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Północy przygotowania
10.

Paryż,
donoszą:

10.

Z Addis

(PAT)

Na froncie

Abeby

odcinka

północnym
Adua—Aksum—Adigrat sytuacja nie uległa zmianie. Po walkach z wojskami
włoskiemi, ras Sejum,
dowodzący na
tym odcinku, zdecydował się ostatecz

dalszych operacyi

-

połndniowo-wschćd od Adigratu
i dotarło do Edaga Iwua, gdzie spotkało
się z silnym
oporem,
który złamano.
na

Grupa wojsk

gen.

Maravigna

-

208,102

Abeby, zwłaszcza na temat bom
stolicy, ograniczyły przede*
wszystkiem długość depesz do 100 słów,
poddając je pozatem cenzurze politycz
Addis

z

bardow ania

i

nej

wojskowej.

na

północnej armji włoskiej pod wodzą gen.
Santini
posunęło się we wtorek o 15
km

P. K. O.

Konto czekowe

Obręcz wofsk włoskich zaciska
dokoła Abisynii
się
do
Wschodzie krwawe walki
Na

-

obsadziła

podporządkować taktyce naczelnych wszystkie szczyty i przełęcze na półnowładz abisyńskich, rezydujących w sto cno-wschód i na wschód od Adui.
Wojska ras Sejuma cofnęły siędodo
licy, to znaczy wycofać swe wojska do
łańcucha
liny
Maraft-Szoajtu w odległości 10 km
pierwszego
górskiego.
nie

na

wschód od Adui i tam

Tamże

przed dalszym

łudnie

Włosi

okopały

marszem

na

się.

po

będą musieli podjąć akcję

dla

oczyszczenia terenu.
Nieregularne oddziały abisyńskie ukazały się na północo-zachodzie od Ak
sum i niepokoją okolicę rzeki granicznej
Setit. Naczelny wódz armji włoskiej ge
nerał de Bono zamierza
tek udać

w

nocy

w

czwar

się do Adui.

Ras

Sejum, jak zapewniają w stolicy,
swej 100.000 armji zajął stano
ocze
wisko w górach naprzeciw Adui,
kując na rozkazy cesarza. Ze stolicy
wydano surowe rozkazy nie wszczynania
czele

na

ą

Szalony wyścig

nocny
wło

na

góro Edagohamus

i zajęcia jak najprędzej góry.
Rzym, 10. 10. (PAT.) Samoloty
skie
Pomiędzy wojskami włoskiemi i abistwierdziły, iż w kierunku góry
walk z wojskami włoskiemi bez rozkazu.
na
zachód
od
syńskiemi
odbył się w nocy szalony wy
Edagohamus, położonej
Jeżeli Abisyńczycy zdołają utrzym ać tę
Adigratu, posuwają się silne oddziały ścig w zupełnej ciemności przy bardzo
taktykę w dalszym ciągu, nie należy się armji ras Seynma. Ponieważ góra ta niskiej temperaturze i silnym lodowa
spodziewać w najbliższym czasie żadnej jest ważnym punktem strategicznym, tym wietrze. W ojska włoskie, walcząc
biiwy na tym odcinka.
panującym nad całą okolicą, dowódz z niebywałemi trudnościami, zdołały
Ras Kassa,
stojący na czele 70.000 two włoskie wysłało kolumnę askarisów pierw sze osiągnąć szczyt góry.
armji, nie nawiązał jeszcze kontaktu z z poleceniem uprzedzenia Abisyńczyków
armją ras Sejuma. Ras Ayelu, stojący
ze swą 40.000 armją
w pobliżu trójkąta,
Hfenzirwa wioska
w
uformowanego przez granice Abisynji,
Erytrei i Sudanu, atakuje Włochów, sta
Paryż, 10. 10. (PAT) Z Addis Abeby cają bombami pozycje abisyńskie. W
rając się przeciąć łączność pomiędzy donoszą: Ofenzywa wojsk włoskich w akcji bierze udział około 18 samolotów
Asmarą a armją włoską, operującą pod Ogadenie przybiera na sile. Głównodo włoskich. Po obu stronach są już liczni
Aduą. W Addis Abeba ponownie mó wodzący wojsk abisyńskich na odcinku ranni i zabici.
o
w ią
Paryż, 10. 10. (PAT.) Donoszą z Ad
zajęciu przez Abisyńczyków Adi południowym, Nasibu, donosi do stolicy,
dis Abeby, iż w wyniku ofenzywy wojsk
Kaie.
że w ataku na pozycje abisyńskie bierze
włoskich
w
Władze miasta Adi Kaie, sympaty u d ział około 50.000 żołnierzy włoskich.
Ogadenie, zajęta została
zujące z Abisynją, miały rzekomo pota Ataki piechoty poprzedzane są atakami m iejscowość Gerlogubi.
samolotów niszczycielskich, które obrzujemnie wpuścić ich do miasta.
Główna uwaga w tej chwili zaczyna
odcinek
się zwracać na
południowy,
gdzie wojska włoskie rozpoczęły ofenzy-

Ogadaeiie

Piecho

wę wzdłuż rzeki Webbe Schibeli.

W
10. 10. (PAT.)
związku wającymi w Addis Abebie i władzami
Paryż,
wspomaga z wprowadzeniem przez rząd abisyński abisyńskiemi wybuchł pewnego rodzaju
eskadrę samolotów bom zbyt surowej cenzurze prasowej w sto konflikt.
Władze, chcąc ukrócić zbyt
sunku
do
wiadomości, jakie w pierw
fantastyczne
korespondentów zagranicz
10. (PAT) Lewe skrzydło
nych, pomiędzy dziennikarzami, przeby- szych dniach korespondenci rozsyłali

włoska posuwa się naprzód
odcinku frontu \
Ogadenie,
ta

silnie przez

na

bardujących.
Asmara, 10.

ftorespeniiancipism przeciwkaasfrejf
cenzurze
wojjskowel

na

całym

NASTĘPCA TRONU ASFON
Głównodowodzący abisyńskich sił zbrojnych
bratem
w
prowincji Dóssie, z młodszym
dzienników
Korespondenci
angloamerykańskich zwrócili się wobec po
wyższego do władz o złagodzenie zarzą
dzeń, grożąc w przeciwnym razie, że za
żądają od swych redakcyj odwołania
ich.
Władze
abisyńskie postanowiły
rozpatrzeć żądanie, a ponieważ sprawa
oparła się o negusa, spodziew'ają się, że
uwzględni on życzenia prasy, której
znaczenie

na

i

i

ZiemiPomorskie!

u

Senatorowie
p. W ojew. Kirtiklisa

Reprezentacja parlamentarna Pomorza pracować bęsBzie
napsftotnielszych potrzeb nasze! dzielnicy
wykonanie testa
Przytem
wyrazili

w

duchu

równej

w

władz

cenzurę

Kore

docenia.

całkowicie

spondenci

mierze

skarżą

włoskich

w

się

Somali

Erytrei.

Katastrofa
Addis

Posiewie

Harraru.

księciem

Atale

Abeba,

pod

lotników

dwaj

są ranni.

ła

10.

Aksum

Dwóch
a

samolotu

włoskiego
10.

zabiło

Na

(PAT)

spadł

górę

samolot włoski.

się

miejscu,

na

Piechota włoska w Ogadenie posunę
się naprzód pomiędzy Gerlogubl a So-

rahal.

Pogłoski

o

powstaniu pneciwko
Tryoolisie

kowanie

społeczno-gospodarczych, po
Włochom w
mentu
Marszałka.
dyktowanych logiką życia, potrzebami
i
uznanie i rozwojem Pomorza, jako jednej z naj
Senatorowie
Posłowie
Aleksandrja, 10. 10. (PAT.) Wśród
pp.
tu
za
zrozu
dzielnic
wielkie
Państwa.
zamieszkałych
Trypolitańczyków
ważniejszych
p. Wojewodzie
Jego
mienie potrzeb ludności pomorskiej i za
Pan Wojewoda podkreślił wielkie za krążą uporczywe pogłoski o rozruchach
jego serdeczny stosunek do ludności dania, ciążące na pomorskiej reprezen w południowej TrypolitanjL
Oddziały
rdzennie pomorskiej.
tacji parlamentarnej ze względu na nie powstańcze są rzekomo uzbrojone w daW toku rozmów zaznaczyli obecni, że
zwykle ważny problem morza i zaplecza lekonośne karabiny i mają poddostatuważają się za reprezentantów całej lud pomorskiego z punktu widzenia interesu kiem naboi oraz wielbłądów i koni.
Przedstawiciele
ności pomorskiej bez względu na zapa
ogólno-państwowego.
Garnizony włoskie wycofały się już
trywania i przekonania polityczne i że Ziemi Pomorskiej winni jednak pamię z paru miejscowości.
Mówią również,
będą dążyć do zrealizowania najżywot tać o tem, że są twórc~mi nowej rzeczy że wśród powstańców jest sporo ochot
stworzonej
przez
polskiejników z krajów sąsiednich.
niejszych potrzeb społeczno-gospodar wistości
czych ludności pomorskiej i wierzą, że śmierć Marszałk-a Pi1oudskiego
Zebrani pp. Senatcrc wle i Posłowie
przez swoją działalność skupią wokoło
siebie
na
odcinku społeczno-gospodar zapewnili p. Wojewodę, że w założeniu
Gubernator wysp
swych prac będą się kierowali wytyczczym najszersze warstwy ludności.
Pan Wojewoda w zupełności podzie
nemi, przekazanemi testamentem Mar-

w

lił

Celem
na

prac

zapoczątkowania przyszłych
terenie Sejmu i Senatu, pp. Se

natorowie i Posłowie Ziemi

jako zorganizowana grupa
pomorska, przedstawili się

siejszym

p.

Wojewodzie

Pomorskiej,
regjonalna
w

dniu

dzi

Pomorskiemu.

tej okazji odbyła się aktualna
wymiana zdań między pp. Se
natorami i Posłami a p. Wojewodą na
Przy

i ciekawa

formy pracy na terenie Pomorza
najbliższych zadań, których realizato
rami mają
być przedstawiciele społe
czeństwa pomorskiego na terenie Sejmu
temat

i

i Senatu.

Poszczególni pp. Senatorowie i Posło
wyrazili p. Wojewodzie słowa uzna

wie
nia

za

objekiywne

i neutralne

ustosun

się władz administracyjnych
akcji wyborczej, deklarując ze swej
strony współpracę z p. Wojewodą przy
zachowaniu swej całkowitej samodziel
ności

żącej

zrozumieniu

cią

za

dal-

poselskiej,
na
nich odpowiedzialności
a

to w

szy

rozwój

Państwa i

zamierzeń

Kanaryjskich
zamordowany

słuszność

stanowiska

przedstawione
pomor

go przez pp. Senatorów i Posłów

skich,

deklarując

wszelkich

gotowość

popierania
regjonalnej

poczynań grupy
pomorskiej, zm ierzającej do realizacji

ssEńka Piłsudskie'ir
ny

został

szereg

Pozatem

bardzo

poruszo

aktualnych za

gadnień bieżących, jak zagadnienie ro
Fe-Pe-Ga w Clruc-rlądzu i inne.

botnic

,

Madryt,

10.

10.

cywilny Teneryfy
Fernandez
z

(PAT.)

i

wysp

Diez został

zabity

rewolwerów

ców.

Gubernator

Kanaryjskich
strzałami

przez nieznanych
Szczegółów brak
.

snraw-
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Narodów uchwaliła
wobec Wioch

Liga

Specjalna komisja zajmie się
nowicie:

Genewa,
(PAT).
przedpołudposiedzeniu Zgromadzenia Ligi
Narodów jako pierwszy mówca zabrał głos
10.

Na

10.

ich

sankcje

1) należy
jednaką miarę
wszystkich państw, 2) sharmonizować
postanowienia paktu w jego całokształcie.
Na posiedzeniu popołudniowem przewod
przed staw iciel Włoch b aron Aloisi. Omó
opracowany
wiwszy obszernie rolę Włocb w utrzymaniu niczący Benesz przedstawił
pokoju w Europie, mówca poruszył ekster przez prezydjum projekt uchwały o utwo
m inacyjną politykę Abisynji, która nie wy
rzeniu komisji koordynacyjnej do
spraw
pełnia swoich zobowiązań i zapytuje, dla sankcyj.
W dyskusji nad tym wnioskiem zabrał
czego do Abisynji nie zastosowano art. 16
paktu. Abisynja, zdaniem mówcy, nie mo głos delegat Chile Porto Segure, który w ska

na m

in

m

h stanowiskach

wojskowych

(o) Warszaw a, 10. 10. (Tel. wł.) Sze
fem drugiego oddziału Sztabu Głównego
mianowany został pułk. dypl. Połczyń
ski, ostatnio dowódca 5p. p. leg. w Wil
nie.
Dowódca 3 dywizji piechoty w Za

koord^nacfą

stosować

do

niowem

Zmiany

sek, dodając, że przedstawi komisji trud mościu
gen. Bortnowski ma być miano
z
jakiemi będzie musiała walczyć wany inspektorem armji.
przy stosowaniu sankcyj.
Delegat Jugosła
Dowódca 12 dyw. piechoty Dowoynowji Parycz w imieniu trzech państw Małej Sołłobub przechodzi w stan spoczynku.
Ententy oświadczył, że w danym wypadku Dowódcą 12
dyw. piechoty ma być mia
chodzi tylko o ścisłe zastosowanie paktu,
Gustaw Paszkiewicz,
ności,

wobec czego Mała Ententa wniosek poprze.
W imifeniu porozumienia
bałkańskiego

nowany

pułk. dypl.

były dowódca Szkoły Podchorążych Pie
choty, a ostatnio dowódca piechoty dy
wizyjnej w Jarosławiu.

równjeż m oty
uchwały, jako
że korzystać z tych samych praw co pań zał,
że jedynym celem sankcyj winno być
aktu wierności dla paktu Ligi.
Po przemó
w
stw u, cywilizowane, wobec czego zrealizo przywrócenie pokoju.
Mówca
oświadcza, wieniach delegatów Urugwaju i Peru na Góra
wanie dzieła cywilizacji tego kraju winu0 że głosować będzie za wnioskiem z ubole
Ziemi Torrela
w
stąpiło głosowanie,
którego wyniku
być powierzone narodom, stojącym na wyż waniem, gdyż Chile jest oddawna w przy większością 51 głosów przeciw jednemu
Warszawa, 10. 10. (PAT). Komitet orga
szym szczebla rozwoju.
jaznych stosunkach z Włochami. Delegat Włoch, przy wstrzymaniu się Austrji i Wę nizacyjny pierwszej polskiej wyprawy na
Dalej mówca polemizuje z poglądem, że Eąuadoru oświadcza, że jego państwo po gier uchwalono rezolucję o komiiecie koor Spitzbergen otrzymał od rządu norweskiego
między akcją włoską a paktem Briand- prze wniosek. Delegat Wenezueli sądzi, iż dynacyjnym dla zastosowania sankcyj. P o wiadomość o zatwierdzeniu nazw polskich,
Kelloga istnieje sprzeczność i zaznacza, że Liga winna zgłosić się do stron walczących siedzenie zamknięto o godz. 18)30.
nadanych przez członków wyprany nowodroga dla Ligi Narodów jest jasna, a mia- \ z o statnim apelem. Mówca popiera wnio
Ziemi
Torrela.
W
ozęściom
odkrytym
szczególności zatwierdzone zostały nazwy:
dla łańcucha gór
,,Góra Piłsudskiego"
skiego poraź pierwszy zbadanego przez pol
ską ekspedycję. ,,Lodowiec Polaków", ,,Płaskowzgórze (plateau) Amundsena", ,,Góra
Kopernika", ,,Góra Curie
Skłodowskiej*',
,,Góra Staszica", ,,Gran Stanisławskiego",
dla najbardziej wgłąb
,,Szczyt roku 1934"
Rewelacyjne szczegóły o roli poszczególnych uczestników krwawej zbrodni lądu położonego szczytu, zbadanego przez
(o) Warszawa, 10. 10. (Teł. wł.) Do ski. Maciejko ukrywał się we Lwowie tam jednak został aresztowany i wyda wyprawę polską.
wiadujemy się o nowych rewelacyjnych do końca czerwca 1 przez cały lipiec.
ny Polsce.
szczegółach, dotyczących zamordowania
Hnatkiw'ska wróciła do Polski i ukry
wieże
mu
do
torował
Maluta,
który
drogę
ś, p, m inistra Pierackiego przez człon
ła się w okolicach
Kossowa, gdzie ją
oddał zabójcę pod opie
w Kolonii
ucieczki,
dalszej
ków organizacji OUN, jakie w przygoto
kę 2il-letniej Katarzyny Zaryckiej, stu również aresztowano.
i dokonaniu
zbrodni
waniu
odegrały dentki
Berlin, 10. 10. (PAT) W całej Nadrenpolitechniki lwowskiej, która z
niektóre
oskarżeni,
osoby.
Wszyscy
Główni
szalał dziś orkan, wyrządzając miej
ji
udzieliła
Maciejce
którzy 18 listopada staną przed Sądem polecenia Maluty
W toku
śledztwa
scami olbrzymie spustoszenie. Wieża raustalono, ponad
schronienia w Jamnej koło Tatarowa w
oskarżeni
o
należenie
są
że rozkaz zabicia
Okręgowym,
wszelką wątpliwość,
djostacji kolon: kiej w Langenberg, wy
województwie stanlsławowskiem.
do OUN, mające na celu oderwanie od
ministra Pierackiego wyszedł z Prowidu
sokości 102 m, zawaliła się. Radiostacja
Polski
południowo-wschodnich połaci
Była to ostatnia kryjówka Maciejki (naczelne kierownictwo) OUN, urzędują nie działa. Wieża posiadała konstruk
w Polsce. 5 sierpnia 1934 roku w godzi
kraju.
cję drewnianą i oparcie żelazobetonowe.
cego zagranicą, inicjatorami zbrodni zaś
Siedmiu pierwszych oskarżonych stoi
nach popołudniowych Maciejko przekro
Prowidu
KonowaBudowana była przed pół rokiem.
byli prezes
Eugenjusz
pod zarzutem udzielenia pomocy w za czył granicę czechosłowacką, dokąd to lec, referent bojowy OUN Eugenjusz
Na wybrzeżu morza Północnego prze
i
umożliwienia
bójstwie
mordercy warzyszyła mu Zarycka. Przez granicę Semnyk i b. rotmistrz wojsk ukraiń szedł również silny orkan. W Bremie
ucieczki.
Inwigilacja ministra Pierac przeprowadził ich oboje aplikant adwo skich Rycko Jary. Na tej zasadzie pol wicher
wyrządził wielkie szkody. W jed
kiego rozpoczęła się w roku 1933. Roz kacki Jarosław Rak. Po ucieczce z Pol skie władze prokuratorskie rozesłały li
z
nym
parków zabity został spadającą
kaz miał wyjść
od
naczelnych władz ski Maciejko schronił się w Jasinie na sty gończe za inicjatorami morderstwa.
gałęzią jeden człowiek.
OUN już wcześniej.
Inwigilację mini terenie czechosłowackim.
Akt oskarżenia wydrukowany został
Dotychczas
stra Pierackiego prowadził w W arsza
nie dostał się on do rąk władz polskich.
w książce, zawierającej
110stron dsnku.
bwietny wyczyn ,,wcsdnegoa'
wie osk. Mikołaj Łebed, absolwent gim
narciarza
Rak oddał Maciejkę w Czechosłowa
Wymienia on nazwiska 144 świadków i
nazjum we Lwowie. Rolę łącznika po cji pod opiekę wybitnego działacza OUN kilku ekspertów. W skład kompletu są
23 Km po rozfalowanem morzu
między wyższemi władzami OUN a Łe- Jarosława Baranowskiego, brata jedne dzącego wejdą: przewodniczący PosemSzczecin, 10. 10. (PAT.) W tych dniach
bedem w czasie pobytu w Warszawie
go z morderców Hołówki, skazanego na
kiewicz, sędziowie Dębicki i Wiszniew odbyła się ciekawa próba nowego wyna
odgrywał inż. Bohdan Pidhajny, który 10 lat i ostatnio zmarłego w więzieniu ski oraz sędzia Cichowski, jako zapaso lazku. Niemiec Ernst Neumann
prze
skontaktował
mordercę Grzegorza Ma Świętokrzyskiemu
Tymczasem Łebed i wy. Oskarżać będzie prokurator apela szedł na nartach wodnych własnej kon
z Banderą, studentem politechni
ciejkę
Hnatkiwska uciekli do Gdańska i ukry
cyjny Rudnicki i
prokurator S. O. do strukcji przez morze Bałtyckie z wyspy
ki lwowskiej.
u
wali się
zamieszkałego tam członka spraw szczególnej wagi Żeleński. Pro Usedora na wyspę Rugję, przebywając
OUN Andrzeja Dedyny. Po opuszczeniu
ces
odbędzie się przy drzwiach otwar pomimo dosyć dużej fali, przestrzeń 23
Zbrodniarz
sio
Łebed
Gdańska
wyjechał do Niemiec, tych.
km w ciągu 5 godzin.
Morderca ministra Pierackiego, czło
nek OUN, 20-letni Maciejko, praktykant
cynko-litograficzny ze Lwowa, otrzymał
rozkaz udania się do Warszawy i zamor
dowania ministra Pierackiego w maju
1934 roku od Stefana Bandery. Bandera
utrzymywał łączność z przeprowadzają
cym na terenie Warszawy wywiad ŁeAnteny, 10. 10. (PAT). Wyżsi oficerowie szą: Rząd Kondylisa jutro popołudniu po
bedem i dostarczył mu pieniędzy.
Do
Białogród, 10. 10. (PAT.) Agencja Avala
arm
ji greckiej zjawili się dzisiaj n premje- zaprzysiężeniu stanie przed zgromadzeniem donosi: Ustrój republik ański w Grecji zo
zadań jego należało pozatem przygoto
ra
Tsaldarisa i zażądali od niego natych
wanie
prawodawczem, które wypowie się w spra stał zniesiony. Stan oblężenia ogłoszono w
kryjówek w zakonspirowanych
miastowego
przywrócenia monarchii w dro wie zniesienia ustroju republikańskiego. całym kraju. Gen. Kondylis stanął na czele
mieszkaniach.
dze głosowania zgromadzenia narodowego.
Kondylis zostanie regentem do chwili za
Bandera wyprawił Maciejkę do W ar
Po tem dem arche oficerów zwołane zostało kończenia
plebiscytu t. zn do 3 listopada.
mu
szawy, wręczając
automatyczny pi
posiedzenie rady ministrów, na którem rząd W wywiadzie prasowym Kondylis oświad
stolet, pieniądze, fałszywy dowód osobi
pod ał się do dymisJL
czył, iż stanął na czele rządu na życzenie
sty i udzielając mu wskazówek, w jaki

delegat Grecji

Maksimos

wuje głosowanie

na

rzecz

Piłsudskiego
nowej

podbiegu

—

-

Akt oskarżenia odsłania kulisi
zamordowania min. Pierackiego

-

Huragan przewrócił
radiostacji

winowajcy

udaje

doWarszawy

źada restauracji
grecka
Tsaldarisa
Gen.

