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ciekowe

Konto

Warszawy odbył

Warszawa, 21. 10. (PAT.)

Dziś

rano

major Karpiński rozpoczął wielki raid
Warszawa—Melbourne w Australji. Ma
jor Karpiński wystartował do lotu dziś
rano o godz. 6,32 z lotniska wojskowego
na

Okęciu.

Na lotnisku

Okęciu
nej godziny zebrało się

wczes otwartej

mimo
liczne

za

grono
lotnika.

Samolot został

ostatnie

przygotowania.
poddany dokładnym

eszcze
n om

Po

.

oględzi

raz

silnika

rozgrzaniu

miejsce

w

-

nim

kabinie

P. K.O.20X102

Warszawa,
rokowania

21.

10.

W

(PAT.)

gospodarcze

w

dniu

Warszawie
Niemcami

z

które

zajął mjr. Karpiński,
Rogalski. Obydwaj

mechanik

lotnicy wzięli ze sobą spadochrony. Mi
mo znacznych
zapasów benzyny (około
1000 litrów), przeznaczonych
na
zgórą
20 godzin lotu, aparat wzniósł się bardzo
szybko, szybując na południe-wschód.

dziennikarzy
przyjaciele
Między godz. 5,30 a 6,30 poczyniono
oraz

:-:

-

dzisiejszym rozpoczęły się

poniedziałek

w

na

:-:

-

,

Wznowienie rokowań
gospodarczych z Niemcami

Karpiński
issLdsAustralji
sio
Start
z

GDAŃSKA

GAZETA

-

GAZETA

____________________________________

12.

Focha

DZIEŃ GRUDZIĄDZKI
MOGILEŃSKA

-

-

uprzednio były prowadzone przeif
pewien okres czasu w Berlinie. Prze
wodniczącym delegacji polskiej jest d y 
rektor

M.P .i

depart. handlowego

H.p

.

Sokołowski.

Delegacja niemiecka pozostająca pod
przewodnictwem radcy Urzędu Spraw
Zagr. w Berlinie Hennena składa się
z panów Forkeia, Schefolda i
Scherera.
Następne posiedzenie odbędzie się w
dn. 22 bm.

Zderzenie sie dwóch

pociągów

Cieszynie

w

Balon niemiecki
opadł pod Bis?lymstokiem
Białystok, 21. 10. (PAT.) W odległo

Katastrofę spowodowało niedbalstwo czeskich kolejarzy

(tel. wł.). Pociąg osobowy, zdążający z Bielska w kie
Cieszyna czeskiego, o godzinie 8,30 rano zderzył się z pociągiem moto

(o) Cieszyn,
runku
rowym

w

21.

10.

pobliżu stacji czeskiej Cieszyn.

gumotorowym
w

ści 4 km od

13 osób

odniosło

ciężkie

zderzenia

Skutkiem
rany,

przyczem

dwie

czeskim

w

pocią

osoby znajdują się

agonji.
2łudzi

gi kolejowej uległo ciężkim obrażeniom
Wpociągupolskim
W katastrofie zawinili czescy kolejarze, a szczególnie zw rotniczy. Jedynie dzię
ki przytomności umysłu polskiego maszynisty, katastrofa nie przybrała jeszcze
groźniejszych

z

obsłu

.

rozmiarów.

i

Kotki

Bielska, między wsią Lewki

wylądował

Herman".

,,Paul

wili:

dr.

W iese

,

Fritjow

balon

Żałogę
W ersin

niemiecki

balonu
i

inż.

stano
Herbert

którzy posiadali odpowiednie za

świadczenia konsulatu R. P. we Wrocła
wiu.
Lądowanie odbyło się szczęśliwie
Lotnicy zabrawszy powłokę balonu

przy

byli do Białegostoku, skąd udadzą się
do Warszawy.

płynie ki
WOgadenie
boi
Zacięty

i mechanik
nrzed odlotem

Rogalski

Start odbył się pomyślnie przy sprzy
warunkach
jających
atmosferycznych,
Również na trasie panują pomyślne wa-

wiel

l-unki dla lotu. Jako

pierwszy etap
kiego raidu przewidywany jest Stam b uł,
Majorowi Karpińskiemu towarzyszy m e
chanik

Rogalski.

kudziesięciu wziętych

10 samolotów
października
włoskiego bombardowało w

Na zdobytych przez
przeciwnik porzucił dwa

dziny

z

rejonie

i

względów oszczędnościowych
uproszczenia administracji postano
wiłSenatgdański zlikwidować z dniem
ce-

em

30

listopada

rb.

gdańską policję

Część zwolnionych policjantów wcie
zostanie
do
policji ochronne;

lona

a

reszta

uszkodzeń

włoskich
od

kul

doznało

przeciwnika.

część oddziałów,
Musta-

tubylców
pod wodzą majora grenadjerów

szyło
oporu

do

ataku

zdobyła

i

ru



pomimo
zaciekłego
pozycje prze

umocnione

Rozpędzony tram w aj
wpadł na mur
10, (PAT).

Spiesen

zagłębiu

w

Ubiegłej niedzieli
Saary wykoleił się

tramwaj 1w pełnym biegu wpadł na mur.
Motorniczy i dwaj pasażerowie zostali żabi,
ci, trzy osoby odniosły ciężkie
kie obrażenia.

rany,

14

zabitych

1

Nasi

ranio

40

nych.

biny
we,
c

ją.

pozycjach

nas

nji Tembien-Bigurtan zgromadziło się
podobno około 100 tys. zbrojnych abi
syńczyków.
Dedżjak Gugsa, jak donosi
źródło włoskie, oświadczył, że chce w ra z

działa, 2 kara

samochody ciężaro
i skrzynki z amuni
naszych askierów uczest

maszynowe,

2

setkikarabinów

W

akcji

żołnierze sułtana Olol Dinie, na
czelnika prowincji Somalisów-Chavelis,

niczyli

który podlegał władzy Abisynji,
nie przeszedł
on,

na

stronę

aby dopuszczono

udziału

w

walce

dla

a

włoską.

jego

obec
Żądał

wojska

złożenia

do

dowodu

swojej lojalności wobec Włoch.
W wyniku
zwycięskiej bitwy pod
Dagnerei, cała prowincja Chavelis jest
Na froncie erywłoską.
zaszło nic godnego uwagi,

zwykłych

lotów

wywia

Sztandar wiotki nad Makalle
chce

zatknąć zdrajca Gugsa

W obronie stanie lOO

Berlin, 21.

stracili

Abisyńczycy ścigani przez pod kontrolą
wojska nasze poszli w rozsypkę, poza te trejskim nie
mi pozycjami pozostawiając
na
polu z wyjątkiem
walki 50 zabitych, wielu ranionych i kil dowczych.

ciwnika.

wypo

otrzyma

wiedzenie.

n

ciągu go
Daguerei

askierzy

krajo

wą.

