środka
mi zaradczemi.
Omówi je na podstawie długolet
nich spostrzeżeń i praktyki dr. inż. Ossowski w po
gadance, która zostanie wygłoszona przed mikro
fonem pomorskim w czwartek o godz. 18,80-18,40.

,,BEZ RADJA ŻYCIE SZARE*.

ŚRODA,

12

DNIA

PAŹDZIERNIKA 1935

9

R.

Szczytem polskiej produkcjiw Jakości
materjały MOLENDY
eleganckie Itanie

Radio-odbiorniki na rok 1936

są

18*

Philips, Elektrit, Telefunken, Natawis,
Państwowe Zakłady Radiotechniczne
ukazały

JloK

warunkach

SINr.

Spis zapowiedzi
Oddziały:
BYDGOSZCZ, Gdańska
TORUŃ, Szeroka 19,

fal.b*y*Z.

GDAŃSK,
POZNAŃ,

8865

leli*

Najlepsze
i

W niaUfCki

B

W

.

zaginione osoby,
odkrywa skarby, choroby,
jak zdobyć miłość pożąda
nej osoby, wysyła horos
kopy, szczęśliwe numery
loteryjne gdzie go nabyć,
talizmany szczęścia także
z listów i fotografji.
Pobie

J

1 zł. 25 gr.

ra

siarczan amonowy
zawartości 20—22%

mniejszych
sprzedaje

partjach

po

znaozkami.

w

9076

turze

Rozena, Grudziądz,

Stara

3,

I.

piętro.

zapobie

II. K. 6/31.

1029, 1852, 892, 1427/35.

Sądu Grodzkiego

Kapelusza

Gdyni,

w

rew

Koszule

ir I.,

Krawaty
J. Skalski

Bytom

Gdyni, ul. Starowiejska 31 a, dom
skiego, na zasadzie art. 602 k. p c. obwieszcza, że
w dniu
10 października 1935 odbędzie się przetarg
publiczny zajętych ruchomości, a mianowicie:
zam.

w

.

godz. 10,30

o

Skwierczą:

wartość

ul. 10
ścienne i

Gdyni,

w

2 zegary

zł.;

220

Toruń, Szeroka

^

8.

Sąd Grodzki Więcbork.

4 73

Lutego obok domu
szafę ogniotrwałą,

Cud XX wieku!

godz. li -tej przy ul. 10 Lutego, róg Abrahama:
kap tiulowych i 30 gotowych firan, wartość 450
złotych;
o godz.
11,30 obok domu Bednarskiego przy ul
o

bufet, kredens, stół i

krzeseł

6

—

—

wartość 800 zł.;
obok domu
Anker
wartość

Bednarskiego: kasę rejestracyjną

-

—

Wzmiankę

towej dnia 21
Niniejszem

—

dnia 7

października

1935

—

n

-

Komornik:

3*pokojowego
na
przedszkole
Rodziny
Wojskowej na Bydgoskiem
Przedm., parter, pożądany
ogródek. Oferty nadsyłać:
Mickiewicza

iió

6.

i

zagraniczne

JAN GRELEWICZ

9121

Toruń, Stary Rynek 33/34

Kilimy,
firany,
kapy,
it.p.
pracy

,

Kazimierz Biblk

długoterminowe spłaty

tel.

11,

1292

II.

odnosić się będzie zamiast do nieruchomości,
ko do uzyskanej ceny kupna.
Szubin, dnia 25 września 1935 r.
Sąd Grodzki.

Rep 1159/35.
Zlecenie N r. 1199/8.

na

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia
za

12 bm.

o godz. 9-tej
przed poł. sprze'dam
gotówkę najwięcej dającemu: 1 stóg żyta około

270-300 ctr.
Zbiórka

licytantów w m ajątku Brąchnówko.
Chełmża, dnia 7 października 1935 r.
(-) Gramowski,
Sądu Grodzkiego w Chełmży.

komornik

3.

Myśliwi

polują tylko bronią i nabo*
jami F*my ,,H ubertusM
Bydgoszcz, ul. Grodzka 8
(róg Mostowej). Fachowa

stolarskie

220/85

220/75,

wykonuje
miejscu

220/93,

,

Łososie

Przeprowadziłem się

ul.

Gdynia,

em.

telefon

i inne szerokości

21

zdun.
9141

Alojzy,

—

.

7546

Tczew.