Armia

ustąpi(

Rząd

monarchii

Kondylis premierem

-

.

sposób

ma

miał rozkaz

ciejko

rackiego
by.
Po

Ma
Wyżsi oficerowie zw rócili się do gen.
zabicia ministra Pie Kondyllsa z prośbą, ażeby stanął na czele
Generał Kondyłls przychylił się do
rewolweru albo bom rządn.

spotkać się

zapomocą

z

Łebedem,

Najbliższymi współpracowni
Kondylisa są: Papagos, Reppas
i Ekonoma. Zgromadzenie narodowe, jak
przypuszczają, zbierze się w celu uchwale
nia restauracji monarchji.
W mieście pa
nuje spokój.

—tej prośby.

przybyciu

do

W arszawy

kami

około

7maja ub. r., a więc mniejwięcej na ty
dzień przed zbrodnią, Maciejko spotkał
się z Łebedem, który
dostarczył mu
bomby i udzielił dalszych wskazówek.
Na krótko przed zbrodnią wskazał mu
osobę ministra Pierackiego, którego do
tychczas Maciejko nie znał. Pomocnicą
Łebeda

w

śledzeniu

ministra

Bialogród,

zorganizowano

Ucieczka
na

Maciejki była

zawczasu.

Nad

Co

ucieczko?

zorganizowa

przygotowaniem za

mieszkań

10.

(PAT).

Z

Aten

dono-

-

razie zagubienia tymczasowych
zaświadczeń Pożyczki Inwestycyjnej?

czyni(

Warszawa,

10.

w

10.

(PAT).

W

szeregiem wypadków kradzieży

morder
Po do
cy czuwał 25-łetni Iwan Maluta.
konaniu zabójstwa i ucieczce z ul. Fok
sal, Maciejko wyjechał z Warszawy do
Lublina i ukrywał
się w mieszkaniu
28-letniego studenta Jakóba Czernija.

konspirowanych

10.

10. 10. (PAT).
Agencja IIavapodaje następujący pełny skład nowego
rządu greckiego: premjer i minister finan
minister
sów
Kondylis, wicepremjer i
spraw zagr. Teotokis, min. spr. wojsk. gen.
Sapagos, min. m arynarki Dusmanis, min.
lotnictwa Nikol0idis, min. spr. wewn. Splnos, sprawiedl. Kloros, min. gospod. naród.
Daeris, min. komunik. Maromihailis, podsekr. stanu w min. spr. wojsk. Merkulis.
sa

Pierackie

była 23-Ieinia Darja Hnatkiwska,
maturzystka gimnazjum ze Lwowa.
go

lak

gen.

jL
Białogród,

arm

dla

związku
lub

bienia

tymczasowych świadectw 3
Pożyczki Inwestycyjnej, Ministerstwo

z

zagu
proc.

Spr.

B.

premjer

Tsaldaris.

nowego rządu, który złoży przysięgę po
łudniu na zgromadzeniu narodowem.

po

sub
Przy wydawaniu obligacyj
tym
skrybentom będą oni skrupulatnie legity
Premjer gen. Kondylis
po utworzeniu
mowani oraz muszą przedstawić wszystkie
rządu oświadczył korespondentowi agencji

kwity

na

wpłatę poszczególnych

rat.

O ile

Avala w Atenach co następuje:
Rząd, na
międzyczasie padnie premja na numer
czele stoję przeprowadzi plebiscyt.
którego
ległe mu placówki subskrypcyjne, że sub obligacji, której właściciel utracił tymcza
Jesz
skrybenci, zawiadamiający o kradzieży lab sowe świadectwo, to wypłata premji będzie Ustrój republikański będzie zniesiony
cze dziś uchwałą
narodowe
winzgromadzenia
zagubieniu tymczasowych świadectw,
wstrzymana do chwili wręczenia subskry
Po przenocowaniu w Lublinie Maciejko | ni do
podania załączyć protokół władz po- bentowi obligacji. Duplikaty świadectw tym go. Plebiscyt odbędzie się dnia 3 listopada.
pojechał do Lwowa. Tam ukrywał go licyjnych o złożeniu r uwiadomienia o zguczasowych, ani też zaświadczeń przez pla Obecna rada ministrów pełnić będzie swe
25-letni robotnik
Eugeniusz Kaczmar- 1bieniu świadectwa.
cówki subskrypcyjne, wydawane nie będą.
obowiązki aż do zakończenia plebiscytu*

Wewnętrznych

,

zawiadomiło

wszystkie

pod

w
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Powrót Wilna

3

iono
Ojczyzny
W 15-tą rocznicą oswobodzenia Wilna

W chwilach najcięższych dla Polski,
gdy zaledwię odzyskana niepodległość
odrodzonego po półtora wiekowej nie
woli państwa zdawała się tonąć w po
topie bolszewickim, Litwa, stworzona z

łaski

,,Ober

-

Ostu'1, zawarła

dniu

w

12

lipca 1920 r. z Sowietami sojusz i wystą
piła orężnie, zagarniając Wilno i przy
stępując do realizacji planu wielkiej bi
twy, obejmującej nietylko Wilno, ale i
Grodno, Lidę

i

Słonim.

Już podczas trwania bitwy warszaw
skiej Naczelny Wódz Marsz. Józef Pił
sudski wybiegał myślą ku Wilnu, wy
dając 18 sierpnia rozkaz, by z 5-ej i l-ej
arm ji jaknajśpieszniej
wyciągnąć 41 su
walski pułk
piechoty i 19 dywizję pie
choty, zwaną dawniej dywizją litewskoto w związku z już
Stało
białoruską.
wtedy powstałym zamiarem, by 41 pułk,
jako sformowany z ochotników Suwalszczan, wysłać do rodzinnego
zakątka
dla oswobodzenia go od najazdu sowiecko-litewskiego.
dniu

W

29

Dowódz

sierpnia Naczelne

two zawiadomiło dowództwo 2 armji, iż
przygotowuje się w najbliższych dniach
do przesunięcia wojsk w kierunku pół
nocno

wschodnim

-

i

nakazało

zwrócić

się do oddziałów litewskich na Suwalszczyźnie z żądaniem, by ją opróżniły, a
jeżeli nie zechcą, aby je wyrzucić siłą.
Zadanie to

otrzymał 41 suwalski p. p. i
brygada kawalerji. Wspomniany roz
kaz dzielił wojsko na formacje regular
ne i nieregularne. Do tych
ostatnich zo
zaliczone
212
211 p. uła
ułanów,
stały
p.
nów mjr. Dąbrowskiego, Dywizja Ochot
nicza i 1 Dywizja litewsko
białoruska.
Rozkaz ten objaśniał: ,,Podział na for
macje regularne i nieregularne uwarun
kowany jest trudnościami natury poli
tycznej, związanemi z dalszą akcją poza
t. zw. granicą państwową Polski".
4

-

te polegały na tem, że koa
pospieszyła się już z wysła
niem
alianckiej komisji wojskowo-dyplomatycznej do Wilna, zajętego przez
wojska sowieckie i litewskie, sprzyjała
raczej podtrzymywanym przez Niemcy
ambicjom litewskim, aniżeli słusznym
Do zatargu polsko
żądaniom polskim.
litewskiego wmieszała się w dodatku
Liga Narodów, która wysłała na miej
sce
także od siebie
komisję wojskową.
W tych warunkach nie mogło dojść do
ugodowego porozumienia między Pol

Trudności

licja,

ską

która

na

słuchaniu mszy św.,

oficerów

sztabu

odbyła się odprawa

dywizji

Woronowie,

w

której generał podał do wiadomości,
dywizja wraz z innemi oddziałami
pod jego dowództwem ruszy na Wilno.
Ogodz. 8 m. 30 gen. Żeligowski oraz gen.
Rządkowski, d-ca dyw. litewsko-białoruskiej, i kilku oficerów udali się do
Ejszyszek, gdzie zebrały się oddziały,
przybyłe z Dywizji Ochotniczej.
Tutaj
odbyła się odprawa oficerów. Wzięli
w
niej udział: płk. Dziewicki, d -ca 3-ej
brygady jazdy, płk. Kunicki, d-ca 11 puł
ku strzelców granicznych, mjr. Kuczyń
ski, mjr. Kościałkowski, mjr. Bobiatyński, d-ca wileńskiego pułku, i wielu in
nych. Gen. Żeligowski wyjaśnił zebra
nym cel i charakter akcji, podkreślając,
że dotychczasowe związki z dowództwa

raz

Wilno, i rozkaz

wobec

zerwane,

czego

wszystkim swobodę decyzji
łączenia się do tej akcji.
Moment

nie

obecnych;

na

cerów, którzy

uważając

znalazło
rozterce

w

się kilku ofi

wewnętrznej,

dowali się mimo
wzięcie udziału.
łów 3
dzili

brygady
się iść

swoich

Wilno, ale nie oddali
211

żołnierzy.

ochotników

z

ny

na

wyjaśnień i namów na
I tak dowódcy oddzia
jazdy nietylko nie zgo

z

p

.

ułanów

się rozkazom gen. Żeligowskiego, omi
nął poprostu dowództwo 3 brygady ja

zdy,

o

czem

dowództwu

wyruszył

on

płk. Dziewicki
3 armji w dniu
w

zameldował
15.

minał
r.

w

o

w

,,że

mel

dowania'*.

Nastroje ówczesne oświetla najtraf
niej d-ca szwadronu strzelców konnych
por. Czuczełowicz, który tak o tym mo
mencie wspomina:
,,Powiedziano mi, że jestem
i należę do wojsk Litwy

wany

zbunto
Środko

Rozkazem tym byłem zaskoczony.
moje zapytanie wyjaśniono mi, że
bunt ten jest tylko manewrem politycz
nym i dzieje się za wiedzą i z rozkazu
To mi wystarczy
Naczelnego Wodza.
Na

ło*'.

w

te

zdobywać

powszech

wywołał

ten

że

entuzjazm.

ny

Dnia

8 października
,,Ruszamy!"

hasło:

Wiadomości
nie

ludzi

oraz

o

świcie

padło
Litwinami

sile

zbrojnej Litwy
Obliczano je na około

o

dokładne.

były

40.000

100 dział.

organiza

W

cji wojska litewskiego brali udział ofi
cerowie niemieccy,
francuscy i angiel
scy. W tym czasie w Wilnie znajdowało
się wiele urzędów litewskich,

rezydowa

ły tutaj wojskowe misje francuska i an
gielska, poselstwa tych państw oraz po
estońskie

selstwa niemieckie, łotewskie,

Nastrój Litwinów był podnieco
ny, a jeszcze więcej
nastrój społeczeń
stwa polskiego w Wilnie wyczekujące
go gorączkowo przybycia Polaków.

i inne.

Ruch wszystkich oddziałów polskich
odbywał się początkowo bez przeszkód.
Dopiero o godz. 8 straż przednia miń
skiego pułku napotkała drobne oddzia
ły litewskie w okolicy Bogumiliszek,
które po
krótkiej wymianie strzałów
cofnęły się w kierunku północnym. W
ślad za cofającym
się nieprzyjacielem
podążyła kolumna I brygady. O godz.

9,30
ski
czę

szwadron por. Czuczełowicza i miń
pułk przekroczyły rzeczkę Wisiń-

w

pułk

kierunku

Rudnik.

odrzucił Litwinów

Grodzieński

stronę

w

Ja-

nowogrodzki pułk zmiótł nieprzy
jaciela pod Małemi Solecznikami.
szun,

gen.

do niewoli

Wziętych
skich,

oficerów

i

jeńców
szeregowych,

litew
roz

po

brojeniu odsyłano spowrotem do Wilna,
by jak podaje relacja gen. Bohaterewicza,
,,nieśli wiadomość, że Dywizja li
białoruska
nie chce
tewsko
wojny z

mieszanka

smak

p Ia

y"
której
świeżego

karmelków,

zarówno

n

.

w

znajdziemy
afrykańskiego ananasa, jak i smak naj
lepszych naszych owoców rodzimych.
Duża rozmaitość przeróżnych nadziewać
o wspaniałym aromacie, oto powód, dla
którego MIESZANKA ABISYŃSKA zdobyła
odrazu nadzwyczajną ilość przyjaciół.
Żądajcie Mieszanki Abisyńskiej.

gtter

by

,,W ybrałem generała, oo do którego
łem najbardziej pewny, że mocą swego cha
rakteru potrafi utrzymać się na należytym
poziomie i że poleceniom i żądaniom rządu
nie będzie, zarówno jak poleceniom i
niom moim
opierać się w pracy

Ekscesy antyżydowskie

z

Telszach na Litwie
chrześcijańskiej dziewczyny

w

Powodem ich tarło zhańbienie

Kresami.

października przybył gen. Że
Niemieckie biuro
informacyjne do chrześcijankę, związało ją i wywiozło z
ligowski do Białegostoku, gdzie znajdo nosi z Kowna, że w Telszach doszło do miasta. Po drodze na
dziewczynie doko
Marsz. Piłsud
wał się wówczas pociąg
gwałtownych ekscesów antyżydowskich, nano gwaliu, tak że musiano ją nastę
skiego, i tutaj zapadły brzemienne w przyczem wiele okien w żydowskich ma pnie odwieźć do szpitala.
skutki decyzje.
I Naczelny Wódz prze
Po rozejściu
gazynach rozbito, liczne mieszkania zde
się wiadomości o tem
widział już poprzednio zgrupowanie do
molowano oraz pobito
wielu
Żydów. wśród ludności dało się zauważyć wzra
statecznych sił, zdolnych do przeprowa Hasłem do tych wystąpień był następu stające oburzenie, które znalazło swój
dzenia akcji zajęcia Wilna. Trzonem tej
Po
jący wypadek:
wyraz w późniejszych ekscesach.
grupy miała
być 1 Dywizja litewskoTrzech Żydów pochwyciło
gwałtem przybyciu policji spokój został przywró
białoruska, która od południa dnia 6-go służącą
Aresztowano kilka
osób.
pewnej
żydowskiej
rodziny cony.
niwniiiiawHiUllllil I U*
października znajdowała się w okolicy
Woronowa, Butrymańców i Bieniakoń.
aresztowano
Posiadała ona łączność z 3 brygadą jaz
dy w okolicy Ejszyszek, a 3 dywizją legj.
Berlin, 10. 10. (PAT) Urzędowo do go w wyniku dochodzeń wniósł prze
w okolicy
Taboryszek. Oprócz niej w noszą, że na zlecenie sądu krajowego w ciwko
biskupowi Leggemu skargę o
Dnia 1

........

W Niemczech

skład

grupy

gen.

Żeligowskiego

wcho

niezłomna wola gen. Żeligowskiego, któ
ry stale przebywał w pierwszej linji bo

jowej, zajęcia jaknajprędzej
Na wieść

o

marszu

gen.

Wilna.

Żeligowskie

go Litwini rozpoczęli ewakuację miasta.
Nie wierząc we własne siły, a może oba

wiając się powstania

Polaków

dowództwo

zrezygnowało

litewskie

i oddało

brony

dowództwo

cuskiego pułkownika
równocześnie

jąc

ście.

stan

w

Wilnie,

w

ręce

Reboul,

z

o-

fran

ogłasza

oblężenia

w

Wieczorem tegoż dnia Litwini

mie

wy

parlamentarzy, których płk. Rybic
ki, d-ca II brygady, nie przyjął i odesłał
spowrotem z odpowiedzią: ,,nie walczy
my z wami, tylko
wracamy do
swych
słali

domów".

nej

W

tym

samym

czasie

gen.

oficerów

z

francusku, więc rozmowa odbyła się
migi. Francuz proponował, by gen.

po
na

Żeligowski

zatrzymał swój pochód, a
pozostać wolnem miastem.
Gen. Żeligowski jednak nie przyjął tej
propozycji.
Tymczasem grupy polskie zbliżały
się, łamiąc opór rozsypanych oddziałów
litewskich
pod Ogrodnikami,
szybko
pod m ury miasta. Wbrew rozkazom
bo jako pierwszy miał wkroczyć do mia
sta pułk
wileński
zapędził się 201
pułk piechoty do Wilna, biorąc na sta
cji towarowej cały pluton Litwinów do
niewoli.
Oficerowie poszli do George'a
.

Wilno miało

—

kawę.

ców

z

dziły, względnie miały wejść: oddziały
wydzielone z dywizji Ochotniczej, 3 bry
gada jazdy oraz 211 i 13 pułki ułanów.
W dniu 7 października rano, po wy

Kiedy oddziały I brygady osiągnęły
Tereszyszek i Halina, część nie
przyjaciela, wyrzucona przez II bryga
dę z pod Jaszun, cofała się lasami na
północ. Pod wsią Haliną Litwini zo
stali rozproszeni przez I bataljon wileń
skiego pułku pod dowództwem ppłk.
Wołkowickiego, przyczem wielu z nich
wpadło do niewoli. Z przebiegu działań
dniu ofenzywy
w pierwszym
przebija

zmierzchu

wszedł

stanowiło

jeszcze to, że gen. Żeligowski pochodzi
Wileńszczyzny i jest silnie związany

woj

swoich

okolice

O

wojsko

sprzyjającą

do

domów i rodzin'*.

na

żąda

Okoliczność

skończonej

wraca

—

WHuie:

wej".

po

francuskiego i angielskie
go, którzy przybyli do Woronowa celem
zatrzymania dalszego marszu oddzia
łów polskich, oświadczając, że jest żoł
nierzem i spełnia rozkazy gen. Żeligow
skiego, który jest na froncie i prowadzi
wojsko.
W dniu 9 października rano gen. Że
ligowski wydał rozkaz nr. 4, wyznacza
jący płk. Rybickiego na komendanta obozu warownego
Wilna, a mjr. Bobiatyńskiego na dowódcę miasta. Wszyst
kie oddziały
polskie ruszyły forsow
marszem
nym
naprzód. Po przełama
niu
zaciętego oporu przy torze kolejo
wym na wysokości wsi Dusieniaty i pod
trakt
lidzki, na
Kotłówką osiągnięto
którym zjawił się o godz. 14 adjutant
pułkownikafrancuskiego Reboula. Przy
prowadzono go do płk. Bejnara, lecz w
sztabie I brygady nikt nie umiał mówić

jest najnowszą rewelacją ,,G o

którym Marsz. Piłsudski wspo
odczycie wygłoszonym w 1923

tylko,

ligowskiego z litewskiemi nastąpiło jed
nak dopiero nad rzeką Mereczanką.
O
impecie natarcia polskiego świadczy
najlepiej nast. meldunek dowódcy litew
skiego do Wilna: ,,Polacy idą do ataku
jak pijani, nic się nie boją pomimo sil
nego ognia'*.

Abisyńska
Jest to

li

a

bolszewikami,

z

Rządkowski nie przyjął delegacji złożo

oddziałów

-

Mieszanka

nie

Że

starcie

Właściwe

wej.

w

gowski,

X.:

kierunku Wilna bez

drugiej połowie września
Marsz. Piłsudski przystąpił do wykona
n ia
zamiarów, związanych z oswobodze
niem Wilna.
Czasu było mało, gdyż z
zewnątrz oddziaływało zbyt wiele czyn
ników, które mogły pokrzyżować plany
Naczelnego Wodza. Przedewszystkiem
chodziło mu o wybranie
dowódcy, któ
ryby mógł wykonać niezmiernie trudne
zadanie.
Został nim gen.
Lucjan Żeli
Już

też

złożo

kresów, który poddał

Litwą.

a

zdecy

bunt, nie

za

wyprawę

wraże

wielkie

sprawił

ten

pozo
przy

im,

i

Litwinów

pójdą prać

na

stawił

uświadamiano

Powiedziano

iż

mi zostaną

nie

Szeregowych
tym względzie.

Berlinie

aresztowano

Piotra

biskupa

bislcupa

miśnień

dwukrotne

przekroczenie postanowień
Biskupa Legge wczoraj
do więzienia karnego Moa-

Budzyszynie na dewizowych.
Górnych Łużycach pod zarzutem udzia przewieziono

skiego
łu

Legge

dewizowych.
Generalny prokurator sądu krajowew

przestępstwach

w

bit

w

Berlinie.

z

do

Wiłna

dnia

9

wileński

października
pułk strzel

rozwiniętemi chorągwiami, jedną

w
1919 r. od
społeczeństwa
wileńskiego, i drugą powstańców 1863
r., którą
otrzymał za bój na przedmościu Warszawy pod Radzyminem.
Po
witanie tego pułku, na którego czele je
chał gen. Żeligowski, było potężną ma
nifestacją uczuć polskiego Wilna.

otrzymaną

Pułk

pozostał kilka dni w
podczas gdy reszta oddziałów
podążyła po krótkim pobycie na odcin
miasto od
ki, zabezpieczające
strony
wileński

Wilnie,

Litwinów.