(Schutzpolizei),

Somali

przygotowy

samolotów

pośród

lekkich

hila

Ze

z

w
garnizon abisyński
Somali Chavelis nad rzeką
Uebi Szebeli.
Abisyńczycy
wali z pozycji tej natarcie na pozycje
W czasie bombardowania 5
włoskie.

w

Po bombardowaniu
należących do grupy

Likwidacja gdańskiej
policji krajow ej

do niewoli.

Ministerstwo
(PAT.)
Rzym, 21. 9
prasy i propagandy ogłasza komunikat
nr.
24.
Gen. Graziani donosi: Dnia 18
.

Mjr. Karpiński

pozycje abisyńskie

o

a

6 lek

21.

10.

O

tysierV Jłbisijńcisyfrdbw
Odbywają się jedynie

bez

Mussolini:
nago

,,Ob owiązkiem narodu

cywilizować
zdobycze cywilizacji, t
gdzie
dotychczas one nie dotarty !"

test

nieść

a m

przerwy
(PAT.)
sytuacji
prowincji Tigre (front północ wywiady lotnicze włoskie na całej linji ze swym wojskiem wziąć udział bezpo
ny) donoszą: Korpus generała Santini od Assab do rzeki Setit na przestrzeni średni' w operacjach i osobiście wznieść
zajął pozycje strategiczne na południe 1300 km. Jeden z samolotów włoskich sztandar włoski nad Makalle.
Liczbę
od Adigratu, korpus tubylczy pod wo
odbył lot nad całym Tigre i Tembien wojsk Gugsy obecnie podają na 3 ty s
dzą gen. Pirzio-Biroli okopuje się przed aż do Gondaru i okolic jeziora Tana. ludzL
O sytuacji na froncie południowym
zaś
Entiscio,
korpus gen. M aravigna Obserwator włoski został draś nięty ku 
na pograniczu Somali donoszą ze źród eł
lą
Aksum.
Na
froncie
abisyńską.
przed
całym tym
że
Włosi
bombardow ali
Koncentracja wojsk abisyńskich do francuskich,
żadnych większych operacvj nie noto
na
stronie
kołaMakalle trwai w rejonietym na li
(Ciąg dalszy
2-ej).
wano.

Paryż,
froncie w

na

.

1
WTOREK, DNIA
(Ciąg dalszy
samolotów

z

strony l-ej),

ze

Sikillave

wodzą

drodze do Go-

na

rahai, gdzie koncentrują, się wojska ra
Nasibu,

sa

Harraru.

żają

pochodzące
kierunku

W

posiłki

też

północnego

z

Gwardja
9000
Addis

potwier

się wiadomość,

że Włosi

bombardo

wali Dagnerre i Burdadi
nad rzeką
Uebeli—Szebeli i że miejscowości tę zo

śnie uzbrojonego; żołnierze są umundu
rowani bez zarzutu. Gwardja ma w ła s
sanitarne

oddziały łączności,

ne

i

t.

p

.

szli krokiem

Wraz

miarowym.

ka

z

niosą oni gałęzie eukaliptusa,
używanego do budowy namiotów. Marsz
gwardji do Dessje potrwa 8 dni.

Ministerstwie Skarbu

w

(o)

21.

Warszawa,

21.

10.

(PAT.)

Do

agencyj
nadeszły depe

rozpoczęciu
sankcyj żeglugowych prze

ciwko Włochom.
ciele towarzystw

przedstawi

okrętowych otrzymali
angielskie towarzy
ubezpieczeniowe nie przyjmują ase-

zawiadomienie,
stwa

o

Ponadto

10.

że

kuracyj towarów przewożonych siatka

Greckie agencje przewo
otrzymały polecenie, aby towary
Na ko
przeznaczone dla Syrji, Palestyny, Egip
mendę, oddaną w języku francnskim, tu, Rumunji, Turcji, Bułgarji i Jugosła
ruszył pierwszy bataljon, instruowany wji ładowali na statki nie pod włoską
przez misję wojskową belgijską. Żołnie banderą.
mi włoskiemi.
zowe

Wbrew

tradycji wojsk abisyńskich
za gwardzistami nie ciągną na front żo
z
dziećmi. Przy wymarszu przed
ny
pałacem cesarskim zgromadziły się tłu
my ludności. Około grup żołnierzy, przy-

nisterstwieSkarbu

niedawnego
stanu

Edwarda W

w

ministerstwie

tem

Mi

w

w

ernera

podsekreta

podziale funkcyj pomiędzy
rzami stanu

Do

(tel. wł.).

wobec

wiadujemy się,
wystąpienia podsekretarza

Sankcje żeglugowe

stosowania

rozpro

Zmiany organizacyjno-oersonalne
że

okrętowych w Pireusie
sze z Londynu, donoszące

się
ciżba białych płaszczów. Kobiety płaczą
i zawodzą przy pożegnania.
Nagle rozległy się dźwięki trąb, da

(tylko 2000 z nich pozostało
w stolicy dla ochrony cesarza) odbył się
w
sposób bardzo uroczysty. Gwardja jące sygnał do wymarszu. Tłum
składa sięz wojska całkowicie nowocze szył się, zgiełk i hałas ustały.

1935 R.

rabinem

Ateny,

w

cesarskich

rze

stały spalone.

negusa wyrusza
na front

front 9000 gwardzistów

na

dza

Destu, naczelnika prowincji

Ze źródeł francuskich

najlepszych żołnierzy abisyńskich
21. 10. (PAT). Dzisiej
branych
mundury khaki, tworzy

Abeba,

szy wymarsz

podą

Gorahai

poludnio-zachodu pod

z

rasa

Borana.

PAŹDZIERNIKA

22

nastą

pią zmiany.