Lekcie tańców

11

88

Plac

Pianina

9130

fabryki poleca ta*
cenach fabrycznych

wprost

i

tru nk u
żądajcie
przeciw*
gruźliczego (szczepionki B.
C. G .) Polskie Towarzystwo
Przeciwgruźlicze w Warsza*

biżuterję wykonuję
miejscu.

kosztów

CHODNIKI
największy

nieza*

przesyłki,
możnym bezpłatnie.

W ydają

lekarze i akuszerki.

4477

z

nio po
T, Betting I Ska Leszno-Pozn.
fabryka fortepianów. Przed*
stawicielstwo : Turustowska,
Toruń, Św. Ducha 14

Karol Steinbach
Toruń, Szeroka 5.

STEMPLE

zjesz
wypijesz
Probierni

7420

Potyczkę

Narodowe

jako częściową wpłatę

Kapelusze

najmodniejsze fa*
87,
Ceny niskie. Przera* Hlg. Geistgasse

damskie

1.50.

Toruń,

piętro,

JAN GRELEWICZ

8696

Toruń, Stary Ryn ek 33/34-

oraz

wszelkie

Wojciechowska, Toruń, Ma*
le Garbary 2.
9105

1643

OGŁOSZENIA!

9009

ABONAMENT

wiersz milimetrowy na stronie 7-łamoweJ
0.20 zl
w
tekściena pierwszej stronie
...,11!!!!100
w
tekściena drugiej i trzeciej
stronie!!!!!|!
oiso z
w
tekściena dalszych stronach
J!!!!
n.50 m

zł 3,00.
mierz Gabrielewicz.

.

kiem

nczymT0Podw^ńlePlerWSZe

Komunikaty

50

gr

za

.

.

Zaufanej

MIESIĘCZNE

WYNOSI:

8l0W0 1

WyraZy 0ustym

1'

.

..

dru'

Focha

12.0

~

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

^dpo^i^dziSn^na^GdjmU
V weaz
ny na Gdynię.

Pomorska

SnóM-fcmi*

w

_____________

,

a

'^zeflD0brosta?śSn'rdvnfi?Sln!
Dobrostański, Gdynia, ul.

Jozet

.

awn

,

cza

w

Tonm*h.

ol3Powiedzialny
Za

IE?s^ubi8Z;*ier

Kujawska.

na

Tczew:

pisma.

odpowiedzialny:

Mężnlckl,
-

Toruń, ul. Mickiewicza 34.
Redaktor

Wit

9-

Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówkę. Najmniej
ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów.
Ogłoszenia drobne
2.8S50zistów, powyżej
przyjmujemy jedynie do
liczymy według roz
miaru.
Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nłe przyjmu
jemy, dla innych tylko wówczas, gdy za takie zastrzeżenie zosta
nie zapłacona przewidziana w cenniku 20% nadwyżka.
Omyłki,
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają
do żądania zwrotu gotówki, ani też nie zobowiązują Administracji
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia.
Uzasadnione reklamacje
będą uwzględniane o ile zostaną wniesione do dni 8-miu od datę
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy dru'
t
przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.
sze
,

.

Witold

WRedtfktor

.W ydawcax

,

'

Redaktor

-

Skończyliśmy robotę, dlaczego nle scho'dzfs*?
Bo budowniczy zapomniał schodów.

-

.

”

i

d

domu

-

Gdańsku

no/owad

Redaktor

IIIJI!I!IMO3

do

czenie

podstawie

.

**I1..IIIIIiI,4.50zi
**
*2.32 gd; przez gońca
przez pocztę
2.00gd
*
*
t*
z odbieraniem
w
a
1.75 gd
administracji
wprost
*
Z a g ra n ic a
4.00 gd
W razie wypadk6w spowodowanych siła wyższa (np. przeszkody
w
zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
W

drożeJ-

wiersz,

do domu
odnoszeniem

Nowoczesna budowa.
—

UWAGI:
2.50 zł

ekspedycji miejscowych agencyj

Z odnoszeniem
Przez poczt? z

,

8553

dzierżawy budynku w Gdv* bufetowej z kaucją c*ca
ni, nadającego się na urzą* 200 zl poszukuję od zaraz.
dzenie piekarni. Zgłoszenia
wraz
z
Oferty
odpisami
z
podaniem warunków i świadectw uprasza się kie*
wymiarów objektu do ,,Ga* rować do Adm. ,,Gazety
zety Morskiej" Gdynia pod Gdańskiej" pod nr. 1738
9139
,,Budynek".
9135

......

W

śnie*

zapasu
wlaśc. Kazi*

tylko

Poszukuje

,

3*7 tel.