Wyprawa Litwy kowieńskiej, która
przerzuciła prawie całą swoją siłę zbroj
ną na front Litwy Środkowej, by odbić
Wilno, była zgóry skazana na niepowo
dzenie, gdyż gen. Żeligowski posiadał
już tyle nowych sił, że nietylko odparł
naparcie, ale mógł był maszerować na
W pierwszych dniach grudnia
Kowno.
umilkły strzały. Sprawa Wileńszczyzny

była rozstrzygnięta definitywnie.
A. Schedlin Czarliński.
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krwi
Transfuzja
Reportaż
szpitalnej
z

Zimna

gazik

niebiesko

biaia

barwa

olejno

miejscu

na

ukłucia i teraz

zgiąć rękę

łokciu!

Chorego wywożą z sali. Jeszcze chwila
wstaje.- Jest może trochę bledszy
ale to raczej ze wzruszenia. Cieszy się, że
mógł dać ojcu krew, że okazała się odpo
i

kliniki

dawca

wiednia.

koniec

strzykawki połączony z proponuje, żeby wziąć jeszcze więcej.
Bowiem nie zawsze krew jednego czło
do żyły chorego, pielęgniarka
malowanych ścian;
błyski noży,
Nie, dosyć. Chory musi sobie tę nową
życzek, piłek, haków, kocjerów równemi odwiązuje gumę na jego ramieniu. I już krew przyswoić. Może za kilka dni powtó wieka można przetoczyć drugiemu. Jest kilk^ grup krwi: A, B, AB i O. Grupa O nada
rządami lśniących n a szklanych półkach stopniowo, miarowo, powoli chirurg jednym rzymy, jeśli będzie trzeba.
się dla każdego, ale krew grupy A lub B
je
szaf; na przezroczystych taflach stołu am ruchem tłoka wciąga do strzykawki, krew
mu
Chory poruszył się niespokojnie. Co
można łączyć tylko z krwią tej samej gru
obok pękate dawcy-syna, aby ją następnym ruchem wpro
pułki, strzykawki i flaszki
jest?
py, lub z grupą AB. W przeciwnym razie
niklowe puszki, pełne gazików i waty. Bia wadzić do żył ojca. Każdy ruch tłoka
Tak gorąco...
nastąpiłyby bardzo groźne komplikacje, a'
łą serwetką okryty stolik ze ,,starilem'\ do to 5 centymetrów sześciennych krwi. Liczy:
To dobrze, bardzo dobrze. Zawsze jest
śmierć krwiobiorcy.
1nawet
zbliżać
lekarzom
i
wolno
Dlatego przed
się
którego
tylko
Raz
o już piętnaście.
dwa
trzy
gorąco. Już pan odpocznie, już koniec. P ra dokonaniem
transfuzji
należy
przeprowa
pielęgniarce.
Już sto. Jak się pan czuje?
wda, że nie było straszne?
dzić bardzo dokładne badania.
Wszystko w tej sali jest obce i chłodne,
Dawca czuje się doskonale. Po trzechset
Zrzucić gumę u dawcy! Igła wyjęta
I
J. Plaiewska.
tylko powietrze gorące, aż dusi... Bezszelest
nie przesuwają się białe postacie
lekarzy,
słychać krótkie, ściszonym głosem rzucane
słowa poleceń.
Pośrodku sali ustawiono równolegle dwa
w'ózki, pomiędzy niemi mały stolik. Na każ
dym z wózków nieruchoma postać do ra
mion okryta prześcieradłem. Tylko, że ten
Policja Nowego Jorku wydała ostat znowu inną robotą.,,Opiekuje" się on bo- i żbę na dworcach Nowego Jorkui wpor
po lewej S'tronie leżący człowiek jest wy nio
książkę o gangsterach
amerykań wiem tylko wszystkimi handlarzami cie, gdzie wyszukiwują swe ofiary po
nędzniały i blady, tak blady, że jego twarz skich, z której dowiadujemy się dokła drobiu w Nowym Jorku. Policja oblicza, między naiwnymipodróżnymi zprowin
nie różni się bardzo od bieli serwet
a ten
dnie o ich organizacji.
że dochody braci
Herbertów
wynoszą
cji i namawiają ich do obejrzenia ,,ele
obok jest silny, różowy, trochę podniecony
banda zajmuje się
Każdy ,,gang"
ponad dziesięć miljonów dolarów rocz ganckich" klubów gry.
i tylko dlatego leży tak spokojnie, że mu w
zadaniem.
nic.
tytko
swojem
specjalnem
W stolicy Stanów Zjednoczonych ist
tej chwdli nie wolno inaczej. Pielęgniarka Najwięcej znanym jest t. zw. ,,Buchhou,,Fake-Gang" jest przedsiębiorstwem nieje też specjalnie włoski ,,gang" nie
ujęła jego lewą rękę, przewiązuje ją ciasno se-gang", które są właściwie wielkiemi czysto-finansowem. Członkowie tej ban
jakiego Augie Pisano, który ,,opiekuje
łokciem; towarzystwami
gumowym paskiem wysoko nad
dla
mor dy, przebrani za agentów, sprzedają pu się" wielkimi pralniami parowemi No
akcyjnemi
zgięcie łokcia myje spirytusem
benzyną derstw
i
politycznych
demonstracyj. bliczności bezwartościowe akcje nie ist wego Jorku, będącemi po większej czę
eterem, wreszcie sm aruje jodyną.
Zwykłe morderstwo kosztuje nie więcej, niejących banków lub przedsiębiorstw ści własnością jego kompatrjotów.
Proszę, zacisnąć pięść i już nie ruszać jak 50 dolarów; naturalnie zgładzenie
przemysłowych, a ponieważ popierają
Oddzielny ,,gang" wreszcie, to banda
mówi do niego.
ręki
ze
świata ważniejszej osobistości
poli swe argumenty rewolwerami, akcje ich pana ,,Dutch-Schulze". Szajka ta jeet
Zkolei ten sam rytuał z prawem ramie
tycznej lub finansowej,kosztuje o wiele cieszą się wielkim popytem.
najniebezpieczniejszą i najpotężniejszą,
niem chorego. Tylko ono nie nabiega
tak
Madden"
bo zajmuje się szantażem
na
więcej. Oprócz tego ,,Buchhouse-gang"
wielką
,,Gang
Owney
kontroluje
szybko krwią i nie sinieje, jak tamto zdro urządza polityczne demonstracje wszel
w Nowym Jorku.
,,Dutch-Schulze" wie dokładnie,
skalę.
wszystkie
jaskinie
gier
we i muskularne ramię: jak bardzo trzeba
kich partyj i odcieni, od faszystów
do
Organizacja ta nietylko ściąga haracz kto nie deklaruje wiarygodnie
swych
mu
dodać tej nowej, niezniszczonej przez komunistów.
Dem onstrują
oczywiście od wszystkich właścicieli tajnych klu podatków, która firma fałszuje bilansy,
krwi!
cierpienie
zawsze ci sami ludzie, którzy za pięć do
bów ruletki i pokera, lecz dostarcza tak kto oszukuje
swego
wspólnika, i. kto
Teraz chirurg wszedł między wózki. Na larów
krzyczą dziś ,,precz z komuniz że, za odpowiednią opłatą, ,,grubych kli ma... kompromitujące miłostki. Ofiary
śnieżnej serwecie stolika zabłysła stal ste mem'*, a jutro: ,,precz z faszyzmem"!... entów", dla tych klubów. W tym celu tej statystyki muszą płacić
regularny
rylizowanej tacki i podstawki; na nich skła Zależy to, od tego, kto więcej płaci!
na
członkowie tej bandy są podzieleni
razie
haracz, bo w przeciwnym
pan
da lekarz niewielką, szklaną
strzykawkę,
się ,,brygady", które mają dniem i nocą słu- Schulze grozi ,,niedyskrecjami"...
,,Gang" braci Herbert zajmuje
przedzieloną pośrodku szczelnym tłokiem.
Książka policji nowojorskiej
daje
Chory otworzył oczy, niespokojnie śledzi
wreszcie spis gangsterów, których poli
jego ruchy. Boi się.
Patwir s Florw
cja jeszcze nigdy nie mogła schwytać.
Przecież nie pana będzie bolało, jedno
Ponieważ spis ten obejmuje przeszło 300
małe ukłucie... O syn pana wcale się nie boi,
nie
nazwisk, detektywi
amerykańscy
prawda?
narzekać
na
będą mogli tak prędko
brak roboty...
Skądże znowu
prosi nawet, aby nie
zwracać na niego uwagi, wziąć
tyle krwi
wiele trzeba, chociażby jaknajwięcei...
Szybkim ruchem wbija się igła w n a
brzmiałą żyłę, gumowa rura łączy ją z koń
cem strzykawki.
Pierwszy ruch tłoka
pół strzykawki
napełnia się krwią.
-

zimne

no

Drugi

w

 igłą, wbity

—

—

-

-

—

-

-

-

-

.

-

—

Jak pracują gangsterzy?
Ciekawa książka

policji nowojorskiej

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pierwsza

—

mówi

chirurg

Zawsze
uśmiecha.

porcja

ofiarę bogom

na

—

uśmiechem.

z

tak

mówi i

Tej

krwi

zawsze

nie

można

się przytem
przetoczyć,

z powietrzem,
a le
korzysta z tego, aby jakoś odciążyć to
naprężenie, przeciąć ten uroczysty nastrój
zbytniego napięcia nerwów.
Drugi ruch tłoka i ciemna krew wylała

bowiem zmieszana

jest

karz

się

na
—

przygotowaną miseczkę.
Teraz

Xąigm

już wszystko

itw ti

dla

ojca.

Kiedy w Europie zapomniano już o głośnym przed rokiem potworze z Loch Ness w
Szkocji, obecnie podobne emocje przeżywa Ameryka. Potwór, który pokazał się na
Floryd*de tem różni się od swego europejskiego pierwowzoru, że pozwolił się sfoto
grafować. Miejmy nadzieję, że nie jest to zwykły ,,trick" fotografa.
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i Berkchire.

Równa

się

obszar

ten

poli

W roku

Praca

w
1829—
wielkiej reformy
siły policyjne Londynu wynosiły około

Ale ,,gorsze

nalistki", jak

w

swoim

mówią

w

rodzaju krymiScotland

Yard,

to sufrażystki
z owych
lat
ostatnich
przed wojną. Wreszcie ta wojna: napa
dy lotnicze, walka ze szpiegostwem, po
śpieszna
pierwsza w Anglji
reje
cudzoziemców,
stracja
agitacja bolsze
wicka, strajk powszechny i strajki wę
oto aktywa tej zna
glowe w r. 1926
komitej policji.
—

—

—

ROZDZIAŁ

VI.

portu i władzom Towarzystw Kolejo
wych. Wreszcie policja City of London,
podlegają władzy Lorda Mayora. Podział
kompetencyj jest konstytucyjnie prze
widziany.
w policji, mia
przedstawienia Se
kretarza Stanu. W yjątek w tym podzia
le zwierzchnictwa stanowi policja śled
cza. Scotland Yard
działa z Londynu na
cały kraj, a często występuje, jako or
ganizacja naczelna dla całego
Imperjum. Jest to konieczne dla sprężystego
działania służby śledczej, w wypadkach
wagi szczególnej. Na terenie parlamentu
reprezentuje interesy publiczności i ca
znowu
Sekretarz Stanu
łej policji
Spraw Wewnętrznych.

Na

wyższe stanowiska

nuje Korona,

wedle

—

1000 ludzi

zjach),
dz

w

a

17

6-ciu

w

1830

chów
roku
sie

do
W

roku

policyjnym

1930 do dziś

1840—1888
znacznie od

podczas ru
,,czartystów" w
1916 było w korpu

130.000 ludzi

rewolucyjnych
1848.

3.350lu-

było

niespokojnych latach:
siły policyjne w ahały się

4.300 ludzi

(dywi

komendach

już w roku
dywizjach.

W
—

—

Jak

1.200 kl. kw.

cyjny Londynu

i

22.300ludzi.

siły korpusu

A

od

roku

wynoszą

koło 20.000 ludzi.

o-

dobę

z

pracują
w

i

odpoczywają?

Scotland

podziałem

na

Yard

trwa

całą

trzy dyżury po

8

godzin: od 6 rano do 2 popołudniu, od
2popoł.do8wieez. i od8wiecz. do,2
po północy. Od tej godziny do 6 rano są
tylko dyżury specjalne: zmniejszone. W
każdej ,,rundzie" jest półgodzinna przer
wa na posiłek.
Co do posterunku, to nie
wszystkie
są obsługiwane całą dobę;
najdłuższy
dyżur posterunkowych trwa 16 godzin
od 8 rano do
północy, z kilkoma
zmianami.
W
służbie
patrolowej
mundurowej i śledczej
długość dyżu
ru
zależna jest częściej od okoliczności.
-

—

-

liczbowy policji do gęsto
W godzinach wczesnych tylko 2.000
obszaru, jest różny i
zależny od warunków terenowych, go policjantów pełni służbę. W innych go
Władza najwyższa. Policja mundurowa
około
spodarczych i kulturalnych. Np w Wa dzinach codziennie, przeciętnie
i detektywi.
w hrabstwie Cardiganshire
lji
wy K funkcjonarjuszy, jest poza służbą.
starcza jeden policjant na 1.450 akrów
Najwyższą władzą policji metropoli
Najliczniej
urlopują w porze
letniej.
na
464
kw., w Liverpoolu już
akry Największa frekwencja urlopowa przy
talnej w Anglji i Walji, jest'Sekretarz
Stanu Spraw Wewnętrznych. W wypad
(przeciętnie) trzeba policjanta. W Glas pada na sierpień
zgórą 2.000 urlopu
Siły policyjne Yardu.
kach ogólno-państwowych, jest on czyn
gow, gdzie szkoci są popędliwsi, gęstość je wtedy.
nikiem decydującym dla całej organiza
Obszar, na którym działa policja me jest czasem znaczna. W okręgach lon
Najgęściej obsługiwane są dzielnice
cji w Imperjum. W Szkocji zastępuje tropolitalna, składa się z 26 okręgów, li dyńskich
policjant na 23 akr. terenu. wschodnie i północne Londynu
gdzie
Wewnętrz cząc w tem 3 okręgi portowe. Oddziel Często jeszcze gęściej np. na Whitecha- mieszka klasa wyrobnicza i biedota
go Sekretarz Stanu Spraw
nych Szkocji. Dla policji gminnej w jej ny okręg stanowi ,,City". Te okręgi two pol, Poplar, w dokach itp. Ale w dziel miejscowa i napływowa. Gęsto rozsta
i
funk rzy 100 podokręgów i 207 ,,stacyj poli nicy W estminsterskiej wystarczy jeden wioną jest policja w dzielnicach ,,cu
sprawach administracyjnych
władzą
zwierzchnią cyjnych" (komisarjatów). Powierzchnia na 900 mieszkańców.
cjach lokalnych,
dzoziemskich", np. Charingeross, Piccasą władze gminno
sądowe i admini całego obszaru metropolitalnego, z ,,Ci
Przeciętne wystawienie w Londynie dilly, Regent, Oxford, Soho i Totenhan.
stracyjne. Jest jeszcze policja rzeczna, ty" w środku, zahacza o hrabstwa (wo wykazuje jednego policjanta na prze Tam są również gmachy ambasad, po
policja portowa (doków londyńskich) i jewództwa):
Middlese,
Surrey, Kent, strzeń 2 i pół km. Nie jest to gęste roz selstw i konsulatów.
P'olicja kolejowa. Te podlegają władzom Sussex, Herfordshire, Buckinghamshire stawienie.
(Ciąg dalszy nastąpi).
JAK

JEST

ZORGANIZOWANY
SCOTLAND YARD?

Stosunek

ści zaludnienia i

.

—

—

-

—

--

—

—

-
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0

polski

program

(K) Dyskusja

gospodar(zy

temat

na

ustalenia

prog

gospodarczego Polski zatacza coraz
szersze kręgi.
Coraz to nowi politycy i eko
nomiści przystępują do polemiki, z zapa
sami nowych argumentów, z któr'ych przebi
ją rzeczywista troska o państwowy dobro
byt gospodarczy. Kwestja równowagi bud
żetu, inflacji i deflacji, przyrostu natural
nego i oddłużenia m ajątku społecznego, to
centralne zagadnienie w tej dyskusji.
ramu

się polskościPolsce
Uczmy
Mlnferiority complex"
Ameryce
polska w U. S. A. dużo pisze o
,,inferiority complex". Jest to po

Prasa

t

zw.

czucie niższości, które Polak
ski odczuwa w zetknięciu się

amerykań
Amery
z

kanami.

Jedno

pism polskich w U. S. A.
Wszystkich") w artykule
pisze p. t. ,,Polski ,,inferiority complex" w Astało meryce i w Ojczyźnie" uważa, że Polacy
z

dla

(,,Dziennik

pozostaje nic innego
,,Dziennik Poznański", jak strzec
ści waluty, przywrócić równowagę bud
żetu państwowego i odciążyć od świad
czeń publicznych tych, którzy nimi są
ponad miarę oraz ponad swoje zdolności
Trzeba więc zer
płatniczo obciążeni.
Wśród nich jedna jest
wać z fikcjami.
najbardziej
niebezpieczna
gospoda
rzymy tak, jakbyśmy byli znacznie za
możniejsi, niż na to wskazują realne
warunki naszej gospodarki
narodowej.
Nie.trzeba wstydzić się swojej biedy".
Co się zaś tyczy zagadnień budżetowych.
,,Nie

-

i

w

nietylko
uczucia

w
w

Ameryce doznają często tego
zetknięciu
się z cywilizacją

amerykańską, ale istnieje ono także i w
Polsce. W ychodźca polski do Ameryki
to głównie chłop, który na widok miast
amerykańskich, rozmachu życia, dozna
wał niemal że zawrotu głowy. Mimo to,
pierwsze pokolenie emigrantów
pol
skich nie wynarodowiło się,
okazując

—

HNowy Kurjer" stawia następujący

postu

lat:

,,Urealnić, zrównoważyć budżet trzeba,
należy nawet dążyć stopniowo do pod
Z obcinaniem budżetu
wyższenia go.
należy być ostrożnym z licznych przy
czyn.
Jedyną drogą do celu jest pod

szy

niesienie doohodu narodowego, przez
bkie
ożywienie życia gospodarczego.
Wszystkie inne środki, to bezskuteczna
a
nawet szkodliwa ekwilibrystyka fis
kalna".
Kwestja dochodu społecznego, jego
sokości

i

W

związku

z

pisze

tem

Grabski

St.

w

Lwowskim":

,,Naczelnym celem całej naszej, dziś
najbliższych 10 latach, polityki eko
nomicznej jest zrównoważenie przyrostu
naszego m ajątku i dochodu społecznego
z przyrostem ludności.
A ponieważ m a
my 400 do 500 tysięcy rocznego przyro
stu ludności, połowa zaś naszej ludności
1

Ale

również

przyszło
pokolenie,
choruje, wzorem rodziców, na ..inferiority complex". Ratunkiem na to niedo
maganie jest nawiązywanie łączności z
macierzystą kulturą.

Światowego

Utworzenie

Związku Po

jak pisze ,,Dziennik dla W szy
stkich"
dopomóc winno do rozwoju
kulturalnego grupy polskiej w Amery
ce i pozbycia się ciężaru
pańszczyźnia
nych wspomnień z bark naszych.
Dalej pisze ,,Dziennik" o obecnym
rozwoju Polski, kończąc swoje uwagi
następującą konkluzją:
,,Dopóki Polska była słaba,
dopóty
trzeba
było stać na boku i przypatry
wać się grze politycznej i kombinacjom
europejskim. Dziś Polacy rozumieją, że
już więcej nie mogą się powtórzyć błędy,
które nas doprowadziły do niewoli. Nie
ma obawy odżycia liberum
veto w inte
resie obcych, kiedy to obce agentury za
wsze
liczyć mogły, że zawsze się ktoś
znajdzie, co swoim jedynym głosem po
psuje interes państwa. Błędy, które były
laków

—

—

Polski, nie

rozbiorów

Za lat kilkanaście

cia i przyrostu ludności.

,.Kurjerze

wpływy.
które

mogą

w

Polsce

,,inferio-

rity complex" należeć będzie do smut
nej przeszłości. I tu u nas w grupie poiskiej, także powinna ustąpić ta choroba.
Lekarstwem na nią jest poznanie na
szej przeszłości i naszej teraźniejszości.
Uczmy się więc polskości!

jego podniesienia
zagadnieniem bezrobo

z

obce

na

nowe

się już powtórzyć".

konieczności
ściśle

wielką odporność

przyczyną

wy

wiąże się

w

w

musi zarabiać własną pracą
zatem co
roku trzeba stworzyć nowe zarobki dia
Po
conajmniej 200 tysięcy młodzieży.
zatem jednak jest już obecnie u nas
szło 800.000 bezrobotnych. Przy
trudno jednak roz
szej wytrzymałości
ciągnąć okres likwidacji tego bezrobo
cia na więcej jak 8lat. Ale w takim ra
zie trzeba zapewnić nowe zarobki dla
dalszych jeszcze 100.000 ludzi.
Zatem, by Polska z roku na rok nie
biedniała, by nie m alał przypadający u
nas na głowę ludności majątek i dochód
S(połeczny, byśmy nie pozostawali j'.w

NA

—

wyścigu pracy"

coraz

bardziej

w

tyle

za

trzeba dać co roku no
zatrudnienia i nowe
zarobki
dla
we
300.000 lud zi.

resztą, Europy

,,Czas'* znajduje więcej przyczyn, niedo-

agań naszego życia gospodarczego i więcej
wskazuje programowych wytycznych:
,,1) obniżenie wydatków wegetatyw
nych państwa i samorządów...
m

2)

zwiększenie

działalności

inwesty

cyjnej państwa...
3) reforma podatkowa...
4) zwolnienie rynku kredytowego od
nacisku potrzeb budżetowych i
5) zniesienie reglamentacji stopy pro
centowej w celu przywrócenia n atural
nego rozdziału kapitałów pomiędzy ga
łęzie produkcji wg. kryterjum rentowno
ści, przy zliberalizowaniu polityki Ban
ku Polskiego".
Dewaluacja nie jest!i nie może być me
todą walki z kryzysem Państwa, któro dla
ratowania sytuacji gospodarczej poszły na
tę ryzykowną koncepcję, nie uzyskały ocze
kiwanej poprawy koniunktury. Było to ty
powe dożynanie śję brzytwą, która tylko
brzytwą się okazała.
Czy istnieją możliwości dewaluacyjne w
Polsce?