Sprawy monopolowe i akcyzowe
przejdą pod zarząd wiceministra Sta
niszewskiego,
który obecnie
kieruje
Jednocześnie
sprawami podatkowemi.
nieobsadzone stanowisko jednego z czte
rech
podsekretarzy obejmie Tadensz
Grodyńskl.

Pożar wsi ood Citorodowem
Łuck, 21. 10.

(PAT). Wczoraj

Burzany, gminy Brany
zabudowaniach

w

stał
cego

Jana

Stolnego

pożar wskutek wyrzucenia
się popiołu. Ogień zniszczył

mów

i

mieszkalnych

wsi

we

pow. Chorodów

zabudowań

pow
żarzą
79

do

gospo

W czasie pożaru spłonął rów
budynek, w którym mieścił się po
sterunek policji, oraz uszkodzona zosta
ła linja telefoniczna. Straty sięgają 120
tys. złotych.
darskich.

nież

Niemcy ostatecznie przestały
być członkiem Ligi Narodów
21.

Genewa,

10.

Dziś

(PAT).

Bandyta zastrzelony
przez polgcfanta

upłynął

przewidywany przez par. 3 art. I pak
tu Ligi Nar. dwuletni termin,
w
którym
ustąpienie Niemiec z Ligi Narodów stało się
definitywne. Niemcy wstąpiły do Ligi Na
dnia

rodów

dzenie
miec

mtało

inister

1926
w

r.

w

następ

Locarno.

Posie

nastąpiło przyjęcie Nie

którem

na

Dłuższe
m

września

10

zawarcia układu

stwie

charakter

bardzo

zostało różnicą zdań

w

Ligi spowodowane

z

cą

policjant

go

trapem.

sprawie rozbrojenia

między Niemcami z jednej strony, a Anglją,
z dru
Francją i Stanami Zjednoczonemi
giej, zostało ono proklamowane przez kan

Znowu
Oslo,

-

clerza

Hitlera

dnia

14

października

1notyfikowane oficjalnie
stra

v.

Neuratha.

niemiecki

nika

1933

m

r.

Jak wiadomo

z wojną wiosko-abisyńską Wielka Brytańja powiększyła znacznie swe
ródziemnym, obsadzając wszystkie bazy okrętami wojennemi. Jedną
baz fest grecki port PIreus, w którym stacjonowane są obecnie kontrtorpedowce an
gielskie (na zdjęcia).

si/y zbrojne
z

takich

ini

dr. Krauel

dnia 21

paździer

r.

Trzęsienie ziemi

w

na

związku

morzu

Obfite żniwo

Stanach

w

Zjednoczonych

Nowy Jork, 21. 10. (PAT). Szkody

wy

Liczba

we

znaki.

Tragedia

na

jeziorze

Aires, 21. 10. (PAT). Donoszą z
Lima, że wielka łódź motorowa, przewożąca

Hamburg,
szalejącej na

21.

10.

Awantura

jezioro Arapa, przew ró ciła
z niewyjaśnionych do
tychczas przyczyn. Z ogólnej liczby 31 pa
sażerów zdołało się uratować tylko 11, resz
się

ta

na

przez

środku

jeziora

utonęła.

Rówieśniczka

m.

Torunia

Berlin,

uległa przerwie.
Londyn, 21. 10. (PAT.) Burza nad
Anglją trwa w dalszym ciągu. Wiatr,

który jest wyjątkowo gwałtowny,

wybuch

21. 10.

(PAT).

nastąpiłwybuch
cie

statku

kunastu

ponadto

zpomo

na
W

statku

porcie Bergen

będącym w remom*
,,Ursa". Jest 4 zabitych i kil
na

rannych,

z

czego 6

ciężko.

21. 10.

Dziś

(PAT).

z

i

rana

w

iejscowych Niemców.

Następnie przybysze poczęli demolo

i wybili
wać urządzenie salonu
kilka
szyb. Wezwana policja aresztowała ich.

Odmówili oni

swoich

podania

nazwisk,

czeskiem

wybite szyby

oświadczając tylko, że są Niemcami,
obywatelami republiki czechosłowac
kiej. Poselstwo oczekuje na wyniki do
chodzenia w tej sprawie zanim podej
mie kroki z powodu tego incydentu.
Berlin,

21.

10.

brzmią: Erwin Trunczek (rzeźnik z za
wodu) oraz Józef Glasbaśnia i Emil Wil
czek (obaj murarze). Komunikat oficjal

zapewnia, że dochodzenie przeciwko
sprawcom incydentu będzie prowadzone

ny
z

całą surowością.

żydowskiego

Aresztowanie redaktora Bermanna

piło pod

zarzutem

niemieckiej

Adolfa

obrazy

Hitlera,

się ,,Danziger Echo"
Katedra Notre-Dame w Parciu obchodzi w bie
żący m raka 700-lecie.
Wpr awdzie ooświącono
ją ju i w roku 1182, lecz budową ukończono dopiero w r. 1235. Jest to jeden z

najpiękniej

szych zabytków

wczesnego

gotyku.

kanclerza

w

ostatnim

w

skim, celem zwolnienia

z

aresztu

Paweł Bermann odpowiadał wczoraj przed

sądem
zał go
stwu i

Rzeszy

skich

R.

P

.

gdań

redaktora

Bermanna.

Przed kilku

polityczna wydaliła poza granice Gdańska
ówczesnego redaktora ,,Danziger Echo" p.
Levy'ego, obywatela łotewskiego.

cenie

numerze.

słychać, Komisarz Generalny
Gdańsku interwenjował w Senacie
Jak

miesiącami gdańska policja

pisma

Gdańsku

w

nastą

jakiej dopuściło

Nazwiska

(PAT).

sprawców dzisiejszego incydentu w tuczechosłowackiem
tejszem poselstwie

Aresztowanie redaktora
Funkcjonariusze gdańskiej policji poli
tycznej zjawili się przed kilku dniami w
redakcji tygodnika żydowskiego ,,Danziger
Echo", i dokonali konfiskaty ostatniego wy
dania pisma oraz aresztowali odpowiedzial
nego redaktora Pawła Bermanna, obywatela
polskieg o.

nad

wzrasta
Szkocją, porwał
odległość
biłsię

wie

w

usiłowanie zagrożenia bezpieczeń
porządkowi publicznemu oraz zakłó
dobrych stosunków niemiecko-gdańza

na

4

miesiące

więzienia.