62.

starego

ze

9136

—

9070

Gdynia,

St.

owoce.

Terrazzo
Na 10 rat
sprzedaję odbiorniki PH I posadzki, stopnie, parapety
PZT. itp. f*ma wykonuje najtaniej H. Czubek
znanej fabryki Pudliszki po* LIPS
leca
Kłopockii Toruń, E. SIWIEC, Toruń Żeglar. i Ska, Toruń, Piernikarska
ska.

Świętojańska

gowce

z

Konserwy
Jarzynowe

Szeroka 25.

traliObuwia

średniem wykształceniem
poszukuje odpowiedniej po*
Sady. Adres ,,Gazeta Mor*
ska”* Gdynia pod nr. 4244.

brama.

szybko i tanio Pomorska krajowe i zagraniczne, ar
Wytwórnia Stempli Fran buzy, pomarańcze, banany
ciszek Piekut, ToruA,
Wielkie Garbary 11.

n

Gdyninnka

Winogrona

rytownictwo—wykonuje

tel. 241

,

wszelkiego rodzaju kupuje
się najkorzystniej w C en
ul.

i męskie po
Łazienna 28,

8995

Obuwie

26 13.

GDAŃSK,

damskie

I.

1*3. tel.

na

przyj

radioodbiorniki PZT
muje f*ma E. Siwiec, To*
ruń Żeglarska.
9069

BIUROWYCH

MEBLI

GDYNIA,

Śląska

*474

dobrze

Szero*

ka 25.

sony.
biam

BYDGOSKA FABRYKA

,,OPATQ”

wędzone poleca

Kłopocki, Toruń,

wybór

7754

Prędko

Bytlingi
stale świeżo

zwrotem

za

na

8854

DYKTY

zbiorowych,
pojedyóczo udziela
Różyńska, Grudziądz,
23 Stycznia aa, m. 2.
i

jak

.

SKŁAD

wegorze

kółeczkach

w

A.

na

Lipowa

nap rawa broni. T elef 36*5*.

ul. Czyżykowskiej
3 na
ul.
Rybacką 22. Osowski
z

ROŻNE

urządzenia składowe, okna
i drzwi, oraz wszelkie prace

drzwi

220/100

Wszelką reperację zegarków

Noworodki

w

tyl

M29

.

Meble biurowe i

specjalne wymiary:

9126

piętro.

Toruń, Stary Rynek 39,

22

Płyty

poleconą,
Zgłoszenia: To*

Sienkiewicza

ruń,

tanio

tylko Ptekory

dostarcza

grun

sądo
wypowiedzenia
oraz
swych praw,
oznaczyć
pierwszeństwo, którego się żąda.
Tych, którym służy prawo
sprzeciwienia ^się
przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem
przybicia targu postarali się o umorzenie lub za
wieszenie postępowania,
gdyż inaczej prawo ich

Poszukuje

GDYNIA

Poszukuje
dobrze

zegarki, plate ry o* gosposię,
brączki ślubne wyjątkowo od i5*go.
zegary,

tanio

wie

księdze

dochodzenia

białe form. berliński i kwa*

sady jako nau czy cielk a pry*
watna.
Oferty do ,,Dnia
Pomorsk." Toruń pod 9123.

Polecam

story

Kraków, Wielopole

-

dzierżawy piekarni w Gdy*
ni, posiadam część inwen*
bardzo
korzystnie tarza i gotówkę, ewentual*
Mostowa
14. dratele,
Toruń,
nr,
poleca
9124
nie spółka. Jestem młodym
M. CZUBEK i S-KA
zdolnym fachowcem i or*
Hurtownia
Bu*
Materjałów
Młoda
ganizatorem.
Zgłoszenia
Piemi*
Gazeta
Morska"
dowlanych, Toruń,
Gdynia
nauczycielka (Seminarjum karska
3/7, tel. 1643. (90o8 pod .,Piekarnia".
9137
Państwowe) poszukuje po*

poleca

,

Yapuro

KAFLI

wykwalifikowana od zaraz
potrzebna. Drukarnia .,Ars"

Wina

krajowe

Naktadaczka

*47i

Likiery
Rumy

Poszukuje
mieszkania

na

w

r.

upraw

—

Jasnowidz

Koniaki

ręcznej

1932

w

chwili

w

—

Kamiński.

(—)

m.

marca

można

1. 4.

przetargu zapisano

o

rnk.

wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te
dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W r a 
zie niezastosowania się do powyższego wezwania,
prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zo
staną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny
kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych

—

czonym.