Odpowiedź

na

to

daje

,,Polska

Zbroj

na":

,,W Polsce

do dewaluacji pieniądza
nietylko konieczności, ale co wię
Siła
cej, żadnej dosłownie, potrzeby.
kupna złotego jest u nas w kraju okrą
gło dwa razy większa, niż jego wartość
niema

nominalna.

Dewaluacja złotego nie mogłaby przy
żadnych korzyści. Nie ma
rozwiniętego turyzmu obco
krajowców, ani nie współzawodniczymy
w wywozie
artykułów przemysłowych,
czy we frachtach okrętowych w takim
rozmiarze, aby względy te mogły powa
żnie być brane w rachubę".
nieść Polsce
my ani tak

Myślący

Konferencja profesorów jeżyka i literatury
poltkiej na uniwersytetach zagranicznych

Wyznań Religijnych i
Publicznego odbyła się w dniu
8-ym b. m. doroczna konferencja profeso
rów, wykładających na katedrach i lektora
tach języka i literatury polskiej w uniwer
sytetach zagranicznych.
Konferencję zagaił Minister Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego, p. Wac
ław Jędrzejewicz, w obecności podsekreta
W Ministerstwie

Oświecenia

ministerstwie, ks.
łowicza, i urzędników Ministerstwa

rza

stanu

w

tem

ŻongołOświa

ty i Ministerstwa Spraw Zagranicznych

—

ostatnim roku

informując
dokonanych
pracach rządu w zakresie zbliżenia kultu
ralnego Polski z Węgrami, Bułgarją i Szwe
cją, oraz o innych zamierzeniach w tej dzie
o

w

dzinie.
Po przemówieniu ministra profesorowie
złożyli sprawozdania z prac ubiegłego roku
akademickiego w poszczególnych krajach, a
mianowicie: doc. dr. Z. L. Zaleski z Francji,
z uniwersytetów
w Paryżu,
Lyonie, Lille,
Dijon, Nancy, Strasburgu i Tuluzie: prof.
R. Pollak, p. M. Brahmer, p. Z, Kozarynowa

uniwersyte

i p. A. Brzozowska z Włoch, z
tów w Rzymie, Turynie,
Florencji i

nych

miastach

w

in

włoskich; doc. dr. W Baro

Opalanie

sie

-

Zapewne niewiele pań, które z takim
zapałem starają się opalić na letnisku, czy
też podczas zimowych sportów, zdaje sobie
sprawę, na czem polegają te zmiany w ko
lorze skóry, zwane opaleniem się, czy też
mniej sympatyczne a często łącznie z tem
występujące piegi i plamy skórne. Te zmia
ny w kolorze skóry, powstają w ten sposób,
że występują we
warstwie
podstawowej
skóry bronzowe punkciki, które są ziarnka
mi pigmentu a które natura wydziela jako
ochronę skóry przed dalszem szkodliwem
się kryć dla
szranki

walki

Anglji, z uniwersytetu w Londynie,
prof. W Lednicki z Belgji. Ponadto
złożono na konferencji sprawozdanie z lek
i
toratów języka polskiego
literatury: w
w Genewie,
Szwajcarji
Fryburgu, Neufw Rydze, w Estonji
chatel, na Łotwie
w Tartu i Talinie, w Szwecji
w Lund oraz w Czechosłowacji
w Bratisławie.
W ubiegłym roku akademickim otworzo
no lektorat języka i
literatury polskiej na
Helsinkach
w
w Finlandji.
uniwersytecie
Na konferencji omówiono również spra
wę kursów wakacyjnych dla cudzoziemców
Polsce.
Działalność ta,
w
prowadzona w
ścisłym kontakcie z polskiemi placówkami
naukowemi zagranicą, stale się rozwija i
frekwencja słuchaczów, rekrutujących się
w znacznej liczbie z wychowanków lektora
tów i katedr polskich zagranicą, wzrasta z
każdym rokiem. W czasie ubiegłych wakacyj letnich kursy te odbywały się w Kra
z

wy

oraz

.

indor...

nas
o

—

-

świat
Niemiec

tylko o tem mówi,
milczy jak zaklęty.
Radzą w Genewie Komitety,
jakby apetyt skarcić wilczy,
a
Niemiec ukrył się, niestety,
i tak jak milczał, tak wciąż milczy.
Kłócą się stare dwie plotkary,
na którą stronę by tu przystać,
a Niemiec myśli z miną tęgą
trzeciego, który chce
skorzystać..
Cały

a

—

(K)

—

—

—

—

Kursy lezyka polskiego
w

—

kowie i Warszawie.

wyczerpującej dyskusji nad złożonesprawozdaniami i złożeniu wniosków
zmierzających do dalszego rozwoju tej dzia
łalności, konferencja została zamknięta.
Po

mi

piegi

-

Holandii

W

szeregu miejscowości w Holandji
zostały unichomione, staraniem tamtej
szej Polonji, kursy języka polskiego,

które

są

licznie uczęszczane przez

Pola

ków.

400.000

złotych za pierwodruk
Szekspira

,,World", znany zbieracz
bibljofil nowojorski, dr; Rosenbach, nabył
najstars-zy, znajdujący się w Ameryce, pier
Jak

donosi

—

wodruk Szekspira. Egzemplarz ten był spro
wadzony do Ameryki jeszcze przed 1700 ro
kiem. Tyleż bogaty co zapalony bibljofil na
był książkę za 65.000 dolarów.

Książę

.

próba wstępowania w
doktryny ekonomiczne.
Nietylko dlatego, że nie jesteśmy grupą
ekonomistów, lecz ponieważ przeżywamy
okres bankructwa wszystkich ekonomi
Obserwując tę ożywioną dyskusję ,,Kur
cznych doktryn".
ie-r Poranny", piórem W ojciecha StpiezyńI słusznie: dzisiaj,
gdy obserwujemy
ekiego przestrzega przed zbytniem teorety bankructwo
wszystkich
teoryj ekonomicz
zowaniem spraw gospodarczych.
nych, gdy w oczach naszych załamują się
,,Byłoby grubem nieporozumieniem
dorobek te
pisze
gdybyśmy się mieli wiązać z wszystkie metody gospodarcze,
nauk ekonomicznycli nie może
oretyczny
doktryną deflacyjną czy inflacyjną, po
nieważ doświadczenia nasze i innych
nam
dziedzinie pomóc.
w tej
narodów stwierdza, że żadna z tych dok
Jakich należy szukać dróg ratunku
tryn nie jest kluczem do sezamu rów to właśnie
wykaże tocząca się żywo dysku
nowagi w gospodarstwie narodowem.
sja.
Najwięcej niebezpieczeństw wydaje
—

JĘZYKA

W Afryce wojna grzmi 1 kipi:
Włoch Negusowi wlazł na pięty.

—

prze
najwięk

OSTRZU

Wal|i

u

Lavala

plamy

organizmu działaniem promieni słone
cznych. Jak z jednej strony piękne równo
mierne opalenie skóry jest objawem zdro
wia i dodaje uroku całej postaci, tak z dru
giej strony piegi i plamy oraz nierówno ustę
pujące opalenie jedynie szpeci wygląd na
wet najpiękniejszej
twarzy. Dlatego przy
sparzają one, zwłaszcza te uporczywe piegi
tyle zmartwień niejednej z pań, zazdrosz
czącej innym białej, a przedewszystkiem
czystej cery. Tembardziej, że te piegi są
dla

bardzo uporczywe i niełatwe do usunięcia.
Wiele jest przepisów i środków domowych
n a usunięcie
piegów i oczyszczenie cery z
plam i innych usterek ale prawie żaden
z nich nie daje korzystnych rezultatów,

po

dobnie

jak wiele szumnie reklamowanych
preparatów kosmetycznych znajdujących się
w

handlu.

Natomiast

z

calem

zaufaniem

polecam Paniom, jako prawdziwie skute
czny preparat nietylko usuwający
piegi,
plamy itd., ale ponadto idealnie oczyszcza
jący i odmładzający cerę. Krem toaletowy
dra, Stenzla ,,Benignina", który podobnie
jak puder Benigniua i mydło Benignina,
dzięki swym wybitnym właściwościom od
mładzania naskórka,
stanowią najwyższą
klasę wśród artykułów
toaletowych co
stwierdziłem niejednokrotnie w mej prak W powrocie z podróży po Europie książę
Walji wstąpił do Paryża i złożył wizytę
tyce kosmetycznej.
Dr. B.8.
9158
premierowi LavalowL

-
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Jla ziemiach ffomorza
XV lat polskiej piaty na morzu"

Oświata

Na

marginesie doskonałej książki

pólkach księgarskich ukazało się ostatnio piękne wydawnictwo Instytutu Wy
dawniczego Państwowej Szkoły Morskiej w
Gdyni pt. ,,XV lat polskiej pracy na morzu"
pod redakcją Dr. Aleksego M ajewskiego.
Zarówno gustowna szata zewnętrzna, jak
głęboko i celowo opracowany m aterjał skła
dają się na całość, dającą istotnie poważny
rzut oka na rozwój Gdyni a będącą zara
zem
ładnem i pożytecznem wydawnictwem,
co, niestety, nie zawsze spotykano w pra
cach, poświęconych Gdyni.
Jest to jedna z lepszych monografii, po
święconych portowi gdyńskiemu, nie tylko
ze względu na obszerny zawarty w niej'm a
terjał informacyjny, ale przedewszystkiem
powodu autorytetu autorów poszczegól
nych artykułów w poruszanych przez nich
dziedzinach i zagadnieniach.
Na czoło artykułów wybija się świetnem

z

piórem Wielkiego opiekuna Gdyni Ministra
Eugenjusza Kwiatkowskiego skreślony szkic
w
pod tytułem ,,0 światopogląd morski
Polsce dawnej i dzisiejszej", w którym autor
rzuca szereg głębokich i prostych, tak właś
ciwych mu myśli gospodarczych, zakończo
nych szkicem programowej polityki gospo
darczej, wiążącej się z trzecim powrotem
Polski nad Bałtyk.
W dalszym ciągu znajdujemy charakte
rystykę ,,Morskiej polityki Polski" w ciągu
pierwszego jej piętnastolecia, którą w ob
szernym artykule rzeczowo omawia dyrek
tor Departamentu Morskiego tnź. Leonard
Możdżeóski.

Gdyni

roku

zeszłym

w

.

naszym

-

—

—

—

—

do

Wybory

Pomorskiego Sejmiku
Wojewódzkiego

Wobec rozwiązania Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego zarządzeniem Ra
dy Ministrów z dnia 12lipcabr., Pan Wojewoda Pomorski zarządził wybory do
Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu. Wybory mają być przepro
wadzone w okresie między 16 października i 15 listopada br.
Jak wiadomo, wyboru członków Sejmiku Wojewódzkiego dokonują poszcze
gólne rady powiatowe i rady miejskie miast wydzielonych.

Zacieranie śladów

w

to

leksy Majewski.

niła

-

spoty

wydawnictwach tego rodzaju, a tem
przez
wartościowszy, obraz nie tylko sa
mej linji rozwojowej naszej floty wojennej
ale i psychicznej przemiany, dokonanej jej
przykładami wśród ludności wybrzeża i n aj
bliższego zaplecza.
i
,,Prawne podstawy pracy na morzu"
sposób ich kształtowania się w oparciu o
rodzące się ustawodawstwo polskie w grun
townym i bogatym w dane artykule oma
wia redaktor samego w'ydawnictwa Dr. A-

powiecie

-

,,Obrona Polski na Morzu" pióra Dowód
cy Obrony Wybrzeża komandora dypl. Ste
fana Frankowskiego daje nam nadto

kany

w

kościerskim

szkolnym o. p poczy
powiecie znaczne postępy o
czem
o
świadczą następujące cyfry: kursów
w
38,
których
W drugiej części wydawnictwa zna duje
,,XV lat pracy polskiej na morzu" jest do wieczornych prowadzono
'-'
brało
udział
osób
roku
684
m
(w
zeszłym 12
skonałą, przystępną monografją,
-'cą
my zarys rozwoju pracy portu gdańskiego
w
tym samym okresie czasu, poprzedzony istotnie wydatnie przysłużyć się propagan
kursów i 196 uczestników).
Kursów robót
szeregiem głębokich uwag Komisarza Gene dzie portu gdyńskiego, którego rozwój i roz kobiecych 16
osób 264. Świetlic czynnych
bez
soraR.
P.
Ministra
dr.
Kazi
w
w Gdańsku
pęd przedstawia
popularnego
ralnego
było 27 i 1077 osób. Zespołów teatralnych
mierza Papee. Poza w'yżej W'ymienionemi a r wach Gdyni entuzjazmu lecz w świetle lyfr
tykułami w' wartościowej monografji znaj i zestawień statystycznych oraz w słowach 58, w których czynny udział brało 867 osób,
dujemy jeszcze inne nazwiska autorskie, ludzi, którzy tę Gdynię budowali, co całej przedstawień 122, na których było 8.148 wi
również wwmownie świadczące o powadze pracy dodaje specjalnej nowagi i wymowy.
dzów.
Chórów ludowych 8 członków 283,
zebranego materjału.
Zaznaczyć należy, że wydawnictwo nie
orkiestr 8
członków 79. Razem placówek
Związku korzystało z żadnych zapomóg; nie wysy
Wystarczy wymienić prezesa
Przemysłowców Portowych Romana Hordyń łało nigdzie ustosunkowanych akwi--kirów oświaty pozaszkolnej 155, które liczą 3.204
skiego, charakteryzującego przemysł porto i oparło się całkowicie o własne siły. Jest to czynnych uczestników.
wy w Gdyni i dającego wymowny szkic jego jednym z wymownych dowodów, że wydaw
W tym samym czasie bylo osiem wycie
rozwoju; lub naczelnika Urzędu Rybackiego nictwa tego rodzaju spoczywać winne w rę
Antoniego Hryniewickiego, zasłużonego u r kach ins-tytucji naukowej a nie być udzia czek poza obręb województwa, które trw a
224 uczestników, 18 wycieczek
banisty inż. Filipkowskiego, pioniera spor łem jakichś najmniej do tego powołanych ły 27 dni
osób i instytucyj, obniżających
tów morskich generała Marjusza Zaruskiego
częstokroć poza obręb powiatu
25 dni
657 uczest
i innych.
M. A.
autorytet Gdyni.
ników. Razem wycieczek 37
uczestników
t. j. 2% ogółu ludności powiatu.
1.116
Ogólny przyrost placówek i uczestników
o 400 a nawet 500% czyni postęp więcej niż
widoczny. Dużo zasług w tym wypadku
przyznać należy nauczycielstwu, które tę
pracę prowadzi bezinteresownie.
Zarządzenie gr. W ojewody Pomorskiego
W

Na

pozaszkolna

Wspólna akcja
W ostatnich

sku

się w Gdań
polskich na

czasach mnożą

wypadki zmiany

polskiego pochodzenia

władz

nazwisk

niemieckie.
Nie mamy powodu żałować
renegatów, którzy w ten sposób chcą za
trzeć ślady swojego polskiego pochodzenia.
Na uwagę zasługują jednak metody sto
sowane

przy załatwianiu formalności

zwią

i

gdaóskich

partyjnych

,,T ydzieA Strażacki**
Oddziale

Morskiego
dniach 6—13

W

października odbywa się
propagandowy ,,Ty
dzień Strażacki". Dążeniem władz jest takie
zagęszczenie sieci Ochotniczych Straży Ogniowych, aby w każdym osiedlu znajdował
się zorganizowany j wyekwipowany oddział
Temu właśnie celowi służyć ma ,,Tydzień".
Straże ogniowe na wybrzeżu m ają
po
powiecie

w

morskim

widzianych zapytań dodają jeszcze dalsze,
niczem nieuzasadnione
pytanie, tej tre

ważne zadanie

niu Pana

Polski.

—

muszą bowiem poza

stałą

pieczą
dobytkiem ludności miejscowej,
ści:
ponadto w czasie sezonu letniego chronić
,,Gdyby Pan (i) sam życzył sobie rów przed pożarem mienia dziesiątków tysięcy
nież zmiany nazwiska, pozostawiam uzna
letników przybywających nad morze z całej
przepisowego wniosku
który Pan (i) otrzyma w za
rządzie głównym partji narodowo-soctjalistycznej w Gdańsku, pod warunkiem, że
Pan
(i)
posiada
obywatelstwo
gdań
według

złożenie

(i)

nad

wzoru,

i b. podsekretarz
zanych ze zmianą nazwiska.
w
Jak wiadomo, zezwoleń na zmianę naz
dzielnicy pruskiej
morskim
dr. Stanisław W achowiak obrazując ,,Pier
wiska udziela sąd powiatowy, który jednak
wsze poczynania Polski nad morzem"
daje
Morski Wydział Powiatowy
udzieleniem zezwolenia m a obowią
skie".
utrzymuje
przed
mało
t
dzi
garść źródłowych szczegółów,
ju
75
zek
członków
wnioskoda
ubogich, dotkniętych bądź chorobą psy
z
zmia
Jak
zajpytać
rodziny
powyższego wynika, akcja
siaj znanych z których przebija ciekawy mo
chiczną, bądź też trwałem kalectwem. W
ment głębokiego zrozumienia idei morskiej
wcy, posiadających to same nazwisko, czy
ny nazwisk polskich na niemieckie odbywa
liczbie tej jest aż 59 umysłowo chorych, le
przez całe społeczeństwo Polski od samej
i jakie zastrzeżenia podnoszą przeciw Na
które
się przy poparciu gdańskich władz,
chwdli odzyskania morza.
mierzonej zmianie nazwiska przez wnio w dodatku wskazują zainteresowanym, ja czonych w zakładach psychiatrycznych w
Podstawę pierwszego kroku do żywioło
KocbOrowie i Świeciu, z tego trzech mało
skodawcę.
ko pośrednika przy składaniu wniosków,
wego rozpędu Gdyni w świetnym szk'cu pt.
donosi
Volksstimme"
Jak
w
a
roz
,,Danziger
,,W ywóz węgla polskiego
więc par- letnich.
partję narodowo-socjalistyczną,
czynnikiem
Opieka społeczna w powiecie rftorskim
woju portu gdyńskiego" daje jeden z n aj ostatnim czasie sądy oprócz ustawą prze- tję polityczną.
stoi wogóle wysoko. Władze powiatowe do
wybitniejszych fachowców w tej dziedzinie,
a jednocześnie jeden
z pionierów
tej gałęzi
kładają wielu starań aby dopomó material
handlu polskiego inż. Napoleon Korzón, b.
nie i moralnie najbiedniejszym, dotkniętym
Han
długoletni prezes Izby Przemysłowo
w
prócz nędzy, największem nieszczęściem
dlowej w Gdyni i prezes Rady Interesantów
Portu; x satysfakcją stwierdzający, że cyfry
chorobą. To też sumy wydawane rocznie na.
podane przez delegację polska walczącą w
opiekę
sięgają tu wielu dziesiątków tysięcy.
roku 1919 o port gdański, a tyczące się eks
Teśi mordercą
za
uważane
wówczas
portu węgla,
bezpod
W ubiegłą
stawne mrzonki, nie tylko sprawdziły
niedzielę w godzinach wypadku mieszkańcy i znaleźli ciężko
się,
8930 mieszk.
ale i znacznie przewyższyły oczekiwania de wieczorowych
mieszkańcy
Tymawy, rannego M. Gołuńskiego.
Natychmiast
Miasto
dla
powiatowe Kościerzyna liczyło w
legacji tworząc możliwości rozwojowe
(pow. Tczew), zostali poruszeni niezwy zaopiekowano się ofiarą mordu i odwie
dniu 1 października b. r 8.930
mieszkań
nieistniejącego jeszcze wówczas drugiego
kłym wypadkiem, jaki zdarzył się w od ziono do szpitala w Gniewie, oraz za
portu polskiego.
ców.
kilkuset
od
Do
metrów
wsi.
ległości
po meldowano policji.
Nikt nie mógł dać równic' leoszego
oPod względem
narodowościowym bylo
wracającego do domu rolnika Gołuńbrazu ,,Dziejów budowy portu gdyńskiego"
Natychmiastowe śledztwo wykazało, 8.681
Polaków, 230 Niemców i 19 Żydów.
niż b. naczelnik Budowy Portu w!Gdyni inż.
skiego Mateusza, jakiś nieznany osob że morderstwa tego dopuścił się z po
Z Polaków było wyznania mym. katolic
Tadeusz Wenda, na którego oczach przy je
nik oddał dwa strzały, któremi ugodził
wodu niesnasek rodzinnych i majątko
go wybitnym współudziale piaszczysta wio
okolice żołądka.
Morderca
nie wych, jego teść W. z Tymawy. Ofiara kiego 8.669, prawosławnego 5, baptystów 2,
w
ska kaszubska zamieniła się w żelazo i be go
katol. 5, mojżeszowego 14.
zauważony
przez
nikogo
zbiegł. Na podstępnego mordu zmarła w szpitalu. grecko
ton największego portu bałt~ kiego.
Z
Niemców
wyznania ewangelickiego
na
strzałów,
odgłos
przybyli
miejsce
Tak samo źródłowo i fachowo
omawia
230, mojżeszowego 5.
:~~o
za
w
samą strukturę ,,Portu
Gdyni"
służony organizator dyrektor inż. Stanisław
Łęgowski, pod którego dyrekcją port gdyń
Cokiedy- gdzieT
ski przeszedł swe największe momenty roz
na
REPERTUAR TEATRU ZIEMI
świetnie
ilustrowane
załączonemi
woju,
POMORSKIEJ
przejrzystemi wykresami p. Leonarda Tetzpod wzglądem zdobytych P. O. S.
B.

wojewoda pomorski

stanu

w

Ministerstwie b.