Po

rozpra

podstawie decyzji sądu p. Bermann
został zwolniony z aresztu. Zwolniony po
rozprawie z więzienia p.Bermann został jed
na

nak ponownie aresztowany

jako uciążliwego
granic Wolnego Miasta.
n

ia

go,

w

celu

wydale

obcokrajowca

z

odrzucił

na

Okręt angielski
brzegów

u

na

znaczną

chłopca, który za

,,Pendenis" rozbił się

urato

Załogę

szwedzkich.

wano.

zaniepokojenie
skiego parowca

Panuje duże
załogi angiel
,,Vardulia", który zato

10.

(PAT.)

co

do losu

znaj
opu

nął u brzegów Irlandji. Na statku
dowało się 37 łudzi załogi, którzy
ścili pokład w dwóch łodziach ratunko
W

wych.
rze

udział

poszukiwaniu
9

parowców,

na
miejsce katastrofy,
sygnałów S. O. S.

Tallin

21.

,

10.

rozbitków bie
które przybyły

po

otrzymaniu

(PAT).

Parowiec

szwedzki ,,Stella", który wczoraj znalazł
się w strefie orkanu, rozbił się w pobli
Z 13-tu

żu wybrzeży estońskich.
ków załogi 11 zginęfo.

człon

Skazanie wybitnej komunistki
i lei 20 towarzyszów
(ó) Stanisławów,

21.

10.

(tel. wł.)

.

W

procesie 26 komunistów z terenu woje
wództwa stanisławowskiego zapadł dziś
wyrok, skazujący główną oskarżoną 20letnią studentkę Salę Fischler na 3 i pół
roku więzienia, 20 dalszych oskarżonych
na kary
od jednego do dwóch lat wię
zienia,

5 zaś nniewiniono.

dzień

Sądny

Sąd ska

trybie przyspieszonym.

i

13-letniego
miejscu.

Londyn, 21.

poselstwie
salon

poselstwie czechosłowackiem zaszedł in
cydent. Trzej młodzi ludzie zjawili się
w poselstwie,
chcąc widzieć się z po
słem. Odpowiedziano im, że poseł jest
nieobecny i wobec tego nie może ich
przyjąć. Trzej przybysze odpowiedzieli
na to wymyślaniami na Czechosłowację,
zarzucając władzom czeskim, że gnębią
m

ku, który jest miotany przez fale. Ko
munikacja pomiędzy Niemcami a Danją

w
Zdemolowany

Buenos

pasażerów

a

Cisłę. Nadbiegły
strzelił do bandyty, kładąc

burzy morskie!

awanrj okrętowych

(PAT.)

Spowodu
morzu Północnem
rządzone przez ostatnie trzęsienie ziemi
burzy
w
mieście Helena stan Montana, obli do portu schroniło się przeszło 50 okrę
czają na 3 miljony dolarów. Wobec pow tów. Parowiec francuski ,,Adrar” osiadł
tarzających się wciąż jeszcze lekkich na mieliźnie w pobliżu wyspy Amrum.
wstrząsów podziemnych, ludność m aso Załoga dotychczas znajduje się na stat
wo
ucieka z miasta, chroniąc się w na
miotach. Panujące chłody dają się ucie
kinierom

Ponikowskiemu
rany,

Odnośną notę doręczył se

generalnemu Ligi tutejszy kon

kretarzowi
sul

1933

Lidze przez

We wsi

(tel. wł.).

zranił również

semann.

Niemiec

10.

policjantów,
wyrwał
bagnet i zadałmu dwie

uroczysty.

przemówienie
wygłosił ówczesny
spraw zagranicznych Rzeszy Stre-

Ustąpienie

Lublin, 21.

(o)

Wyczółka w pobliżu Białej Podlaskiej
starszy posterunkowy Grzegorz P oni
kowski i st. post. Cisło zatrzymali zna
Stanisław a
Myszkę.
nego
złodzieja
w
Myszko
pewnej chwili rzucił się na

Wytępienie
Rangoon,

Birmanji
walki

z

5

Jadowitych
gadów
tys wężów
Birmanji

21.

w

.

10.

władze

wężami".

(PAT),

w

Yandoon

zorganizowały
schwytano

w

,,tydzień

Zabito lub

w

ciągu kilku dni 6000 Jadowitych wężów, w
tej liczbie były również wielkie kobry.
Podczas niedawnej powodzi wielka licz
ba wężów przedostała się- do domów i za
budowań miasta. Wypadki śmierci spowo*
du ukąszenia jadowitych gadów byty na po*
rządku dziennym.

w
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GŁOSY

,,Prawo nąmjrządzi!
Trzeba
(m)

Kiedy po odejściu w zaświaty
Piłsudskiego na ustach wszyst
kich obywateli Państwa znalazło się py
tanie:
jak zastąpić ten przeolbrzymi
autorytet moralny, który promieniował
z postaci i
ducha 'Wielkiego Nauczycie
la
ówczesny sternik nawy rządowej,
jeden z najdawniejszych i najbliższych
Wodza
Narodu,
współpracowników
Walery Sławek, oświadczył:
Prawo będzie nami rządzić!
W
słowach
zawarł
tych
głęboką
prawdę. Słowa te znalazły przystęp do
miljonów obywateli i przyjęte zostały
która winna wszystkich
jako zasada,
obowiązywać, stać się osią kierunkową
dla każdego z nas z osobna i wszystkich
społem.
Prawo jako
,,fandamentnm regni",
praworządność jako
wytyczna
życia
oto
zbiorowego i
indywidualnego
na
opoka,
której oprzeć chcemy byt
Państwa i jego obywateli.
Lecz warunkiem, by to się ziścić mo
gło, jest,
by prawo było właściwie
i jednolicie pojmowane.
Mamy różne kategorje prawa: pisa
ne, nabyte, zwyczajowe.
Mamy prawo,
wyszłe z trybu aparatu ustawodawczei
zadekretowane. Mamy
go
prawo
rozporządzenia i zarządzenia władz cen
tralnych i lokalnych. Mamy orzecznic
two Sądu Najwyższego i Trybunału Ad
ministracyjnego.
Mamy więc
szereg
źródeł, z których płynie prawo.
Mamy
zresztą prawa, których waga obliczona
jest na daleką metę iprawa, będące wy
nikiem potrzeb chwili, zarządzenia pra
wne o charakterze doraźnym i tezy pra
o
wne
zasięgu,
obejmującym czasy
długie.
Jaki
jest więc stosunek szerokich
ostatnio
mas,
owego czynnika,
który
popularnie zwiemy
,,szarym człowiekiem",
do tego
tak
bardzo
skomplikowanego
zagadnienia prawa i praworządności?
Jeśli śmiało spojrzymy w oczy rzeczy
wistości, to musimy sobie powiedzieć:
ten
,,szary obywatel*1 niebardzo orjentuje się w labiryncie nie tyle prawa, ile
I właśnie dlate
przepisów prawnych.
że gubi się w
go, że się nie orjentuje,
gąszczach prawnych, tak często ma po
czucie krzywdy...
Jeśli więc chcemy, by ogólny walor
m iała
naczelna teza nowej Konstytucji,
aby Polska była zespołem
,,wolnych
obywateli w silnem Państwie"
to przeszczepić tę tezę
w
w
naród,
można
ludności,
najszersze warstwy
przedewszystkiem w ten sposób, iż ideę
praworządności, ideę posłuchu do pra
trzeba uczynić niewzruszonym fila
wa
rem, o który oprzeć się musi i władza
państwowa i prawa, jakoteż obowiązki
obywateli.
—