Toruń,

wynosi 516
przeglądać

wzywa się wszystkich, których pra
zapisania wzmianki o przetargu nie
były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z
niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu przed
wa

—

Wymienione ruchomości oglądać można w dniu
licytacji w miejscu sprzedaży w czasie wyżej ozna
Gdynia,

.

.

Roczna wartość użytkowa
Akta i wyciągi katastralne
sekretariacie sądowym, pokój

-

zł.

1.500

Tti.23?

Wejherowo,Sobieskiiga2.

—

Świętojańskiej

przy ul.

godz. 12-tej

o

0.19,60 h a

wego

Wszechświatowej
sławy
Jasnowidz-Grafolog-meddzieł
jum Vapuro, twórca
medjumiczno-astrologicznych, współpracownik Centralnego Międzynarodo9wego Związku Okultystycznego Związków Wiedzy
Tajemnej świata w Londynie
daje prawdziwe
m edjalno-astralne,
astrologiczno-grafologiczne prze
powiednie, które natychmiast zrobią przełom życia
zdobędziesz tajemniczy klucz Nowego
Twojego
Za
Życia
otworzysz Sobie Wrota Dobrobytu.
gadka loterji rozwiązana przez Jasnowidza Vapuro.
Tajemnica gry loterji tkwi w nazwisku Twojem
a
podaj mi nazwisko Swoje rodowite
powiem Ci
kiedy wygrasz
jaką sumę. Rady, wskazówki, ho
miłosne
Jasnowidza
Vahandlowe,
roskopy życiowe,
to berło
złote, to Nowa Era.
puro
Zwracający
każdy dziękuje
wygrywa los.
Nadeśiij charakter
pisma
(pisany
godzina 8—9 rano), datę uro
dzenia
(809-l)
zioty znaczkami. Adresować:

10

Świętojańskiej:

iP U fC k i

W sprawie przymusowego przetargu nierucho
mości Więcbork, wykaz liczba 86 i 425, własność
Pawła i Ernestyny Bigalke z Więcborka (II. K. 6/31)
uchwalono:
prawach.
1) postępowanie przetargowe zawiesza się,
Zaleca się dwa tygodnie przed terminem podać
znosi się termin przetargowy wyznaczony nana
2)
piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego
dzień 24 października 1935 r.
dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, od
Więcbork, dnia 2 października 1935 r.
i kosztach
setkach, kosztach
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Dnia 14 stycznia 1935 r. Sąd Grodzki w Chełm
nie w osobie sędziego Gustowskiego w sprawie od
roczenia wypłat Franciszka Nowaczyka, kupca z
Chełmna postanawia: na mocy art. 27 rozp. z 6-go
marca 1928 (D. U. poz. 244) wobec upływu terminu
odroczenia wypłat, umorzyć postępowanie
gawcze na koszt dłużnika.
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:
ogólnej wiadomości, że 1) Czesław
Gładikowski, robotnik, zamieszkały w Piasecznic
powiat Tczew, syn zmarłego robotnika Franciszka
Gładikowskiego i jego małżonki Leokadji, uro Liczba
9133
czynności: 3. K. 2/32.
dzonej z Droszkowskich, zamieszkałej w Piasecznie
PRZETARG PRZYMUSOWY.
Weronika
zamieszkała
Bóttcher,
powiat Tczew; 2)
Nieruchomość położona w Szubinie, przy ulicy
w Langfuhr (W. M. Gdańsk), dawniej w Piasecznie,
nr. 13 i w chwili uczynienia wzmianki
córka robotnika Jana
Bóttchera i jego małżonki Nakielskiej
o przetargu zapisana w księdze gruntowej
Szubin,
Marjanny, urodzonej Knut, zamieszkałych w Gogo- tom
V, karta 232, na imię spedytora Franciszka
lewie, powiat Tczew, chcą zawrzeć związek mał
Szramkowskiego, jako wyłącznego właściciela w
żeński.
zostanie dnia 22 listopada 1935 r. o godz.
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić winno w Pia Szubinie,
10 przed połudn. wystawioną w drodze egzekucji
secznie i Gogolewie i ogłoszone w prasie.
na przetarg w niżej
oznaczonym Sądzie, pok. nr 6
Piaseczno, dnia 7 października 1935 r.
Nieruchomość stanowi
murowany dom miesz
Urzędnik sta n u cywilnego(
kalny, położony w mieście Szubinie, z ogrodem do
( ) Szczeblewski.
mowym, stajnią
zajezdną i stodołą, o obszarze
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