-

Podstępne

morderstwo
powiat Tczew

Opieka społeczna

powiecie

Tymawie

—

Kościerzyna liczy

.

-

Pomorze

laffa.

Poważną pracą ekonomiczną jest obszer
ny m aterjał zawarty w pracy poświęconej,
,,Handlowi zagranicznemu Rzplitej Polskiej
drogą morską" dr. Bolesława Kasprowicza,
dyrektora Rady Interesantów Portu, a opar
ty na zestawieniach i cyfrach najbardziej
źródłowego wydawnictwa tyczącego się Gdy
ni, jakim jest przez nlegoż redagowany
,,Rocznik Rady Interesantów Portn".
W

dalszym ciągu znajdujemy artykuł o
,,Polskiej Marynarce Handlowej" skreślo
ny piórem jednego z najgorliw'szych i n aj
bardziej zapalonych jej budowniczych pre
zesa

Juljana

Rummla.

drugiem miejscu

Wojewódzki
sza niniejszem

Komitet W.F

niania P. O. S.

w

Ministerstwo

.

wyniki akcji

i

P.W

.

ogła

rozpowszech

roku

Spraw

1934 ustalone przez
Wojskowych P. U. W.

P.iP.W.

Wyniki omawianej akcji

są

następujące:

1) województwo pomorskie zajęło II-gie

miejsce pod względem ilości zdobytych
S. z poza szkół i wojska w Państwie.

P.

O.

pośród powiatów województwa po
morskiego powiat kościerski zajął Ul miej
sce, powiat działdowski V miejsce i powiat
tucholski VI miejsce pod względem ilości
zdobytych P. O. S. z poza szkół i wojska w
2)

z

Szczegółowy obraz rozwoju ,,Miasta Gdy
ni" daje Komisarz Rządu mgr. Franciszek
Sokół, pod którego rządami Gdynia nabra
ła dopiero właściwego rozpędu po skoordy
Państwie,
nowaniu rozstrzelonych poprzednio w'ysił
ków dawnej administracji.
3) z pośród miast wydzielonych woje
Ciekawy szkic o ,,Szkoleniu oficerów m a wództwa pomorskiego miasto Grudziądz za
rynarki handlowej" daje długoletni dyrek jęło VII, miasto Gdynia VIII i miasto To
tor Państwowej Szkoły Morskiej komandor
ruń XIII miejsce pod względem ilości zdo
dypl. dani Mohuczy, wychowawca licznej
P. O. S. z poza szkół
i
wojska w
rzeszy naszych młodszych oficerów1 m ary bytych
narki handlowej.
Państwie,

Piątek,

4)
niania
skiem

11 b.

m.

w

Torunia

najlepsze wyniki w akcji rozpowszechpopołudniu przedstawienie
P. O. S. w województwie
pomorSobota, 12 b. m., Toruń
premjera.
uzyskał powiat kościerski,

—

,,Mazepa"

szkolne.

,,Cudzik i Ska"

—

Niedziela, 13.b. m Toruń
wiec*.
,,Cudzik i Ska"
—

5) poszczególne

powiaty województwa
pomorskiego zdobyły następujące ilości P.
O. S. z poza szkół i wojska:
1188, chełmińskipowiaty: brodnicki
1095, chojnicki
796, działdowski
739,
1084, kartuski
1123, koś
grudziądzki
cierski
1392, lubawski
619, sępoleński
świecki
744, starogardzki
378,
1207,

.,

popoł.

Stan

-

—

—

-

-

—

—

—

—

tczewski
1304, toruński
623, tucholski
784, wąbrzeski
1101, morski
1005, mia
sta: Gdynia
955, Grudziądz
1219, To
ruń
1011; razem
18367,
—

—

-

—

—

—

—

—

6) szkoły na terenie województwa
morskiego zdobyły 2043 P.O.S.,
7) wojsko

na

terenie

morskiego zdobyło
8)

razem

nłnralUaao

na

—

9465 P.O.S

terenie

zdobyło

województwa

P.O.S

po
po

.,

województwa
29.875 osób.

po-

,

-

—

wody

w

WBifle

wy

Poziom wody w Wiśle i jej dorzeczu
nosił w dniu 10 października o godz. 7 rano:
W Krakowie ( 2,80)
2,83; w Now'ym Są
-

-

(Dunajec) (O,91) 0,90;

w Przemyślu (San)
(—2,30) —2,30; w Zawichoście (l,09) 1,08; w
Warszawie (l,02) 1,00); w Wyszkowie (Bug)
(O,25) 0,25; w Pułtusk u (Narew) (O,76) 0,77; w
Płocku (O,79) 0,78; w Toruniu (O,78) 0,78; w
czu

Fordonie

(O,78) 0,76; w Chełm nie (O,82) 0,80;
w
Korzenlewie
Grudziądzu (O,85) 0,81;
(l,10) 0,08; w Piekle (O,26) 0,20; w Tczewie
(O,23) 0,17; w Einlage (2,32) 2,22; w Schlewen
horst (2,52) 2,38.
w

W nawiasach podajemy stan wody
przedniego dnia.
Temperatura wody wynosiła o godz.

z

po

7

ra

nowdniu9bm. 12,5st.C., a wdniu10bm.
11,9 st. C.
wiatofe nofałdraowa
wobartoL
-

PIĄTEK, DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 1935 R.

sekretariatów sadowychwBydgoszczy
B.kierownicy
skazani
półtoraroczne więzienie

na

Oskarżeni Szulc i

Znamienna motywacja
Kulczycki działali na szkodę wymiaru sprawiedliwości
i
moralna
szkodliwość
działalności
wyroku piętnuję zgniliznę
,,wpływowych sekretarzy"
-

Sensacyjny proces b. kierowników se iego ostatniego przez Kom. sąa. leoiiia
,,Sąd poczytuje to za zgniliznę, za
sądowych w Bydgoszczy, Kozłowskiego do ,,wpływowego pana se szkodę dla wymiaru sprawiedliwości, że
dawniejszego naczelnego sekretarza pro kretarza", który może więcej Zdziałać urzędnicy dopuszczali się w gmachu są
kuratury S. O. i prezesa Zarządu Okrę niż którykolwiek adwokat
pertrakta dowym tego rodzaju nadużyć. Sąd w in
Tow.
Urzędników Sądowych cje o interwencję przeniosły się z gabi teresie Narodu wydaje z czystem sumie
gowego
kretariatów

-

Kulczyckiego, oraz b. sekre netu kierownika sekretarjatu do restau
naczelnego S. O. i wiceprezesa To racji. Już
tym czasie tematem per-

Stanisława

tarza

warzystwa Urzędników Józefa Szulca

o

nadużycia na zajmowanych stanowi
skach
urzędowych
dobiegł końca.
-

W

dniu

dniu

wczorajszym, jakó w trzecim
rozprawy sąd ogłosił wyrok skazu

jący obydwóch oskarżonych po półtora
roku
więzienia, piętnując w motywa
cji wyroku działalność ich objętą aktem
oskarżenia jako zgniliznę moralną, i ja
ko szkodę dla wymiaru sprawiedliwości.
TRZECI DZIEŃ ROZPRAWY

traktacyj pomiędzy Szulcem,
czykiem była sprawa karna,
usiłowali

to

w

toku

a
a

rozprawy

niem

Gromnie

—

jak

w

i

drodze

zarzutów

Sąd

Zarządzie

Tow.

nieudolna
ukarana

wyroków dyscyplinarnych.

w

Po

zatem
nadużycia dokonywane były w
organizmie zbiorowym, tak, iż należało
by również innych winić za ich istnie

nie.

—

b.

pozostałych

Urzędników Sądowych była
szkodliwa, lecz została już

dowieść

sprawa

świadkiem

do

uznał, iż gospodarka

interwencji o przy
spieszenie uzyskania kwitu mazalnego
dla Gromczyka.
Sąd przyjął również
fakt, iż w czasie gdy Gromczyk odsia
Szulc będąc
dywał karę we więzieniu
oskarżeni

wyrok skazujący!"

Co

ad
Inowroc

sekretarzem

Tydzień Miłosierdzia
w
diecezji chełmińskiej
Od

1

listopada

br.

do

8 tegoż

miesiąca

Związek Towarzystw

Charytatywnych
diecezji chełmińskiej, w myśl rozporządzeń
J. Eks. Ks. Biskupa Ordynarjusza dr. Oko
niewskiego, organizuje n a terenie całego
Pomorza
,,T ydzień Miłosierdzia".

-

—

Uroczystość ta ma być nietylko wyrazem
i
działalności
współpracy
intensywnej
wszystkich katolickich organizacyj chary
tatywnych naszej diecezji, ale głębokiego
zrozumienia przez całe społeczeństwo po
trzeby czynnego, ofiarnego miłosierdzia w
czasach dzisiejszych.
to niejako sym
wysiłku jaki winno, wobec
zbliżającej się zimy, podjąć społeczeństwo
z całem poświęceniem.

,T ydzień Miłosierdzia"

bol wytężonego

powiększenia funduszów i zaso
organizacyj dobroczynnych rozsprzeda-

Celem
bów

charakterystycznej dla tej wać się będzie w okresie od dn. 27 paździer
wiceprezesa Towa nika do 3 listopada br. afisze i nalepki pro
ławiu, podjął na poczet swego wynagro rzystwa sprawy kupna parceli pod bu
pagandowe.
dzenia za użycie wpływów na tok spra dowę sanatorjum w Solcu
Sąd przy
Ponieważ
przesłuchania świadków
Z uwagi również n a wzrastające w cza
wy karnej Gromczyka kilkaset złotych.
jął rachunki przedstawione przez obro
dobiegły końca w drugim dniu rozpra
sie zimy szeregi ubogich i nędzarzy prze
Sąd nie uwierzył, żeby za wystaranie się nę. Co do funduszu Kaszubowskiej Sąd
trzeci dzień rozprawy,
wy wieczorem
zostanie kwesta
publiczna i
o legalny dokument, jakim jest kwit hi
przyjął, iż staraniem oskarżonych ze prowadzona
akt
poza odczytaniem
sprawy, wypełni
zbiórka odzieży.
poteczny ktoś dał 2.000 zł, jak starali się brany został dla niej fundusz w sumie
ły przemówienie stron.
o
tem
przekonać oskarżeni. Wysiłki ok. 4.000 zł. W tem, iż Kulczycki zfun
Prokurator dr. Kastelli w przemówie
do tego celu określił sąd
duszu tego użył dla siebie pewne kwoty,
zmierzające
niu swem poparł tezy oskarżenia w ca
w motywacji wyroku jako ,,tłumaczenia
we
Sąd nie dopatrzył się winy oskarżonego,
łej rozciągłości, uzupełniając dowodo
kłamliwe, bajki dla dzieci, a nie dla biorąc pod uwagę,iż działo się pod okiem
toku
w
rani!
awanturnika
śmiertelnie
wy
materjał nagromadzony
z fun
sądu".
szerszych władz. Jak wiadomo
śledztwa
szczegółami
zaczrepniętemi
W Wielkim Kacku (powiat morski) znaj
Działalność
oskarżonych
sprecyzo duszu tego, który jeden z obrońców
z
i
zeznań
świadków, a w
rozprawy
dujący się w restauracji Cząstki Jana zna
aktu oskar
i
słu
wana w punkcie pierwszym
oskarżonych pięknie
najzupełniej
ni awanturnicy Szenk Karol, Szenk Anto
szczególności głównego świadka poszko
sznie nazwał ,,wdowim groszem", Kul
żenia, ze względu na osoby oskarżonych,
Ritz Leon, Ritz Józef, Rzepa Franciszek,
dowanego Gromczyka.
Oskarżyciel pu
raz
za
w
sądo czycki czerpał
jako
wpływowych urzędników
dwójnasób:
zgo ni,
Bieszk Karol i Kunkel Bronisław w staniebliczny podkreślił zdolności organiza
została w motywa
dą Kaszubowskiej, raz bez jej upoważ
torskie, oraz niezwykły tupet, z jakim wych, napiętnowana
podchmielonym wszczęli awanturę z bra
dobitnie i jasno:
nienia.
cji
wyroku
oskarżeni kontynuowali
tem właściciela restauracji Cząstką Włady
swoją działal
ność, jak również presję moralną wy
sła-wem, obrzucając go butelkami.
wieraną przez nich na jednostki im pod
na
Gdy Cząstka August wyprosi! awantur
ległe, presję wypływającą samorzutnie
ników z lokalu, Szenk Karol doskoczył do
z
racji stanowisk b. kierowników sekre
niego w zamierze uderzenia go nożem.
Komitet Organizacyjny
tariatów.
Wystawy Mebli
Sąd konkursowy uchwalił po dokladnem Wówczas
Cząstka August we własnej obro
Zkolei mowy obrończe wypowiedzieli
Artystycznych w Bydgoszczy, zgłosił w m a rozpatrzeniu projektów, nie przyznać żad nie oddał strzał z rewolweru, raniąc na
pp. mec. Trzciński i mec. Domkę. Obroń
ju b. r. konkurs na projekty pokoju stoło nemu z nich pierwszej nagrody. Drugą na pastnika w brzuch. Reszta awanturników
cy po omówieniu szczegółów rozprawy
wego, pokoju sypialnego,
pracowni (gabi grodę przyznano projektowi ,,Blok", które wybiegła na ulicę, demolując kamieniami
wnieśli o całkowite uwolnienie
swoich
netu) i świetlicy domowej (pokoju miesz go autorem okazała się p. Marja Czermiń trzy okna restauracji.
Do wniosków tych przyłączy
klientów.
Sawicka, Warszawa, ul. Wolcza 29a.
kalnego). W projektach można było uwzglę ska
Rannego przewieziono do szpitala w Gdy
li się obydwaj oskarżeni, którzy w ostatdnić wszystkie style
historyczne zgodne z Trzecią nagrodę otrzyma! projekt ,,Bridge", ni, gdzie stwierdzono, że stan jego jest po
niem słowie nic do sprawy nie dorzu tradycją polską, oraz wszystkie style ludo
którego autorem jest p. Witold Jerzyko- ważnym. Zbiegłych awanturników jak rów
cili, prosząc krótko o uniewinnienie.
do współczesnych
we polskie dostosowańe
wicz, Bydgoszcz ul. Jagiellońska 26. Do nież Cząstkę Augusta przytrzymano i osa
O godz. 11,30 sąd udał się na naradę
warunków życia.
datkowe nagrody przyznano: 200 zl. za pro dzono w areszcie
śledczym.
celem przygotowania sentencji wyroku.
Nagrody za najlepsze projekty ofiarowa jekt nr. 7, autor p. K. Szeja, Murcki, Górny
no
ze strony Zarządu Miejskiego
Bydgosz Śląsk, ul. Miarki i, 100 zl. za projekt nr. 18,
WYROK
autor p. Władysław
Sawicki, Warszawa,
czy, (500 zł.), Rady Wojewódzkiej B. B. W
,,WŚRÓD STARSZYCH I DZIECI, RADJO
Po naradzie Sąd ogłosił wyrok skazu
R. w Poznaniu (300 zl) i Rady Grodzkiej B.
Akademja Sztuk Pięknych, 100 zl. za pro RADOŚĆ NIECI".
jący osk. Kulczyckiego i Szulca po pół
B. W R. w Bydgoszczy (200 zł.).
Na kon*
tora roku bezwzględnego więzienia.
jekt nr. 4, autor p. K. Szeja, Murcki, Górny
kurs nadesłano 23 projektów ze wszystkich
Śląsk, ul. Miarki 4.
W zasadzie Sąd całkowicie uznał te
stron Polski.
Nagrodzone projekty, będą wykonane
zy aktu oskarżenia dotyczące oszustwa
Posiedzenie Sądu konkursowego
Szulca i Kulczyckiego na szkodę Wilhel
odbyło przez mistrzów bydgoskiego cechu stolar
BYDGOSKA GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
ma Gromczyka z Inowrocławia i za ten
się 5 października br. pod przewodnictwem skiego na reprezentacyjną wystawę mebli
dnia 10 października 1935
W
Prezesa
Rze
która
na
obu
odbędzie
się
wiosnę
Zakrzewskiego,
Izby
artystycznych,
czyn wymierzył
oskarżonym karę. p.
Warunki:
Handel
hurtowy,
parytet Bydgoszcz,
ładunki
dostawa
100
1936 r. w Bydgoszczy.
bieżąca,
wagonowe,
kg
Poza tem potępił Sąd również czyny omieślniczej w Poznaniu.
Notowania odbywają, się
wszystkie dni powsze
dnie.
skarżonych objęte w dwóch
dalszych
żyto 315 t. 13,20—13,25—13,50; pszenica st. 18—
punktach aktu oskarżenia, jednak od
18,50; jęczmień brow. 15,75-16,25; jednolity 14,75—
zbiór.
15,;
14,25-14,50; owies 20 t. 16-15,50-16;
wymiaru kary za te przestępstwa odstą
22,25—
żytnia wyciągowa 0—30 proc. wi.
w
Warszawie i
Jak już donosiliśmy, przychwycono przed
wagę
wykryto kradzież. mąka
pił, uznając, iż oskarżeni ukarani zo
22.75, gat. I. 0 -45 proc. wi.
21,75-22,25, gat. I. 0
55 proc. wi.
45-55 proc.
21,25-21,75, gat. II
kilku dniami w Gdańsku żydówkę LubianiStwierdzono numery skradzionych bankno
stali już w drodze dyscyplinarnej, oraz
wł.
0—90 proc. wł.
18,50—19,
16,25i uwiadomiono
o kradzieży policję
o nadużycia w organi
cką, która zajmowała się sprzedażą skra tów
31
jeśli chodzi
16,75; mąkapszen. gat. IA 0—20proc. wł.
czasu
ze
oraz
wówczas
w
Gdańsku
33,gat.IB.0—45proc.wł.w.30—81,gat.IC.0
i
funduszu
skrzyni, podczas gdańską,
czynną
zacji
sprawę
Kaszubowskiej dzionych swego
55 proc. wł.
D
0—60
29,25-30,25, gat.
proc. wł.
0 -65 proc. wł.
28,25—29,25, gat. I E
27,25misję polsko
amerykańską, przypuszcza
byli współwinnymi, chociaż nie jedy transportu, banknotów 1000-złowych.
IX
A
20
-55
wł.
28,25, gat.
24,75-25,75, gat,.
proc.
Przy tej okazji przypomnieć należy Czy jąc, że kradzież dokonana została w Gdań II B. 20—65
nymi sprawcami nadużyć.
wł.
D
45—65
24,25-25,25, gat.
proc.
22,50-23,50, gat. II F 55 -65 proc. wł.
ppoc. wł.
Sąd uznał, iż osk. Stanisław Kulczyc telnikom naszym przebieg afery kradzieży sku.
18 ,25-18 ,75,
0-90 proc, wł.
20,25Po mozolnych dochodzeniach wyśledzo
ki i Józef Szulc
czasie
od
w
stand.
grudnia tych banknotów.
20,75; otręby żytnie
9,50—10,25.
wymiął
miałkie
st.
średnie
st.
10—10,75,
9,50—10,
pszenne
zamierzał
czasu
no
i
Otóż
wreszcie
r.
do
m
r.
i
1928
w
rząd polski
swego
sprawców kradzieży licznych grube 9,75-10 ,50, jęczmienne 9,75-10 ,75; rzepak
aja 1929
Bydgoszczy
bez worka 39—41; rzepik zimowy bez wor
Inowrocławiu w zamiarze przysporzenia
wycofać z obiegu tak zwane m arki polskie paserów, przeciw którym wytoczono postę ka
36—38; mak niebieski 54-57; gorczyca 37—39;
sobie bezprawnej korzyści majątkowej
i zaprowadzić nowy pieniądz, a mianowicie
powanie karne.
siemię lniane 35-37; peluszka 21-23; wyka 2123; groch polny 21—23;
29—32;
groch W iktorja
Gdański sąd ławniczy skazał Christianposzkodowali na sumę 1.890 zł Gromczy złoty polski. Nowy pieniądz zamówiony
grooh Fólgera 21-24; koniczyna biała 70-90; zie
mniaki jada(ne pomorskie 3,75—4,25; ziemniaki ja
został w Londynie. T ransport nowych bank
sena za kradzież i oszustwo na 2 lata 3 mie
ka, oskarżonego w tym czasie o kradzież
dalne nadnoteckie 4—4,50;
ziemniaki fabryczne
prądu elektrycznego. Oskarżeni zwiedli notów załadowany został w Londynie w 144 siące, B. na rok więzienia, a kilku paserów kg. proc. 75 t. 18—18; makuch lniany 18,50—19; ma
kuch
rzepakowy 13,50-14; makuch słonecznikowy
Gromczyka fałszywym faktem, kłamli- skrzyniach z blachy żelaznej na statek an również na kary więzienia.
ot19,50—20,50; makuch kokosowy 15-16; siano nad
wemi zapewnieniami, że w jego sprawie
gielski ,,Moskow". Do załogi statku nale
Polićja gdańska zajęła banknoty 1000-zło- H noteckie luzem 7,59 -8; śrut soja 20-21
karnej nie ma dowodów winy i wobec żeli m. i. obywatel duński, marynarz Mau towe na ogólną sumę 2.500 tys. złotych, 1340
POZNAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOWA
dnia 10 października 1935
tego potrafią się wystarać o uniewinnie rycy Christiansen, zamieszkały w Gdańska banknotów nie udało się jednak wówczas
nie wzgl. umorzenie sprawy.
żyto 13,25-13,50; jęczmień przem. I. gat. 14,25Podtrzy na Westerplatte, i palacz Maks B. z Gdań odnaleźć.
14,75 IŁ gat. 13,75-14,00; mąki żytnie, wszystkie
Przeciw wyrokowi
mując to błędne mniemanie u Gromczy ska Wrzeszcza. Postanowili oni jeszcze w
skazującemu zgłosił gatunki
20 gr. niżej;
mak niebieski 58-55;
zie
ka w zamian za wynagrodzenie, oskar
jadalne 3,00—3,75.
porcie londyńskim okraść transpo rt pienię Chr., B. i kilku dalszych skazanych apela mniaki
Ogólne usposobienie: spokojne.
żeni podjęli się przeprowadzić interwen
dzy. Otworzywszy jedną ze skrzyń, zabra cję. Urlopowany z więzienia palacz B. zbiegł
NOTOWANIA
GIEŁD?
WARSZAWSKIEJ
cję u sędziów i prokuratorów, ażeby li 4 paczki po 1 miljonie złotych, które zagranicę i nie przybył na rozprawę odwo
dnia 10 października 1935
a
został
Chr.
sprawa Gromczyka została umorzona,
bunkrze
Po
w
ławczą,
zwolniony, gdyż jak
przechowali
węglowym.
przy
Dewizy.
a Gromczyk uniewinniony.
W ten spo
byciu statku do portu gdańskiego, unieśli się wykazało dopiero później, kradzież nie
B erlin
213,45, 214,45,
Belgja 89,70, 89,93, 83,47;
sób wpływowi panowie kierownicy se
212,45;
359,70,
360,60, 358,80; Londyn 26,07,
Holandja
na
została
lecz
w
ląd.
lup swój
Transport pieniędzy
popełniona
porcie gdańskim,
2620
25,94; Nowy Jork nienotowany. Nowy Jork
kretariatów
postanowili
,,wyręczyć'1 odszedł tymczasem koleją do Warszawy, i już w Londynie, a obcokrajowiec, dopusz telegr. 5,31%, 5,34%, 5,28%; Oslo 131, 131.63, 130,33;
22,01, 22,06, 21.98;
Paryż S5,0iy2, 35,10, 34,93; Prag
sprawiedliwość...
nikt nie spostrzegł, że w jednej ze skrzyń
czający się kradzieży zagranicą, nie podle Sztokholm 134,40, 135,05, 133,75; Szw ajcaria 178,05,
W motywacji wyroku przewodniczą
H iszp
173,48,
172,62;
72,60,
72,96,
72,24.
ja
k
arze
skradziono 4 milj.
banknotach
w
Gdańsku.
złotych w
ga
Tendencja: niejednolita.
cy trybunału sędzia S. O. Tełichowski
Taki oto przebieg
miała głośna swego
1000-z lotowych.
Akcje.
zaznaczył, iż sąd dał wiarę zeznaniom
czasu
afera kradzieży banknotów polskich.
Po kradzieży złodzieje porzucili pracę na
Bank Polski 88;
Ostrowiec 15,75; Starachowice
świadka Gromczyka, a pozatem przyjął
*
30,50..
statku, a Ch. ożenił się. Obaj sądzili, że są
Tendencja słabsza.
również pokrywające się z zeznaniami
Przeciw małżonkom Lubianickim wdro
miljonerami, mimo, że złote wówczas nie
Papiery wartościowe.
świadka Ko
Gromczyka oświadczenie
zostały puszczone w obieg. Po pewnym cza żyła prokuratura gdańska postępowanie
4 proc. poż. inwegt. 108; 4 proc. poż. inwest. se
złowskiego i Klejbora.
ryjna 109,50—110; 5% poż. konwersyjna. 68; 6proc.
sie złodzieje
skradzione banknoty zaczęli
karne za oszustwo.
Lubianicką badał już poż. dolarow 79,25; 6 proc. poż. stabiliz. 61,65—:
drobne
ziemskie
na
zn
a
Z GABINETU SĄDOWEGO
81.75,
62,25-62,38; i% proc. 1.
sprzedawać
czarnej giełdzie, gdzie
sędzia śledczy i zarządził ulokowanie jej w 43,50-14;
5 proc. 1.
W arszawy
54,60—
leźli chętnych nabywców, gdyż brali za je
DO RESTAURACJI
doi.
i%
nie
54,13-54,38;
52,40-52,30
proc.
poż.
premj.
gdańskiem więzieniu sądowem. Męża jej
S%
1. z." Łodzi
1933
52,40;
49,50.
den
banknot
mk.
W trakcie zaznajamiania się Szulca
tylko 4—60
aresztowano,
ponieważ jest on obłożnie
Tendencja dla pożyczek mocniejsza, dla lietów
Wreszcie zwrócono na fakt powyższy uze
sprawą Gromczyka, po skierowaniu
niejednolita.
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PIĄTEK, DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 1935 R.