—

—

-

dekre- j
wyżej kodeksów, ustaw,
zarządzeń, rozporządzeń.
Przesłania ta
barjera przeciętnemu
obywatelowi widok, przeraża go i znie
Stanowi też niewątpliwie łatwą
chęca.
okazję do kruczków prawnych, do ,,wy
bierania
sobie"
spośród chaosu prawa
pisanego tego, co w danej chwili dogo
dne, a omijania tego, co niewygodne.
Tworzy ona
zastępy kauzyperdów i pieniaczy
a już jest rajem
dla ,,zbiurokratyzo
wanych dusz11, obstawiających się foljantami. wszelakiego rodzaju praw i od
gradzających się w ten sposób od życia
i jego potrzeb.
Jakież szykany można
obmyśleć, trzym ając się kurczowo litery
a nie ducha prawa!
Jakże dowolnie mo
żna ,,dointerpretować" wszystko, dosło
wnie wszystko, gmerając w setkach i
tysiącach zarządzeń prawnych!
Jeśli więc stajemy na
stanowisku,
które W alery Sławek
sło
zawarł
w
coraz

samo

tów,

simy

-

wach:

,,prawo

będzie nami rządzić"

-

musimy zarówno tym,
którzy rzą
dzą, jak i tym, którzy są rządzeni, za
równo organom władzy, jak i rzeszom
obywatelskim
ułatwić sytuację.
interes
Musimy uzgodnić
publiczny
z
interesem obywatela,
jeśli chodzi o
to

i

prawo

stworzyć

Mu

wskrzeszeniu

Państwa,

w

wiele

czynników

0 bardzo
w

swą

w

szerokim

Państwie.

na

całości i

konieczne

doraźne

i

wody

być pionierami
rządu prawa
1 wszyscy zbliżać gubiącego się w lesie
paragrafów i artykułów ,,szarego oby
watela** do zrozumienia istoty i celów
praworządności.
Bo zaprawdę maksyma,
iż nikt nie
może się bronić nieznajomością prawa,
muszą

iż

brak

chroni

uświadomienia

prawnego

nie

przed odpowiedzialnością
jest
w
dzisiejszym stanie rzeczy
fikcją.
Zasada ta jest niewątpliwie sama w
sobie słuszna.
Ale od niej do praktyki
życia wiedzie daleka droga. A na dro
dze tej spotkać można nieprzebytą czę
stokroć dla ,,szarego obywatela'* barje
rę, barjerę utworzoną z piętrzących się
właściwie

o

tem

tygo

,,W ojna już trwa bezmała trzy
dnie. Coprawda narazie w Afryce tylko.
Ale niemniej przeto ludzie giną, giną w
zatruci
strasznych męczarniach

ga

—

postrzępieni pociskami. Giną chrze
ścijanie,
katolicy włoscy lub ,,koptowie" abisyńscy.
Giną chrześcijanie, a
więc wyznawcy tej wielkiej religji, która
wydała przykazanie ,,nie zabijaj!" Która
nakazała: ,,Kochaj bliźniego swego!".
Ale kler, ten urzędowy kierownik du
chowy wyznawców chrześcijaństwa, m il
czy... Niewątpliwie, autorytet wśród wier
Ale
nych posiada on jeszcze znaczny.

zem,

—

woli

—

milczeć...

swego wpływu,
wi broń.

Nie

rzuca

szalę

na

i

umywa ręce

—

błogosła

Możnaby jeszcze jakoś zrozumieć an
glikańskiego arcybiskupa z Canterbury,
gdy powiada, że chrześicjaństwo jest nie
za pokojem, lecz za
sprawiedliwością;
albowiem
wyznanie anglikańskie jest
narodu
wyznaniem
angielskiego i dosto
sowuje się do politycznych haseł Anglji.
Ale W atykan chce być wyrazem po
trzeb
religijnych wszystkich narodów;
organizacja kleru rzymskiego jest mię
dzynarodowa. Dlaczego milczy?"
Milczenie Stolicy Apostolskiej
tłumaczy;
następująco ,,Głos N arodu":
,,Papież ma obecnie tylko jedną moż
liwość oddziaływania na opinję:
prze
mówienia, które wygłasza, i dyplomację
Lecz
dobrze
wie
watykańską...
przecież
to są możliwości!
my, jak ograniczone
Przemówienia
papieskie dochodzą do
wiadomości społeczeństw zniekształcone
przez prasę antykatolicką, liberalną i t.
zw. neutralną (która m. in. w Polsce sta
nowi 90 proc. słowa drukowanego). Dy
plomacja papieska zaś m a ręce skrępo
—

wane

na

reprezen

skutek tego faktu, że

tuje suwerena nie wchodzącego w skład
Ligi Narodów".
Kwestja ostatnich posunięć świetnej dy
plomacji papieskiej i stosunku papieża do
Włoch

—

to

tem

aty wysoce drażliwe. Nie
na ten
temat żywsza

mniej zapowiada się
dyskusja prasowa.

Polska wobec
W

sankcyl

ostatnich

tygodniach opinja polska
z niecierpliwością oczekiwała decyzji rządu
w sprawie zajęcia stanowiska wobec Włoch.
Szczególne rozdrażnienie zdradzała prasa opozycyjna, która domagała się stanowczo
potępienia ....Abisynji.
Obecnie stanowisko Polski jest już zupeł
nie wyjaśnione.
,,Stanowisko

Polski

stwierdza

—

wyłuszczył p. Wszelaki na po
siedzeniu komisji Ligi Narodów. Wierna
swoim zobowiązaniom wobec Ligi Polska
weźmie udział w sankcjach
trudności,
jakie w tem napotka oceni i uwzględni
zapewne Rada Ligi. W każdym razie nie
zerwiemy solidarności, która jest zasad
niczym nakazem powszechnego pokoju.
Sankcje nie budzą w Polsce entuzjazmu,
zwłaszcza wobec znanych stosunków hi
storycznych i aktualnych, łączących nas
z Italją.
Są jednak konieczności, którym
trzeba się poddać,
i zobowiązania, od
których nie wolno się uchylać".
W wyborze między obowiązkiem solidar
ności a znacznemi korzyściami gospodarczemi i sympatją, polityka polska poszła zde
cydowanie po linji nakazu prawa i etyki
międzynarodowej. Szczegółowe naświetlenie
powyższej kwestji i polskich posunięć dy
plomatycznych, podajemy Czytelnikom na
czwartej stronie dzisiejszego numeru.
,,Czas"

—

—

Sfery gospodarcze Gdyni mają nadzielę, że nowy minister gen. dr. Górecki poprowadź
prace departamentu morskiego na nowe szlaki

Skandaliczny
ukraiński

,,Hetman”

Londynie od
była się rozprawa sądowa przeciwko agen
towi hetm ana
Skoropadzkiego Anglikowi
Londyn, 21. 10. (PAT).

W

oskarżonemu

przez

Skoropadz

kiego o przywłaszczenie sobie pieniędzy, ze
branych w Londynie dla Skoropadzkiego.
skandaliczne wprost
Sprawa ta ujawniła
kulisy akcji Skoropadzkiego i jego przed
stawiciela w Londynie Korostowca. Tufnel,
zaangażowany był przez Korostowca dla
zbierania datków pieniężnych, rzekomo na
oswobodzenie Ukrainy,
a w rzeczywistości
na

rzecz

Skoropadzkiego

i

jego agentów.

—

Tufnel, należący dzięki swym stosunkom
do

sfer

zamożnych
angielskich, obiecując w
Skoropadzkiego stosowne koncesje

imieniu
na

Ukrainie

funtów,
sir

zdołał zebrać

przyczem

Henry Deterding

do

izby gmin

z

wielkich

znany
dał

Tninel 5 tys.

12

prawie

tys.

magnat naftowy

2.500

poseł
jeden
angielskiego

funtów,

funtów,

przemysłowców

Skoropadzkiego
sobie

proces

przywłaszczy!
zbińrki publicznel

ze

Tufnelowi,
idei

tradycyjnej tendencji pisze

.

orbitę

wszyscy

Nie bez

,,Robotnik":

spon

—

stanowisko W atykanu

jest

-

Zadanie

ne—

Jakież zatem
wobec Włoch?

cząstkowe i

zakresie, wciągające

cały aparat państwowy.
izby ustawodawcze i rządowa wła
dza wykonawcza i
organy
wymiaru
sprawiedliwości, no i oczywiście każdy
od
funkcjonarjusz Państwa,
najwyż
szych do najniższych, w praktyce co
dziennej interpretujący przepisy praw

autorytetem duchowym".

orga

fragmentaryczne
wprowadzenie norm prawnych do ka
żdej z dziedzin życia zbiorowego i in
dywidualnego z osobna.
Jednak dziś, gdyśmy już zwarli się
wewnętrznie,
gdy nasz byt oparliśmy
o nowe i
stałe zręby ustrojowe
rów
nież i w dziedzinie prawa musimy stwo
rzyć takie warunki, by w nich zarówno
rządzący jak i rządzeni mieścili się
na platformie praworządności.

Na szerokie

bardzo

I

—

obejmującej tyle dziedzin ży
cia, niemożliwe było ogarnięcie z miej
sca

pisze ,,Głos

-

—

nizacji,

taniczne,

naturalną,

-

—

trakcie

rzeczą

Narodu"
że w tych ciężkich chwilach
oczy świata zwracają się w stronę Wa
tykanu... Stolica Apostolska jest
jak
to
masońsko
wykrztusił
radykalny
dziennik paryski
,,rOeuvre"
,,głową
chrześcijańskiego świata i największym

nie

~

zadanie, rozłożone

szorzędne.
—

—

Jest to

Stolicy Apostolskiej. W atykan jest w
międzynarodowych czynnikiem
wielkiej powagi, której żadne państwo nie
lekceważy. Wpływ jego polityki posiada w
stosunkach europejskich
znaczenie pierw
,,Jest

barjerę.
Musimy ujednolicić i uprościć cały
ten
przeolbrzymi alembik przepisów
prawnych, jaki narastał w ciągu pierw
okresu
szego
naszego
wolnego bytu
narastał niewątpliwie
państwowego
z doraźnej
konieczności, z tego smutne
go faktu, że jednolitość norm prawnych
została na półtora stulecia przerwana,
że ziemie polskie były terenem
trzech
systemów rządzenia i trzech koncepcyj
prawnych. Musimy ujednolicić i upro
ścić również i z tego powodu, że już po

a

wo|na

stosunkach

drogowskaz

prawa

a

sem

jego interpretację.
z

Kościół

(K) W związku z wojną włosko-abisyńską coraz częstsze p adają pytania pod adre

uprzystępnić obywatelowi labirynt przepisó
prawnych

Józefa

ODGŁOSY.

I

II

a

pieniądze

przemysłu wojennego

lord

Dysart

dał

3.800

fantów.

W

jaw,

te

przez

toku rozprawy sądowej
wyszło na
z 7.500 funtów wydanych z tych
sum
Skoropadzkiego i Korostowca jakoby

na propagandę ukraińską, przeważna część
pieniędzy poszła, jak udowodniły, odczytane
w sądzie listy na załatwienie osobistych zo

Pozatem 730
bowiązań delikatnej natury.
funtów pożyczył Skoropadzki osobiście dla
celów własnych, a jego agent londyński Ko

rostowiec

osobistą

zaciągnął
w

z

wysokości

tych
1.487

sum

pożyczkę

funtów.