s

Funduszu Pracy
rozpoczyna również swoja działalność
Rozpoczynamy na łamacłi ,,Sn a*4 łańcuch złotówkowych ofiar
na rzecz naśbsedmeiszych powiatu

PowiatowyKomitet

KALENDARZYK

Piątek: Emiljana
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG
w dniu 11 bm.

POGODY

zmienna z przelotnemi
mi.
Dość silne i porywiste wiatry
z kierunków południowych, potem
dnie. W górach
halny.

deszcza

Pogoda

najpierw
—

zacho

Dyżur nocny aptek do
włącznie pełnią: Apteka pod

dn.

13 bm

Niedźwie

dziem, ul. Niedźwiedzia 11, tel. 3050 i Apte
ka pod Koroną, ul Dworcowa 48, tel. 3301.
Muzeum Miejskie
od 9—16, w niedziele i
—

otwarte

święta od

codziennie
11-14
.

26-17.
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie pożarowe Straży Pożarnej

—

—

—

kserskie

w

,,Astorją"

dziądz

o

tel. 06.

S.

powodu próby generalnej
piątek
przedstawienie zawieszone.
to
urocze
dzieło
,,Wiedeńska krew"
komedjowe, uśmiechnięte, pełne przecud
nych melodyj, roztańczone w rytmie nie
śmiertelnego walca, lśni nowym blaskiem
w pomysłowej, barwnej inscenizacji M. Dowmunta, w przepysznej grze zespołu (pp.:
-

Fontanówna, Gabrielli, Gilewska, Dowmunt,
Dytrych, Leśniowski, Petecki, Rewkowski,

Wawrzyniaka, Władysław Krymski z
Solca, wójt Paśniewski z Osielska, wójt

rosty powiatowego i

Komisję

nem

Z. S., a G. K. S. (Pe-Pe-Ge) Gru
mistrzostwo drużynowe Pomorza.

o

reali
budową war
P.

W

starosty Michała Steianickiego

nia

zamiłowania
i

go

do

im.

M arszałka

Dla uświetnienia
kie

podniesienia
w
strzeleckiej

W.

organizacje

uroczystości
F .i P.

W

.

klu
sztanda

oraz

ze

Zbiórka delegacyj przed strzelnicą na
Stadjonie o godz. 12 w kolejności: a) or
b) hufce
ganizacje p. w (bez broni);
szkolnep.w.; c)O.P.K.doO.K.; d)
organizacje w. f. i kluby sport.
Po uroczystościach poświęcenia i otwarcia strzelnicy rozpoczną się zawody
.

strzeleckie

o

mistrzostwo miasta.

Badania

nad

psychotechniczne

postanowiono również
akcji ogólnej rozpocząć
,,łańcuch szczęścia" na łaskawie uży
czonych łamach ,,Dnia Bydgoskiego",
oraz
wydać odezwę celem zapoczątko
wania zbiórki naturalij.
Na ,,pierwszy ogień" akcji łańcusz
kowej wzywają do wpłacenia 1 zł, wpła
cając równocześnie na konto Komitetu
w
administracji ,,Dnia Bydgoskiego":
P.

1)

starosta

do

:ua

Stefanicki

M.

ks.

akcji

właśc.

prob.

maj. Kusowo
dyr. Szymańskiego

i

p.

p. G.

wzy-

-

Hamerskiego,
Wodzińskiego

z Fordonu;
dyr. Czaczka-Ruciński zaprasza
rej. Kosidowską, dyr. Bairową z Ko

P.

2)

ronowa

donu;
3)
sza

i burm.

Wawrzyniakową

wicestarosta

P.

pp.

z

For

zapra

Czubiński

dyr. Radzimińskiego

z

Potulic,

Alkiewicza i ks. kan. Gawin-Gostowskiego

z

4)

Fordonu;
P. rej. Kosidowski

sędz.

zaprasza pp.:
Kentzera i

Straszewskiego, wójta
mjr. Kapelę z Koronowa;
5)

młodzieżą rzemieślnicza

Jan
Ku

toku obrad

W

zesa

REPERTUAR KIN.

kapelan

tworzą:

niezależnie od

wszyst

rami.

znaczenia

-

rewizyjną

jawskiego.

Piłsudskiego.

Poświęcenie i otwarcie strzelnicy od
będzie się w niedzielę, dnia 13 bm. o go
dzinie 12,30.

strzeleckie by sportowe wyślą delegację

sportu

temsamem

mistrzostwo miasta
Stadjonie

Miejski
zując program pracy nad
i
oraz
sztatów dla wych. fiz.
sportu,
przysposobienia wojskowego, ukończył
budowę strzelnicy małokalibrowej w ce
lu propagowania strzelnietwa i szerze
.

Husowa

na, dyr. K. K, O. pow. bydgoskiego
kowski i p. Józef Ostrowski z Solca

Uroczyste poświęcenie nowej strzel
nicy małokalibrowej w Bydgoszczy
strzeleckie

Wtelna i prezes Gustaw Wo
jako członkowie.

z
z

października r. b. wybra
wykonawczy w skła

Komitet

godz. 18-tej w ,,Domu jako przewodniczącego,
dyr. Wacława
Strzeleckim", dawn. sala Małeckiego, ul.
jako
zastępcy prze
Wrocławska. Skład drużyn walczących po Czaczki-Rucińskiego
burmistrza m. Fordonu
wodniczącego,
numerze
w
damy
jutrzejszym.

F. i

dziński

P.W.iW.F.ks.prob.HamerskizWtel

o

Komitet W.

Gretzerz

posiedzeniu konstytucyj-

dniu 10

ny
dzie pp.:

nie

prześlicz

w

został

społeczeń
Rychter, Ziemski), a wspaniałe wkładki ba sprawności
pomysłu J. Fabiana, z udziałem Ire stwie, mając przy tem na uwadze, że
ny Jedyńskiej,
byłej primabaleriny opery każdy obywatel naszego Państwa musi
poznańskiej urozmaicą wspaniałą całość,
być zdolny do jego obrony.
nad którą czuwa dzielna pałeczka kapelmiKażdy obywatel ma obowiązek nau
strżowska p. Kuczery.
Premjera w sobotę,
czania się i podtrzymywania sprawności
dnia 12 bm.
,,Zaczarowane Koło" po cenach zniżonych. strzeleckiej, do czego przyczyni się uPiękna baśń dramatyczna L. Rydla ,,Zacza kończona 6-stanowiskowa strzelnica na
Koło" ukaże się w nadchodzącą
dzielę o godz. 16 po cenach zniżonych.
Wieczorem ,,Wiedeńska krew",
na operetka J. Straussa.

Na

nickiego.

letowe

rowane

Stefa-

grodzkiego

-

Zawody

z

.

Maksymiliana

GRUDZIĄDZKI K. S.
budzi niedzielne spotkanie bo
Bydgoszczy pomiędzy miejscową
Z.

'JEATRU MIEJSKIEGO.

Z
W

RZYM.-KAT

Sobota:

Zawody odbędą się

—

—

,,ASTORJA"
Sensację

—

Zgodnie z zarządzeniem Pana Woje
wody Poznańskiego powołany został Po
wiatowy Komitet Funduszu Pracy w
Bydgoszczy pod przewodnictwem p. sta

P. Wł.
Z. P

.

Krymski

sam

.

zaprasza pp.:

assęsora

pre

Cichowlasa,

in

spektora Biskupskiego i kier. kasy Wy
rzykowskiego z Wydziału Powiatowojjo.

rzemieślniczych poradnic jąeemi sprawy terminatorskie, Izba Rze
Poznaniu
do
wydała
znajduje coraz większe mieślnicza w
I. wystawa sprzętu
Kongo" i bogaty nad zrozumienie i uznanie.
bo wszystkich cechów i komisyj egzamina
Najłatwiej
program.
ny przeciwgazowe!
wiem poprzez Poradnię Zawodową uzy cyjnych okólnik, w którym zwraca uwa
BAJKA: ,,Twe usta kłamią" i ,,100 metrów
W
nadchodzącą sobotę, dnia 12 bm. zo
miłości".
mło
skać odpowiedni materjał ludzki dla da
gę pp. mistrzom,
przyjmującym
stanie
otwarta
wystawa sprzętu obrony
BAŁTYK: ,,Koei pazur" i ,,Niedola emigran
dzież
że
w
rzemiosła,
naukę
odtąd
wy
nej dziedziny pracy.
w lokalu b. kawiarnią ,,Sata".
przeciwgazowej
Młodzież, pragnąca obrać jakiś za magać będzie od wszystkich nowozgło- voy" przy pl. Teatralnym 6, I. p.
'WystaKRISTAL: ,,Wojna w królestwie walca" i
wód, również chętnie korzysta z usług
szonych kandydatów łącznie z przedło wę urządza Obwód Miejski LOPP. w Bydgo
nadprogram.
MARYSIEŃKA: ,,Ostatnia serenada".
poradni, gdyż niejednokrotnie pragnie żeniem umowy w Izbie wzgl. Cechu tak szczy, pragnąc w ten sposób zapoznać sze
rokie rzesze ludności cywilnej naszego mia
REWJA: ,,Grzech miłości" i rewja p. t. ,,Raz
upewnić się co do swoich uzdolnień, za że i świadectwo o uzdolnieniu zawodo- sta i
oberek".
okolicy ze sposobami obrony przeciw
Badań
w
wem,
wydanem przez Instytut
sięgnąć porady
sprawie zapotrzebo
gazowej.
wania na rynku pracy itp.
Na wystawę tę
Psychotechnicznych.
Obwód Miejski LOPP.
Badania psychotechniczne
Poradnia Zawodowa opiera swe po
przepro sprowadził dużo ciekawych eksponatów.
otwarta będzie codziennie od
rady co do uzdolnień zawodowych na wadza na terenie okręgu Izby Rzemieśl od Wystawa
12 do 20bm. w godz. od 10--19. Wstęp na
podstawie badań psychotechnicznych i niczej Poznańskiej, Wojewódzki Insty wystawę 20 gr. dla młodzieży 10 gr.
dla imssĘtieskdiaitĄCtsctw
tut
lekarskich
Rzemieślniczo-Przemysłowy przez
przyczem badania psycho
Zarząd Obwodu Miejskiego LOPP. ape
da
33 udgoszczij
w
techniczne mają stwierdzić:
1) ogólny swoje Gabinety Psychotechniczne:
luje do obywateli miasta o zainteresowanie
ss
Adjazd pociq^.
AlnjłfjJoszscaij
poziom umysłowy; 2) uzdolnienie kan Poznaniu przy ul. Wały Zygmunta Au się wystawą, a przez nią o uświadomienie
sobie
w dzie
dydata do danego zawodu; 3) stan zmy gusta 15 (Dom Rzemieślniczy) I ptr. po dzinie ogromu dokonanych już prac
(ważny od dn. 15. V. 1935 r.)
obrony
przeciwlotniczo-gazowej.
Toruń—Warszawa: 2,42 6,50 8,05 9,58 14,05 słów; natomiast badania lekarskie ma kój 27
w
Bydgoszczy przy ulicy LiWszelkich wyjaśnień przy stoisku udzie
15,35 17,56 18,26 21,26 (tranzytowy), 23,15. ją wykazać zdatność fizyczną kndydata. ją wykazać zdatność fizyczną kandyda lać
będą instruktorzy LOPP.
Tczew—Gdańsk—Gdynia: 0,30 (do Lask owic),
W zrozumieniu doniosłości tych za
ta.
Zwiedzajmy wystawę LOPP!
3,50 5,20 (do Laskowic), 7,54 12,33 13,13
(KS)
gadnień i zgodnie z przepisami regulu(do L askowic), 17,15 19,45 20,00.
sferach

W

ADRIA: ,,Sing -Sing".
APOLLO: ,,Napad na

two

obro

zawodowe

—

informator

—

—

do

Kościerzyna—Gdynia: 8,01 15,20;

Rynko

16,10 20,30 od 19/y-tyIX.
Naklo-Piła: 0,02 6,15 10,41 14,45 19,49.
Unisław —Brodnica: 4,46 8,11 13,45 16,20 21,45.
Inowrocław—Poznań: 0,46 3.51 6,33 9,25 14,01
18,32 22,18 23,00.
Wągrowiec—Po zn ań : 5,05 10,40 13,30 18,35.
Inowrocław—Karsznice—Herby Nowe: 0,46
14,01.

Obwód Miejski LOPP. na kopie(
Marszałka Piłsudskiego

wa:

śrtestauraeieiJ4an)!amie

Wyboro

i Cukiernia Berendt.
kuchnia, wyśmienite ciastka.

Restauracja
wa

bydgoskie

Pielgrzymka rolników pow.
go do Krakowa i na Sowiniec. Dziś w piątek,
dnia 11 bm. o godz. 19,20 wyrusza z
szczy pielgrzymia okolicznych rolników do
Krakowa i na Sowiniec.
Pielgrzymka za
bierze
przeznaczoną na kopiec Marszałka

Bydgo

Piłsudskiego ziemię z historycznych miejs
cowości powiatu. Na czele wycieczki udaje
się do Krakowa
Powrót

p.

wicestarosta

pielgrzymki nastąpi

w

Czubiński.

niedzielę.

Sobótki Polskiego Białego Krzyża w
malinowej .,Pod Orłem" odwołuje się.
Związek Strzelecki Oddz. nr. 5. Zbiór

—

sali

—

ka

członków

Oddziału

celem

należy

Kierować

zwiedzenia

Wielkopolskiej Papierni w sobotę o godz. 11
w świetlicy.
Koło Śpiewackie ,,Hasło" przy K.P.W.
w Bydgoszczy obchodzi w nadchodzącą nie
dzielę, dnia 13 bm. w salach ,,Strzelnicy"
ul.
przy
Toruńskiej uroczysty obchód
15-lecia swego istnienia.
O godz. 12 odbę
dzie się msza św. w kościele farnym,
zaś
o godz.
17 rozpocznie się zebranie jubileu

WYCH, Członków Rad Ludowych i Organiza

Powstania Wielkopolskiego
i powiat Bydgoszcz,
1918/19 r. na miasto
Centrala w Poznaniu, otwiera z dniem dzi
siejszym swoje biuro w Bydgoszczy, przy ul.

cyj Tajnych

z

jest organizacją apolityczną, m ającą jedy
nie na celu zebranie m aterjału, dotyczącego
począwszy od
pow stania wielkopolskiego,
konspiracyjnych

prac

do

aż

wybuchu

po

z
wraz
wstania,
rejestracją wszystkich
członków, względnie działaczy i przekaza

nia

do

zebranych szczegółów

storycznego przy DOK. VII

spisania historji

.

w

powstania

Referatu

Hi

Poznaniu, dla

wielkopolskie

go.

Ponieważ władze
wojskowe przyrzekły
nadać wszystkim osobom, biorącym udział

wyżej wymienionych organizacjach, pra
wojskowe, wzywa się wszystkie zainte
resowane osoby, zamieszkujące w Bydgosz
czy, do zarejestrowania się, względnie do
w

wa

—

szowe.
—

Po zebraniu zabawa.

sali malinowej ,,Pod Or
niedzielę, dnia 13 października o

Dancing

w

Dwie

—

-

aterjały historyczne

Jak

już donosiliśmy,

Zarząd Obwodu

Marszałka
cze

współpracę

w

Żołnierskich,

Radach
Strażach

Ludowych,
Ludowych

Radach

i

Organi

po

dzielę, dnia 13 bm. o godz. 15 uroczyste
branie ziemi z lotniska bydgoskiego na Ko
piec im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskie

zacjach Tajnych.
Do materjałów, o jakie chodzi,
należą goUroczystość ta odbędzie się według nastę
wszelkie druki i pisma z czasów porewoluo
godz. 15-tej zbiórka
cyjnych od listopada 1918 r. aż do wkrocze pującego programu:
delegacyj organizania wojsk polskich. Także wszelkie obwie przedstawicieli władz,
szczenia (Bekanntmachung) władz niemiec cyj i Kół LOPP, o godz. 15,15 pobranie zie
mi
do
urny, odegranie hymnu narodowego,
kich, Burgerwehry, Grentzschutzu, i Soldao godz.
15,30 wręczenie urny z ziemią pilo
tenratu, jak również dokumenty-rękopisy.
towi samolotu zbiorczego z Aeroklubu Po
W wymienionem biurze wszystkie dostar
znańskiego.
czone przyczynki odnoszące się do owego oZarząd Obwodu Miejskiego LOPP. prosi
a relacje
ustne
kresu, będą rejestrowane,
Zarządy Organizacyj PW., społecznych i
spisywane.
Kół LOPP. o przysłanie na lotnisko delega
Pozatem podaje się do wiadomości, że w
cyj ze sztandarami.
dniu 20 bm. odbędzie się w Poznaniu wielki
że celem
Obwód Miejski komunikuje,
b.
Ludo
członków
zjazd wszystkich
Straży
uczestników tej uroczystości
wych, Rad Ludowych, Rad Żołnierskich i przewiezienia
na
lotnisko, zostaną przygotowa-ne autobu
Organizacyj Tajnych. Przewidziana jest zi isy. Postój autobusów na PI. Teatralnym.
żka kolejowa w drodze powrotnej. Kto pra
gnie brać udział, winien zgłosić się najpóź
niej do dnia 6 bm. w biurze Powiatowego
w Dziennikarskim
Komitetu, względnie u kierowników Komi
Klubie
tetów Lokalnych.
Na torach ,,Gastronomu" odbyło się 'w ub.
poniedziałek kulanie Dziennikarskiego Klu
bu Kręglarzy o nagrodę przechodnią, ufun
dowaną przez Syndykat Dziennikarzy Po
uziow o paimę pierwszeństwa.
morskich (plakieta dłuta artysty
rzeźbia
Drużyna zarządowa wystąpi w składzie. rza Gaje-Gajewskiego). Zdobył ją po raz dru
Duszyński (Świątkowski), Gole, Lehman, gi zrżędu p. Bogdan Pawłowski wynikiem
Kochański, Rzepka, Nogaj, Stryszyk, Bącz 708 pkt. Dla dalszych zawodników wydawkowski
(Kołodziejczyk), Michalik, Knast nistwa bydgoskie ufundowały nagrody ksią
(Cybulski), Frąckowski.
żkowe. Otrzymali je z pośród dalszych 12
Sędziowie: Polniaszek, Brzeziński, Lewi zawodników panowie: 2) K. Małycha, 3) A.
cki, Kończal, Konieczka, Żmudziński, Gó- Świątkowski, 4) St. Michalik, 5) St. Kapkowmowski, Stogowski, Przybysz, Dolecki, M ań ski, 6) J. Spuś, 7) W. Sławiński, 8) A. Kłykowski.
szyński.
W obu drużynach występuje kilku 100Uroczystym dniem w klubie dziennikar
kilowców. Początek zawodów o-godz. 14-tcj.
skim będzie przyszły poniedziałek, 14 bm.
W dniu tym wszyscy członkowie D. K. K.
Całkowity dochód przeznacza się na pro
pagandę sportu piłkarskiego na Pomorzu.
zdadzą swój roczny egzamin w kulaniu o
godność króla klubowego i rvcerzy,

Ożywienie

Kreglarzy

sensacyjne imprezy piłkarskie

niedzielę, 13 bm. przypada Dzień Po
morskiego Okręgowego Związku Piłki Noż
nej. Z tej okazji odbędą się na Stadjonie im.
W

Piłsudskiego
piłki nożnej.

dwa

sensacyjne me

Mistrz Pomorza B. K. S. ,,Polonja" zmie
w
godz. 17, urozmaicony występami, odbędzie rzy się z reprezentacją pozostałych klubów
się na cele Polskiego Białego Krzyża. Za bydgoskich. Zapewne gra będzie bardzo am
bitna i spotkanie to stanowić będzie praw
proszeń nie w ysyła się.
Sekcja Przyjaciół Harcerek II ż. byd dziwą ucztę dla miłośników piłkarstwa.
Po tym meczu przypomną sobie wobec
goskiej druż. harcerskiej przy Gimn. T. S. J.
zaprasza wszystkich miłośników harcerstwa
publiczności grę w piłkę nożną starsi pano
na dancing w sobotę,
dnia 12 października
wie, którzy tak dużą rolę odgrywają w ży
br. do sali malinowej ,,Pod Orłem".
Wstęp ciu piłkarstwa. Zarząd Pom. 'OZPN. wal
wolne d atki.
czyć bedzie z drużyną Okr. Kolegjum Se-

łem"

m

dotyczące powstania w ielkopolskiego?
Miejskiego LOPP. z okazji powtórnego uPOWIATOWY
KOMITET ORGANIZA złożenia będących w ich posiadaniu dowo rządzenia ,,XII. Tygodnia LOPP" w czasie
od 13 do 20 października br. urządza w nie
CYJNY B. DOWÓDCÓW STRAŻY LUDO dów i
dokumentów,
stwierdzających ich

Poznańskiej 14, II. piętro prawo. Godziny
od 6 do 7 wieczorem,
przyjęć codziennie
prócz niedziel i świąt. Powiatowy Komitet

Z miasta
—

Dtkod

-

PIĄTEK, DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 1935'R

9

.

mm

udy
pol

,,Obrazki z Polski w spółczesnej". 21,00 A
dla Polaków z zagranicy:
,,Zadanie kobiet
skich zagranicą,". 21,30 H umor regjonalny. 22,00 *,Jekoncert w wyk. Orkiestry P. R
sienią"
pod dyr.
Stanisława N awrota z udziałem Józefa Korolkiewieza
(baryton). 23,00 Wiad. meteorol. dla komunik,
lotniczej. 23,05-24,00 Muzyka tan. w wyk. Ork. A-

20,55

Zmieśo

cja

—

.

Furmańskiego.

15-LETNIEJ DZIEWCZYNKI

MORDERCA

Lekarz

sprawie samobójstwa żołnie
że żołnierz
48 pp. Palcżaka wykazało,
zbiegł z pułku, udając się samowolnie

Śledztwo
rza

;-.n

w

do Buczacza i tam

namówił 15-letnią

ucze-

wyszła
spa
uroczys'ku Żyznomierskiem
żołnierz dopuścił się gwałtu, potem zadusił
dziewczynkę, a zw łoki zakopał \v pobliżu
opuszczonego młyna. Następnego dnia naskutek wyrzutów sumienia dezerter udał się
do lasu i tam się powiesił.

nicę Furmanównę, aby

z

nim

na

do lasu. W

cer

CYGANIEWICZ W POZNANIU

Światowy
~

Związek Zapaśniczy

nie wyznaczył przeciwnika na mecz zapaś
niczy ze Zbyszkiem Cyganiewiczem o tytuł
mistrza Polski. Będzie nim jeden z najlep
Benold.
szych zawodników
europejskich
Spotkanie zapaśników odbędzie się w nad

ęliodzącą sobotę

w

Poznaniu.

Będzie

to

pier

arenie
wszy występ Cyganiewicza na
Polsce po kilkunastoletniej przerwie.

w

Uczniowie

4

na

Sąd Okręgowy w ,Częstochowie
ogłosił munistyczną: Sura Działowska na 3 i pół ro
wyrok w głośnym procesie jaczejek komu ku więzienia i Edward Różański na 5 lat
nistycznych zlikwidowanych w kwietniu br. więzienia oraz uczniowie Jan Gorbunow na
na terenie gimnazjów częstochowskich. Pro
umieszczenie w domu poprawczym, Mieczy
ces ze względu na oskarżonych uczniów gim
sław Wainberg i Jan Lewkowicz na kary po
nazjalnych, synów
zamożnych
obywateli 2 lata więzienia z zawieszeniem i Aleksan
miasta wywołał zrozumiałe zainteresowa der Grejniec na 2 i pół roku więzienia.
U
nie w mieście. Mocą wyroku, skazani zostali
czeń Zygmunt Szczepański został uniewin
karani już poprzednio za działalność
ko niony.

Dom

POCIĄGU TOWAROWEGO
Strzałko
kolejowym Kutno
wo przed stacją Kłodowo wykoleił się nociąg
towarowy 7463. Kilkanaście wagonów spa
dło z toru i uległo kompletnemu zniszczeniu
Wskutek katastrofy jeden
pracownik od
niósł poważne rany. Pociągi
zdążające z
Warszawy do Poznania i z Poznania do War
Ko
szawy kierowane były na szlak Łódź
nin lub Łódź
Toruń. Przyczyny katastro
fy narazie nieustalone.

rodziny Pułaskiego

—

TRANSMISJA
W

RADJOWA

PIĄTEK U. X. O GODZ. 12.18
ROZGŁOŚNIA

TORUŃSKA.

6,30—7,50 Transmisje z W arszawy. 7,50 Program
na
dzień bieżący. 7,55 Parę informacyj.
8,00—8,10
Tr. z W arsz.
8,10—11,57 Przerwa. 11,57—12,03 Tr. z
Warsz. i Krakowa.
12,03—18,00 Tr. z Warsz. 1 Wil
na.
13,00—13,30 Tr. z W arsz. 13,30 Z operetek (pły
ty). 14,80 Fantazje z popularnych oper (płyty). 15,15
Tr. z W arszawy.
15,15 Przegląd giełdowy. 15,25 do
Katowic.
Tr.
z
16,00 Tr. z W arsz. i
16,00—17,45
Warsz.
17,45—17,50 Tr. z Wilna. 17,50 ,,Nasze mia
i miasteczka":
,,Klejnot ziemi
wemiasto"
pogad. wygłosi Józef
sta

—

P

R

lubawskiej
Wysocki.

NoTr.

18,00—18,30 Tr. ze Lwowa.
wszystkie rozgl.
18,30
,,Z życia wsi pomorskiej w XVIII wieku",
H
Piskorska.
18,40 Zycie kult**
gadanka regj. wygł.
artyst. i naukowe na Pomorzu. 18,45 Liszta rapso-

na

.

.

po

.

dje (płyty). 19,09 Chwilka morsko-pomorska. 19,10
Program na dzień następny. 19,20 Koncert reklam.
Tr.
z
19,35 Wiad. sport, z Pomorza. 19.40 -20,00
Warszawy. 20,00—20,45 Transm. z W arsz. I Pozna
nia. 20,45—24,00 Tr. z Warszawy.

—

—

ZAGRANICA.

18,20 Królewiec. Muzyka organowa. 18,30 Sztut
Wiedeń,
gart. Utwory fort. Chopina i Liszta. 19,00
Utwory fort. Liszta w wyk. P Weingartena. 19,00
au
Kolonja. ,,W domu ojczystym Beethovena"
dycja słowno-muzyczna. 19,00 Berlin. Koncert soli
stów.
19,15 Budapeszt. Muzyka lekka. 20,00 Lenin
Bratlsław a.
,,Księżna
grad. Koncert symf. 20,00
Czardaszka"
operetka Kalmana. 20,10 Wrocław.

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ
W

ZOO

W

komunistami
gimnazpam
uczniów
kary więzienia

Sąd skazał

KATASTROFA
Na szlaku

ZWIERZĘTA

W szpitalu św. Aleksandra w Radomsku,
chorym dokonał operacji dyrektor szpitala,
wydarzył się rzadko notowany w medycy dr. Stanisław Oczkowski. Jak nadmieniliś
nie chirurgicznej wypadek operacji serca.
my, operacje serca rzadko udają się i na
bardzo
Niebezpiecznej tej operacji został podda leżą do rzędu
skomplikowanych
ny mieszkaniec kol. Młodzowy, 27-letni Miel
czynności chirurgicznych.
robotnik
czasie
w
czarek,
kolejowy, którego
Mielczarek, któremu właśnie zszyto ser
bijatyki, jeden z kolegów ugodził nożem w ce, aczkolwiek źlę się czuje, to jednak n aj
klatkę piersiową w okolicę serca, przyczem prawdopodobniej wyzdrowieje i żyć będzie
poważnie uszkodził samo serce. Rannego n a długie lata, o ile koledzy nie ,,wykończą"
tychmiast przewieziono do szpitala, gdzie na go innym razem na dobre.

Berli

w

zszył

ranę serca
Niezwykła operacja w Radomsku

POWIESIŁ SIĘ

GNIEŹNIE

.

—

Decyzją wojewody poznańskiego zostały
zarządzone wybory do rady
miejskiej w
Gnieźnie na dzień 17 listopada.

-

symf. 20.10 Wiedeń.
,,Klasycznie ii współ
cześnie"
radjppotpourri ukl. Hrubyego. 20,10 Ko
20,30
lonja. ,,Spacer po kraju operetki klasycznej
Trio
Anglja (Reg. Progr.)
Campolt. 2035 Kopen
haga. Radjobal dla starszej generacji. 20,40 Medjolan. W alce orkiestrowe. 20,40 Rzym. Wieczór oratorjów. 20,45 Anglja (Nat. Progr.) Koncert radjoor2145
Westry. 21,30 Paris P. T T Koncert
symf
Radio Paris. Opery komiczne. 22,00 Bukareszt. Mu
lekka.
22.10
Wiedeń.
Pieśni
i
zyka
arje. Ji,WK6djolan. Muzyka taneczna. 22,30 Anglja (Reg. Progr.)
Pajace"
opera Leoncavalla. 22,30 Wrocław. Mu
'zyka taneczna. 22,30 Koenigswust. ,,Nocna muzycz
ka.
22,30 Budapeszt. Muzyka cygańska. 23,00 Anelja (Nat. Progr.) Muzyka lekka. 23,00 Koenigswusterhausen
Prosimy do tańca". 23,00 M onąchjum.
franc.
Muzyka ?6kkJ i taneczna. 23,10 Bruksela
Koncert rozrywkowy.
23,40 Strasburg. Muzyka ta
neczna, 23,50 Radio Paris. M uzyka tan. 24.00 Frank
furt.
W esoły koncert nocny.
24,00
Anglja
Progr.) M uzyka taneczna.
Koncert

BALONIK Z FRANCJI

-

.

W

jednym z ogrodów w miejscowości
Rzym w powiecie żnińskim znaleziono ba
lonik, który, jak
wskazuje przyczepiona
doń kartka, został wypuszczony
sie baloników we Francji.

TRAGICZNA
V

ŚMIERĆ

na

konkur

DZIEWCZYNKI

W krzakach koło Wielenia nad Notecią
znaleziono zwłoki 7-let,niej Marty Schmidt
z wioski Krupeczko.
Dochodzenia ustaliły,
że dziewczynka poprzedniego dnia wyszła z
do
lasu i zabłądziła.
ojcem na grzyby
Śmierć dziecka nastąpiła naskutek anewryzmu

serca

strachem.

wywołanego

.

.

.

dniu 11 bm. cala Ameryka obchodzić będzie doroczne święto ku czci bohatera poi
dom w Winiarach
sko-amerykańskiego Kazimierza Pułaskiego. Na zdjęciu
pod
Warką, w którym przyszedł na świat w 1747 roku Kazimierz Pułaski. Dom ten w cią
należał
do
Pułaskich.
18
wieku
gu
rodziny
W

-

Notatki sportowe

wielogodzinnym

.

—

.

.

Drużyna bokserska ,,Gedanji", która jak się zdobyć Jędrzejowskiej seta na jej słyn
już donosiliśmy, bawiła w Rumunji. stoczy nej przeciwniczce, z którą spotykała się już
ła drugi mecz bokserski w Bukareszcie
z
AUTOMATYCZNE
oonajmniej 10 razy i zawsze przegrywała.
YMCA i znów przegrała 9:7.
W grze mieszanej para Zehden
OuintaWładze pocztowe opracowały plan budo drużyną
Wittman
vallo pokonała parę Friedleben
centrali
w
wy automatycznej
telefonicznej
6:4 6:4.
W drodze powrotnej do kraju, drużyna
Wilnie oraz zmiany dotychczasowych ap a
W grze podwójnej pań Jędrzejowska gra
ratów na automatyczne.
Budowa tej cen bokserska Gedanji, zatrzymała się we Lwo
wie, gdzie w ubiegły wtorek rozegrała mecz z Krahwinkel-Sperling i ma wszelkie szan
trali ma być rozpoczęta w początkach
r.
se n a zdobycie pierwszego miejsca. Para poi
bokserski z kombinowaną drużyną Hasrao1937.
sko
duńska (niemiecka) pokonała włoszki
nei i Pogoni, w'ygryw'ając 10:6.
Parm egiani 6:0 6:3.
Sandomino
POD KOŁAMI SAMOCHODU
Po przeprowadzonej punktacji lekkoatle
Na szosie wiodącej z Kielc do Białogona,
Czesi swą szowinistyczną akcję przeciwtycznych mistrzostw Polski w roku 1935, naj
zabita została przez przejeżdżający auto
lepszym klubem okazała się ,,W arta" Poz polską prowadzoną na Śląsku Cieszyńskim
bus Zofja Kowalska ze wsi Ubno. Szofera
również i na sport, zawieszając
Stanisława Terelaka z Przedborza aresz nań z 163 pkt., drugim klubem jest Warsza przerzucili
działalność czterech polskich klubów sporto
wianka
132 pkt., trzeci AZS Warszawa
towano.
52 pkt. Na dziewiątem miejscu znajduje się wych przez niczem nieuzasadnioną dyskwa
Podobny wypadek miał miejsce w od Sokół Bydgoszcz z 32 punktami.
lifikację. Ofiarą niezrozumiałego rozwście
1
km.
od
Kielc.
elektrowni
ległości
Inżynier
czenia czeskiego padły kluby: ,,Polonja" z
kieleckiej Władysław Stokowski najechał
w
w
Łazach, KS. ,,Siła"
W nadchodzącą niedzielę odbędą się na Karwina, ŁKS.
samochodem na jadącego rowerem Józefa
Trzćińcu i PKS. ,,Lechja" w Górnej Suchej.
mecze piłkarskie o mistrzostwo Li
stępujące
Rychtsztajna, który doznał bardzo powa
gi. W Poznaniu gra W arta z ŁKS., w War
żnych obrażeń.
szawie Legja z Cracovią, w Krakowie: Gar
Majchrzycki według obiegających pogło
sek ma się osiedlić na Śląsku, gdzie otrzy
barnia z Wisłą, a w Świętochłowicach Śląsk
NAPAD BANDYCKI
z
W arszawianką. W ciężkiej pozycji znaj ma posadę. Śląsk zyskałby temsamem b ar
Na szosie
pod Rzeszowem dokonano duje się Cracovia, której obok Polonji za dzo cenną j'ednostkę w szkoleniu swych bok
dwóch śmiałych
napadów rabunkowych. graża spadekz Ligi, a która w meczu z groź serów, bowiem Majchrzycki z wielkiem zami
Trzech osobników uzbrojonych w ucięte k a
lowaniem oddaje swe usługi jako trenerma małe
szanse
n a zwy
ną obecnieLegją
amator.
rabiny, napadło na furmankę, na której je cięstwo.
*
*
chało dwóch kupców z Rzeszowa, steroryzowali ich i zabrali im ponad 2 tysiące zł.
Warszawski Okręgowy Związek Bokser
W odległości kilkuset metrów napadli ci
do Berlina,
na
sami bandyci na drugą furmankę, którą je ski, organizuje wycieczkę
radiowe
mecz bokserski Warszawa
Berlin w dniu
chała córka kupca z Dynowa i zrabowali
1 listopada rb. Koszt wycieczki łącznie
z
Sobota, dnia 12 października 1935 r.
jej 15 zł.
biletem wejścia na mecz wyniesie około 70
ROZGŁOŚNIA WARSZAWSKA.
złot.veh. Zapisać* może się każdy.
*'
WILNO OTRZYMA TELEFONY

—

—

—

—

—

—

*

*

*

Programy

—

,,Kiedy ranne wstają zorze". 6,33 Po
budka do gimnastyki. 6,34 Gimnastyka. 6,50 Muzyka
(płyty). W przerwie o godz. 7,20 Dziennik poranny.
7,50 Program na dz. bież. 7,55 ,,Parę informacyj".
8,00 Audycja dla szkół. 8,10—11,57 Przerwa.
11,67
czasu
z
W arsz.
Obs. A str.
12,00 Hejnał z
Sygnał
w
Krakowie.
Dz.
12,03
Wieży Marj.
południowy.
12.15 Koncert orkiestry kameralnej
z
Wilna.
13,00
Koncert zespołu harmonistów. 13,25 Chwilka dla ko
biet.
Przerwa.
francu
13,30
14,30
Muzyka
skich
15,00
kompozytorów
(płyty).
Odczytanie
fragm. z powieści, Z. Nałkowskiej p. t. ,,Granica".
15.15 Przegląd giełdowy.
15,25
,,Nasz handel mor
ski". 15,30 Koncert w wyk. Orkiestry M andolinistów
Towarz. im. Moniuszki z Katowic.
16,00 Lekcja ję
lektor Lucien Roąuigny. 16,15
zyka francuskiego
U'twory na skrzypce w wyk. Anity RomanowskiejRadzkiej. Przy fort. prof. L Urstein. 16,30 ,,Skrzyn
Pieśń

6,30

Smem

Jarzyny

w

porze

zimowej

jesieni i pory zimowej, zmu
szeni jesteśmy do zmiany warunków odży
wiania. Brak nam zwłaszcza najważniejszej
rzeczy t. j. świeżych jarzyn. Brakowi temu
Z nastaniem

sta rała

się zaradzić

firma

,,Knorr"

przez

wio
wypuszczenie dwóch nowych zup
sennej i szczawiowej, opartych głównie na
Jeżeli uwzględnimy,
świeżych jarzynach.
że w ten sposób uzyska się zwłaszcza w
porze zimowej doskonałą naturalną zupę,
której przyrządzenie wymaga zaledwie kil
ka minut czasu, wówczas niewątpliwie przy
jąć musimy, że również obie nowe zupy
,,Knorr" cieszyć się będą zasłużonem uzna
niem. Nie potrzebujemy chyba podkreślać,
—

zupy ,,Knorr" są pożywne i łatwo stra
wne, a niska cena 20 groszy umożliwia każ
demu racjonalne odżywianie się podczas
że

wszystkich pór roku,

9191

Jędrzejowska w Meranic odniosła bardzo
dwie
cenny sukces, zwyciężając
niejsze przeciwniczki, mianowicie Niemkę
Horn j Francuzkę Mathieu. Swemi
stwami Polka udowodniła, że słusznie na
leży jej się miejsce na liście 10-ciu
szych tenisistek świata, i niewątpliwie spra
wi wiele kłopotu p. Meyersowi, który Polki
na
ogłoszonej niedawno liście nie umieścił.
W spotkaniu z Niemką Horn
ska zwyciężyła po zaciętej walce w trzech
setach 6:3 4:6, 9:7; natomiast w drugiem

najgroź

zwycię

najlep

Jędrzejow

spotkaniu z najlepszą tenisistką francuską
Jędrzejowska wygrała pierwszego seta 10:8,
prowadząc w drugim 1:0 poczem Mathieu,
zrezygnowała z dalszej gry oddając zwycię
stwo Polce.