Wobec

skandali, jakie się już ujawniły i groźby

ujawnienia przez Tufnela jeszcze gorszych
spraw, dotyczących hetm ana Skoropadzkie
go i Korostowca, w obawie przed publiczną
kompromitacją Skoropadzki coinął w toku
rozprawy sądowej oskarżenie i załatwił spór
z Tufnelem polubownie.

—

Nowe

płaszcze wojskowe

Z dniem 12 bm.
wy
nie

wprowadzony

no
obec

został

typ płaszcza wojskowego. Jest

on

jednorzędny, zapinany n a 6 guzików,
przyczem luźny do tego stopnia, że można
pod nim swobodnie nosić podpinkę futrzaną
łub

wełnianą.
Kieszenie

sporządzone są lak, że można
sięgnąć do kieszeni m arynarki.
Długość płaszcza jest zróżniczkowana w
zależności od formacji.
Stary typ płaszcza może być jeszcze użjr*
wany, Jednakże tylko de 1 maja 1937
przez

nie

4
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Posiedzenie

i Polska

Sankcje
ponosić koszty utrzymania

Trzeba

(Korespondencja

wyznaczone

pokoju

własna).

Genewa,

w

październiku.

na

Sejmu
czwartek

Marszałek Sejmu, p. Stanisław Gar,
wyznaczył pierwsze posiedzenie Sejmu,
otwartej w dniu 18 bm. sesji nadzwy
czajnej, na czwartek, dnia 2i bm.

Pod
surowych postanowień ale szczegóły. Będą o nich rozprawiać zobowiązania Polska wykonuje.
art. 16 paktu Ligi Narodów w stosunku
fachowcy, będą sobie państwa nawza pis Polski figuruje na pakcie Ligi Na
do Włoch stało się faktem.
Przejawiła jem przyznawały pewne dostawy za rodów, a natura działań Włoch w Afry Wszystho
konfliktu
się
wzięcia
konsekwencja
ce
i oczywistość agresji włoskiej wąt
mdawodmiome
stępcze, czy zastępcze możliwości zbytu
które'
interesie
w
włosko-abisyńskiego w tryby mechani swoich produktów,
są kon
pliwości nie ulega. Sankcje
Jestem lojalnym
Państwa,
obywatelem
zmu
ligowego i wszystko, co dzieje się ich gospodarstwa
eksportowane
być sekwencją, jak powiedzieliśmy już. Nie proszę państwa. Dałem grosz na LOPP., na
obecnie i dziać się może w czasie naj
można uchylić się od ich stosowania.
KOP., na POM., na PMS., na LMK1naPKP.
muszą, a nie będą mogły być wywożone
Nie mam szwarcowanej zapalniczki, zapa
bliższym, jest
dalszym rozwojem tej do Włoch.
nam
Zresztą
jak
powiedział pe
miętale popieram monopol spirytusowy i pa
Uznanie Włoch za na
konsekwencji.
Zasada jednak jest ustalona
mi wien wybitny dyplomata polski:
,,Lu pierosowy,
w
czasie ostatniego ataku gazo
pastnika, w'innego rozpoczęcia wojny z mo
do
ale
nie
na
Włoch, bimy Włochów,
serdecznych sympatyj
cierpimy
wego przez sześć godzin siedziałem w schro
pogwałceniem postanowień paktu Ligi bezsprzecznie istniejących w Polsce
nie, w ,,tygodniu dziecka" pracowałem w po
paści"
cie czoła, w klapie marynarki do dziś noszę
Narodów, orzeczone przez Zgromadzenie prawo jest prawem, przyjęte na siebie
Wl. Bs.
znaczek Pewuki i kupuję wyroby krajowe.
Ligi
stworzyło dla wszystkich człon
nie!
Zdawałoby się, że to dużo. Otóż
ków instytucji genewskiej konieczność
Od czasu mojej jednej intymnej rozmowy
zajęcia stanowiska wobec postanowień MerSatnj MozaRowsftiego
roziks%sz zn aw c ów z pewnym dygnitarzem państwowym, mam
obecnie poza memi zwyklemi zajęciami jesz
sankcyjnych art. 16 paktu Ligi.
Zastosowanie

—

—

-

—

—

...

—

—

-

nie

Jeszcze

od

reszty
od

cięcie wojującego kraju
i

kredytów

możliwości

ny

Dekerecfa odznaką P. C. E%.

postanowienia przez gąszcz skompliko
wanych przepisów prawnych i interpre
tujących je komitetów, jeszcze trwają
nad
prace ekonomistów i prawników
stworzeniem brakujących precedensów,
ale już zarysowują się kontury
planu
izolowania Włoch

świata, od
surowców,

eksportowych, j*

Dyplomacja angielska,
stojąca ita
im
straży zagrożonych przez włoską
interesów
prezę
wojenną
Imperjum
Brytyjskiego, działa z żelazną konsek
wencją i niespożytą energją, przyczy
niając się walnie do niezwykle szybkie
działania tak zwykle
go i
sprawnego
ociężałego aparatu Ligi Narodów.
niewizadziwiająco szybkiem
nigdy w Genewie
tempie ópracowują komitety jedne listy propo
stwa
zycyj sankcyjnych za drugiemi,
mur
rzając
papierowy chwilowo
dokoła
Włoch.
izolacyjny
W

—

—

dzianem

—

—

—

mo
bliższy jednak jest już
ten mur papierowy za
w
rzeczywistą barjerę,
odgradzającą Włochy od źródeł finanso
wy*
surowcowych. Choć art. 16 pak
tu znalazł zastosowanie po raz pierwszy
choć
brak
w
dziejach Ligi Narodów,
precedensów i praktyki wykonywania
jego postanowień, choć każde państwo
dla siebie decyduje o tem,
suwerenne
jakie sankcje bez szkody dla siebie i dla
swoich obywateli może zastosować
jednak rośnie codziennie lista państw,
do
zdecydowanych
poniesienia ofiar
na
rzecz
pokoju i przyczynienia się do
utrudnienia dalszego prowadzenia woj

W dniu 77. bm. odbyta się w lokalu Szkoły Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża uro~
czystość wręczenia odznak honorowych P. C. K. osobom zasłużonym dla rozwoju tej instytucji.
Na zdjęciu moment uroczystości.