Są

to

dwa bardzo poważne

suk

Jędrzejowskiej, zwjaszcza pokonanie
Mathieu, która figuruje na liście Meyersa.
W dalszym ciągu gier w Meranie w tur
nieju otwartym Jędrzejowska bez trudu po
konała groźną Belgijkę Adamson w dwóch
setach, 6:3 6:2. W finale gier o puhar Lęnzą
Jędrzejowska spotkała się Krahwjnkel-Sper
ling, której uległa po zaciętej walce 7:5, 2:6
1:6. W tem spotkaniu poraź pierwszy udało
cesy

Wszyscy mi mó*
wili, że mam ślicz
ną i świeżą cerę.^
Twój puder 3 jest
naprawdę delikat

—

.

ka techniczna"
red, W Frenkiel. 16,45 ,,Cała Pol
ska śpiewa"
audycję
poprowadzi prof. B Rut
kowski.
17,00 ,,Surowce jako czynnik samodzielno
ści gospodarczej"
J
Rakowski.
odczyt wygi.
17.15 Nowości z płyt. 17,45 Pogadanka z Wilna. 17,50
Odczyt z Torunia. 18,00 ,,Wesoła audycja dla dzie
ci" ze Lwowa.
18,40 ,,Przegląd wydawnictw", prof.
H.
Mościcki. 18,40 Pogadanka społeczna. 18,45 Krótki koncert solistów
(płyty). 19,00 K oncert reklam o
na
dz. nast. 19,25 O sortowaniu
wy. 19,15 Program
Wiadom.
19,85
jabłek
wygi. inż. Józef Kępka.
lokalne.
Wiad.
19,40
sport,
sport, ogólne. 19,50
danka aktualna.
Marszałka".
20,00 ,.Testament
1)
Testam ent Marszałka dla Wielkopolan
wygi. Jó
zef Winiewicz
z
Pism
(z. Poznania), 2) Wyjątki
M arszalka
,,Anhelli"
Piłsudskiego, 3) L. Różycki:
R
poemat symfoniczny w wyk. Orle. P
pod dyr.
Dziennik
Grzegorza Fitelberga. 20,45
wieozomy.
-

.

—

.

—

.

—

Poga

—

.

.

j

ny,

świetnie

przy

lega, trzyma się
długo.:. D obrałam
właściwy odcień;
Czułam się pewnie
wobec. łtylu
spojrzeńjfZawsze
będę używała te
go
subtelnego i
nieza wodnęgo
pudru Aba
'

-

PIĄTEK, DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 1935 R.
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ZAPOWIEDŹ.

Radio-odbiorniki ,,^0*1936
Philips, Elektrit, Telefunkcn, Natawis,
Państwo we Zakłady Radiotechniczne
się w sprzedaży na dogodnyoh
spłaty. Raty od zł 18.60 miesięozn.
Radjo-odbiorniki Państw. Zakł. Radjotechn.
spłacalne częściowo Oblig. 8 proo. Poż. Naród.

ukazały
warunkach

firmie

w

U/nio tlfclfi Wejherows, Sobieskiegs2. Te1.237
W UJCW jnl odynia, Starowiejska 26 *

B

.

go,

Poszukuje się do powiatu kościerskiego młode
dzielnego lekarza, obeznanego dobrze z położ

nictwem
Placówka do objęcia znajduje się w Starej Ki
szewie we wsi kościelnej, siedzibie Zarządu Gmin
nego, liczącej 1030 mieszkańców. Odległość od sta
Tczew) 12
cji kolejowej Zblewo (linja Chojnice
km. doskonałą szosą. Apteka na miejscu; placówka
lekarska istnieje jeszcze z czasów zaborczych, ob
sługuje obwód, zamieszkały przez 6700 osób, w tem
150 korzystających z
państwowej pomocy lekar
skiej i około 100 ubezpiecz, w Ubezpieczalni
cznej. Okolica zamożna. Majątków ziemskich 8.
Wszelkich szczegółowych informacyj udzieli le
karz powiatowy w Kościerzynie.
9202
Stara Kiszewa, dnia 7 października 1935 r.

Komenda Obozu Ćwicz. C. W. Art. w Podgórzu
zamierza oddać
drodze przetargu ofertowego
w
dzierżawę prawa zbierania odpadków i resztek po
pociskach na terenie poligonu w Podgórzu na
ciąg jednego roku.

Urzędnik
(—)

prze

mieć zastosowanie także
środek togodza cy przy
zadrażnieniu skóry w dorosłych.
może

jako

tutejszym rejestrze handlowym L. 1098 dnia
października 1934 r. zapisano: A. L. Srebrnik
właściciel A. L. Sre
,,Tanie Źródło" w Toruniu
U dzielono prokury
brnik, Toruń, Nowy Rynek 5.

ROŻNE

12

z.:

w

Zlecenie Nr.

H. Srebrnikowi.

Sąd Grodzki
9204
W

tutejszym rejestrze handlowym A. Nr. 1021
przy firmie ,,Tani Zakup" Chil vel Hilary Rosen
Toruń, ul. Strumykowa 2, dnia 30 listopada
berg
1934 zapisano: na wniosek właściciela firmę z re
jestru się wykreśla.

1969/35.
9221
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI.
1
Komornik Sądu Grodzkiego w Gdyni rewiru II.
Józef Penk, mający kancelarję w Gdyni przy ulicy
Leśnej nr. 3 na podstawie art. 676 i 679 k. p. c.
daje dó publicznej wiadomości, że dnia 16
da 1935 r. o godz. 10 w Sądzie Grodzkim Gdynia,
pokój nr. 33 odbędzie się sprzedaż w drodze
cznego przetargu należącej do dłużnika Stanisława
Kloca nieruchomości, składającej się z domu mie
szkalnego (oficyny), 1 baraku mieszkalnego, 1
rażu, 1 szopy, pompy,
obejmującej powierzchnię
519 m. kw. położonej w Gdyni przy ulicy Warszaw
skiej nr. 61. Nieruchomość ma urządzoną księgę
wieczystą w Sądzie Grodzkim w Gdyni, wykaz licz
ba 565.
Nieruchomość oszacowana została na sumę zło
II. Km.

Sąd Grodzki.
9207

Toruń.
Zlecenie Nr. 4987IX.

W tutejszym rejestrze handlowym przy firmie
Wolf Krzętowski, Skład Mebli
Toruń, zapisano
dnia 4 stycznia 1935 r., że na wniosek Wolfa Krzę-

publi

Groblowa
1743.

54,

Bydgoszcz,

ul. Gdańska

i'um ieiune

telef.

4,

m.

zał. 1899

Fachowa

z

rejestru wykreślono.
Sąd Grodzki.

Toruń.
Zlecenie Nr. 497HX.

ga

9208

tutejszym rejestrze handlowym przy firmie
Warszawski Skład Obuwia Fiszel Rzeczyński To
ruń, dnia 4 stycznia 1935 zapisano, że na wniosek
Fiszla Rzeczyńskiego firmę z rejestru wykreślono.
Toruń.
Sąd Grodzki.
W

21

nr.

.

i Zellet

tel. 13*89

imgrfkonanie

jnpsassysffiiefe

9210

i rzetelna

oń uIa róiD

obsługa.

.

8494

Czteropokojowe
mieszkanie

odremontowane
do
wynajęcia.

łazienką
Sztulman,
z

Forteczna

ul.

Grudziądz,
8.

Najlepsze

qi62

doszycia

—

towskiego firmę

legiełt,

WitoldGądrileirmKMt

—

po
listopa

UnłM.

optyczny
Oskar M eyer Jasieńska

Pokój

słoneczny, vis a vis gimna*
9206 zjum żeńskiego, z wygoda:
mi do wynajęcia. Grudziądz,

Toruń.

Zlecenie Nr. 499TX.

1204ZIX.

Hlgl-ny

Zakład

—

Ćwiczebnego

(na urlopie)
(—) Taborski, kapitan.

Dr.

(Prof.

,

Reinhardt.

—

Komendant Obozu

ŁM

Dyrektor

cywilnego:

stanu

wszech

ze

godnym polecenia przy pie
lęgnacji zarówno noworodków jak
t dzieci starszych.
Preparat ten
mtor

W

go

Otwarcie ofert dnia 30 października 1935 r. o
dzinie 10-tej. W arunki dzierżawy w K-dzie Obozu

Numer akt:

preparatem cennym i

żeński.
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić
winno w
Gdyni i w ,,Gazecie Gdańskiej" w Gdańsku.
9214
Gdynia, dnia 23 września 1935 r.

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT.

Ćwiczebnego.

Z

Zo*-ypito firmy .Wlroewtym'
z przepisu Doktora Lustro, zer
wierajqco ustalona Itość estrów
kwasu p-oxybenzoesowego oraz
su ro w c e najnowszych wynaloz*
ków, posiada znaczne własności
antyseptyczne i ochronne, jest

—

Kiszewie.

Starej

M IRACULUMn

ft

ZAPOWIEDŹ.

Społe

w

dla dtueco

Podaje się do ogólnej wiadomości, że 1) nieżo
naty Józef Gabryszak, robotnik portowy zamiesz
kały w Gdyni
Kolonja Obłuska nr. 226/1, syn
Walentego Gabryszaka, robotnika, zmarłego i osta
tnio zamieszkałego w Bostonie (Ameryka) i jego
żony Józefy z domu Kupczykównej, zamieszkałej w
Gdyni-Obłużu nr. 226; 2) niezamężna Józefa Sobiechowska, kucharka, zamieszkała w Gdyni-Obłużu
nr.
226, przedtem w Gdańsku, córka Jana Sobiechowskiego, stolarza, zamieszkałego w Grucznie
powiatu świeckiego i jego żony Joanny z domu Koszuekiej, zmarłej i ostatnio zamieszkałej w Grucz
nie powiatu świeckiego, chcą zawrzeć związek mał

-

Zarząd Gminny

S'neącdfuz,

wrzeć związek małżeński.
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić winno w
Gdyni i w ,,Gazecie Gdańskiej" w Gdańsku.
9217
Gdynia, dnia 9 października 1935 r.
Urzędnik sła n n cywilnego:
(—) Reinhardt.

lekarza

Zapotrzebowanie

DmLUiSTRA

Podaje się do ogólnej wiadomości, że 1) owdo
wiały Dominik Połom, pomocnik maszynisty kole
jowego I. kl. zamieszkały w Gdyni przy ulicy Mor
skiej nr. 96, syn Jakóba Połoma, gospodarza i jego
żony Pauliny z domu Lewandowskiej, oboje zmar
łych i ostatnio zamieszkałych w Osiecznie powiatu
starogardzkiego; 2) niezamężna Jadwiga Kiepke,
krawczyni, zamieszkała w Gdańsku przy Sammstgasse nr. 9, córka Franciszka Kiepke, gospodarza i
jego żony Katarzyny z domu Soleckiej, zamieszka
łych w Pieniążkowie powiatu świeckiego, chcą za

i

Zgubioną
książkę wojskową wysta:
wioną przez P.K.U.Kato:
wice,

na

nazwisko

Chmiel

ty

Wincen:

unieważniam.

R

L
Do

|

U.

akt

9154

Ufniauiclri

WUjCWJtlll

Nr. IV

.

maszyny

stale naskładzie

dogodnych warunkach spłaty
nabyć możesz w firmie

na

Km

.

Wejherowo, Sobieskiego 2
Gdynia. Starowiejska^6.

1438/35, 1352/35, 1384135, 1335/35.

OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Gdyni, rew. IV,
Szkto okienne
na
zasadzie art. 602 k. p c.
tych 25.991,17; cena zaś wywołania wynosi 19.493,37 Zlecenie N r. 496ZIX.
9209 oraz butelki do piwa, le* zamieszkały w Gdyni
że w dniu 12 października 1935 r. o godz. 11
ogłasza,
złotych.
moniady, wódek, apteczne, w
W tutejszym rejestrze handlowym przy firmie
Gdyni (zbiórka kupców przy ul. 10 Lutego, róg
Przystępujący do przetargu obowiązany jest zło
balony itp. po cenach kon* ul. 3
Maja) odbędzie się publiczna licytacja rucho
,,Leon Hinz i Ska" Biuro Ekspedycyjno
żyć rękojmię w wysokości 2.599,11 zł.
Transpor kurencyjnych
Wiel*
poleca
zapisano, kopolska Huta Szkła Wac* mości, a mianowicie: 1 samochód ciężarowy ,,Ford"
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w towe w Toruniu, dnia 4 stycznia 1935
nie na chodzie, wartości 500 zł.;
że na wniosek Leona Hinza firmę z rejestru wykre
takich papierach wartościowych bądź książeczkach
ława Pasikowskiego, Bydo godz.
12-tej w Urzędzie Pocztowym Gdynia I.:
wkładkowych instytucyj, w których wolno umie ślono.
ul. Toruńska
goszcz,
1 ubranie smokingowe komplet, 1 zegar budzik, ma
Toruń.
szczać fundusze małoletnich. Papiery wartościowe
Sąd Grodzki.
308, telefon nr. 1325. Stać*
9205
rynarki, spodnie i dużo innych drobnych rzeczy z
przyjęte będą w wartości trzech czwartych części Z lecenie Nr. 5007IX.
ja kolejowa Łęgnowo. (9i77
garderoby męskiej, wartości 156 zł.;
ceny giełdowej.
o godz. 15-tej w Małym Kacku u
Szopińskiej APrzy licytacji będą zachowane ustawowe wa
Cud XX wieku!
runki licytacyjne, o ile dodatkowem
nastazji: 1 lustro z podstawą, wartości 20 zł.
publicznem
obwieszczeniem nie będą
Dnia 14 października o godz. 14 -tej w Orłowie
podane do wiadomości
Wszechświatowej
sławy
Jasnowidz-Grafolog-meddzieł
warunki odmienne.
Jum Vapuro, twórca
medjumiczno-astrologi- przed willą ,,Mewa": 43 łóżek żel. komplet, z m ate
Praw a osób trzecich nie będą przeszkodą do li
cznych, współpracownik Centralnego Międzynarodo racami, 25 szaf do rzeczy, 25 szafek nocnych, 27 sto
Związku Okultystycznego Związków Wiedzy
wego
cytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
łów, 43 koce wełniane, 55 krzeseł, 3 łóżka dziec., 43
Tajemnej świata
daje prawdziwe
Londynie
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
132 sztuki rozm. platerów i 86 podpinek
poduszki,
medjalno-astralne, astrologiczno-grafologiczne prze
na łączną sumę 2.509 zł, które
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powódz
powiednie, które natychmiast zrobią przełom życia koc., oszacowanych
o
nieruchomości
lub
od
two
zwolnienie
można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprze
jej części
zdobędziesz tajemniczy klucz Nowego
Twojego
Za daży, w czasie wyżej oznaczonym.
egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego
Życia
otworzysz Sobie Wrota Dobrobytu.
sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
gadka loterji rozwiązana przez Jasnowidza Vapuro.
Gdynia, dnia 9 października 1935 r.
tkwi
nazwisku
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licyta
Tajemnica gry loterji
Twojem
Komornik:
podaj mi nazwisko Swoje rodowite
powiem Ci
cją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
jaką sumę. Rady. wskazówki, ho
kiedy wygrasz
K. Błaszkiewicz.
od godziny 8-mej do 18-ej, akta zaś postępowania
(—)
roskopy życiowe, handlowe, miłosne Jasnowidza Vaegzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Grodz
to berło złote, to Nowa Era.
puro
Zwracający
kim w Gdyni, ul. Mściwoja, sala nr. 33.
Nadeślij charakter
każdy dziękuje
ygrywa los.
r.
Gdynia, 9 października i935
pisma
(pisany
godzina 8—9 rano), datę uro
.
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Komornik:

dzenia

(-) Józef Penk.

Nr- 1-14/35.

Kilimy, firany,
kapy, story
ręcznej

częściową wpłatę

radioodbiorniki PZT

muje

it.p.

ruń,

pracy

f*ma E.

Żeglarska.

tanio
na

długoterminowe spłaty

tylKo PieKary 22

przepowiada
kart.

ne

na

i

Toruń, pod

nr.

nieomylnie

z

Sypialnia

Pomorski",

sorzedaż.

używana na
Toruń, ul. Gru:

dziądzka 70.

9155.

OGŁOSZENI

mało

dębowa

.......

..........

tłustym

ił

W

zł
zł
zł

Z

Przez pocztę
Pod opaską

dru

W

z

drożej.

domu

.....230zł
230 zl
2.89 zł

......

odnoszeniem

do

domu

w

'T 1'

........

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

2.32 gd; przez gońca
2.00
,
odbieraniemw administracji wprost
1.75
ą ......................................................................................................4 .00

Gdańsku przez pocztę

gd
gd
gd
spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedoitarczenie pisma.
.

.

.

Redaktor odpowiedzialny:
Mążniekl, Toruń, ul. Mickiewicza

.

.

_____________________________

W'itold

Meksyku.

AG-I*
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówkę. Najmniej
ogłoszenie drobne Uczymy za 10 stów.
Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 50 słów, powyżej
liczymy według roz
miaru.
Zastrzeżeń
dla
miejsca
ogtoszeń drobnych nlo PJzyjmu
430
zl
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 Administracj
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia.
Uzasadnione reklamacji
będą uwzględniane o ile zostaną wniesione do dni 8-miu oa aatj
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku.
Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
I
przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada.

34.
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Redaktor odpowiedzialny na
Gdańsk, Kassubischer Markt 21, i. p.
Bydgoszcz: Wacław Górnicki, Bydgoszcz, ul. M arsz,
1A.
Redaktor odpowiedzialny na Gdynię: Józel Dobrostański, Gdynia, ul. Kujawska.
Redaktor odpow.
na Grudziądz:
Wacław
Redaktor
Gańcza, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 90.
na
Tczew:
Wit
ul.
Kościuszki
1.
Włosek, Tczew,
odpowiedzialny
Pomorska
w
Toruniu.
Za
odnnwtnri*
Admtnt.trnnfn.
rtacinnkami
Pomorskie:
Drukami
Rolnlozel
S.
A, w Toruniu.
ogłoszenia
Wydawca:
Spółdzielnia Wydawnicza

Redauor

odpowiedzialny
-

zasprawy

W. M.

Gdańska:

Wilhelm

.

Z a g r a n ic
W razie wypadków

skomplikowane i z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
ceiFlik,ogłoszeniowy jest identyczny z cennikiem dla Polski,
irachunki mogą być regulowane w guldenach gdańskich aa
podstawie notowan Giełdy Gdańskiej z dnia poprzedzającego dzień wpłaty.

nocna

do

.

25%

WZW

,

MIESIĘCZNY 'WYNOSII
ekspedycji miejscowych
agencyj....

odnoszeniem

—

Daleko mieszkasz?
O jeden wystrzał rewolwerowy.

U

ABONAMENT
0.20
1.00
0 .80
0.50

......

ogłoszenia sądowe i urzędowe w drobnym składzie
poszukujących pracy 1 nekrologi 254 zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.

—

'

Al

Za
Dla

W

.

..........

*,*

ul.

-

9303

wiersz milimetrowy na stronie 7-lamowej
w
tekściena pierwszej stronie
w
tekściena drugiej i trzeciej
stronie
w
tekściena dalszych stronach
Drobne za słowo 15 gr.
Pierwsze słowo 1 wyrazy
kiem liczymy podwójnie.

.

naszej
Puckiej
okolicy Po:

remont

przy

,

9167

parcele budowla:
sprzedamy.

,,Dzień

Oferty

9069

datki, Toruń,
ul. Przedzamcze
12, m. 4.

Mokrem

Pensjonat

ni,

W olne

Dom

generalny

wędzarni

(8094)
3.

w
Chylonji w
dzierżawy budynku w Gdv*
górza. ,.MorsKa Ryba'*,
na
się
urzą:
9215
nadającego
Spółdzielnia Rybacka z o.
dzenie piekarni. Zgłoszenia
u. w
GDYNI, Św. Piotra 4,
z
warunków
i
podaniem
Szofer
teł. 21,85
9219
wymiarów objektu do ,,Ga:
inteligentny potrzebny. Ofen
zety Morskiej" Gdynia pod
ty z świadectwami do ,,Ga
9139
,,Budynek".
Poszukują
z ety
Morskiej* Gdynia dla
9220
G. H.*"
dzierżawy piekarni w Gdy,
ni, posiadam część inwen:
Wspólnik
tarza i gotówkę, ewentual:
Na 10 rat
do interesu dobrze zapro: nie
spółka. Jestem młodym
wadzonego z gotówką 5000 zdolnym fachowcem i or* sprzedaję odbiorniki PHI
zł. poszukiwany, Zgł, ,,Ga: ganizatorem.
PZT
Zgłoszenia LIPS
itp. f*ma
zeta Morska"
Gdynia pod ,.Gazeta Morska" Gdynia 6. SIWIEC, Toruń, Żeglar,
,,W spólna praca".
(92t8 pod ..Piekarnia".
9137 ska.
9070

To*

Wróżka

parterowy, 6 pokoi, 5 mórg

ogrodu

Poszukują

przyj*

Siwiec,

Adresować:

Kraków, Wielopole

,,Laguna" Gdynia, Kamień,
na
Góra pod
nowym za,
rządem,
poleca pokoje z
wykwintnem utrzymaniem.
Czynny cały rok. Tel. 35*12-

przetarg
na

na

—

Ogłaszamy

GDYNIA

Narodową
jako

złoty

znaczkami.

Jasnowidz Yapnro

Potyczką

TORUŃ

w

—

—

Grimsmann.

-

-

—