Coraz

ment, w którym
mienić się ma

—

Warto

'

—

ny.

liście

znalazła
się
Obowiązki swoje, ja
ko członka Ligi Narodów, traktuje bo
Na

także

już

Polska

wiem
nie

tych państw

Polska.

poważnie.

deklarowano

oficjalnego przywią
pokoju i gotowość jego obro
Przyszła chwila, kiedy deklaracje

przypomnieć o incydencie, jaki
miejsce na posiedzeniu Towarzy
stwa Przyjaciół Serbo-Lużyczan w Po
znaniu w dniu 11 grudnia ub. roku.

niem, rozesłanem

miał

jednak

;

się zamienić

muszą

Zgodnie

z

t.

zw.

w

.....

Nr.

listą propozycyj

specjalny komitet
Genewie, wydała Pol

1, wypracowaną przez

koordynacyjny
ska

w

zakaz

wywozu
do Włoch

jennego
jego wywóz
Obecnie

biegają

do

broni
oraz

i

końca

zezwolenie

od

na

kredytów

i

od

—

do

wyko

wa

statku

Zgon przewodniczącego oariameniu czechosłowackiego
w

wieku

lat 54

Bo

przewodniczący parla
b. minister obrony narodowej,
mentu,
wybitny członek partji agrarnej.
gumił Bradac,

działalność

pana

że

twier
wogó-

Doleżala, zre

niezręczna i posługująca

wysoce

stosunkach

w

1MW*-gn-

polsko-czeskich,

ii

-- -

szykan

odbywanie ognisk

harcerskich

itp.

W

sześciopokojowe mieszkanie.
A wszystko dlatego, że jestem lojalnym obywatelem. Mianowicie niedawno wezwano
mnie do Urzędu Skarbowego, gdzie pewien
wysoki (l metr 85 cm) urzędnik spytał, ile
zarabiam. Gdy mu wymieniłem sumę, z nie
dowierzaniem pokręcił głową i zażądał do
wodów.
Ponieważ
literat
jako
posia
dam t. zw dochody niestałe, przedstawić ich
dokładnie nie mogłem. Wówczas skrupulat
ny urzędnik sam sporządził listę moich wy
datków czyli ,,stopę życiową" i od tego wy
mierzył podatek. Dotychczas wiedziałem, że
dwie

mara

żandarmerja zatrzymała nawet i
sprowadziła na posterunek całą drużynę.
W dniu 7-mym bm. odbyło się w Czes
kim Cieszynie zebranie
naczelnictwa h ar
cerstwa polskiego. Uchwalono zwrócić się do
posła, dr. Leona Wolffa, aby zainterwenio
wał w sprawie więzienia i szykan harcer

w

kulaturą. Obawiam się, że przez to archiwum
większe,
zmuszony będę wkrótce wynająć

.

trowicach

przestępstwa, jak śpiewanie pieśni polskich,

stwa.

stopy: prawą i lewą. Teraz

przy

trzecia: życiowa. Źe jednak
tą trzecią stopą zostałem boleśnie kopnięty,
zbieram zatem wszelkie dowody moich istot

była

mi

jeszcze

nych wydatków. W ten sposób
niesłusznego podatku i ułatwię

nie

zanłacę

pracę

Urzę

dowi Skarbowemu.

Łączę przyjemne z pożytecznem,
dzięki
nockę mam spokojną, dzień niefraso

czemu

bliwy.

t.W.

Pio-

Antypolską manifestację
organizują
Czesi

rola ,,Sokoła"

Znaną jest
inicjatora antypolskiej

czeskiego, jako
akcji. Na dzień 22
września rb. zarządził ,,Sokół" mobilizację
do
swych członków
Czeskiego Cieszyna.
Pfżybyć tam miały również oddziały ,,Straży Svobody" w celu demonstrowania prze
ciw polskim uroczystościom w Cierlicku, urządzanym w 3-cią rocznicę zgonu śp. Żwir
ki i Wigury. M anifestacja czeska została je
dnak odwołana po porozumieniu się z wła
dzami centralnemi i przeniesiona na dzień
28 bm.

Oto,

pisze
z

na

ten temat

,,Ostravsky Po

dnia 5 bm.:

,,Wielką manifestację pod hasłem

,,Za

Śląsk Cieszyński" urządza
morawsko-śląskiej

i

Sokolstwo żupy
cieszyńskiej w dzień

w poniedz., dn. 28 b.
Cieszynie. Oczekuje się, że to
będzie tak potężna manifestacja za republi
kę i w jej obronie, jak przed dwoma laty w

naród, święta wolności,
m.

w

i
I

dniu 28

w

bm.

Hułczynie, gdzie zgromadziło się około 50
tysięcy ludzi".
,,Moravsko
Słezsky Denik" podaje apel,
skierowany do czeskiego społeczeństwa, o
wzięcie jak najliczniejszego udziału w m a
nifestacji, organizowanej przez czeskiego
,,Sokoła". Pismo zapowiada, że m anifesta
cja ta będzie ,,stanowczą i jedyną odpowie
dzią dla wszystkich nieodpowiedzialnych
żywiołów, że Cieszyńskie było, jest i zosta
-

nie naszem".

uroczystości zaproszone zo
wojsko, związki samorządowe, wszyst
kie państwowe organizacje i korporacje.
Cała perfidja tej czeskiej imprezy pole
ga na tem, że pod płaszczykiem państwowe
go święta w drodze przymusu moralnego, a
nawet gróźb i gwałtu, usiłują czynniki cze
skie zmuszać polskich nauczycieli, zatrud
nionych w szkołach publicznych, i po'lską
Do udziału w

co

radnik"

zmarł

którem

się niewybredną
intrygą,
przyczyniła
się wydatnie do pomnożenia zgrzytów

więzieniach czeskich, skaza
rzekomo antypaństwowe
różne,

za

—

Pradze

cała

sztą

10 bm.

obecnie

zty

,,Batory", wykańczanego właśnie przez
konieczności do
stocznię włoską,
są
staw motoryzacyjnych (kontrakt z ,,Fia
tem"), jest zagadnienie dostawy cytryn
it.p.
Ale
to szczegóły.
Ważne, istotne,

W

le

odbyła się w Orłowej od
prawa drużynowych Związku Harc. Polsk. w
Czechosłowacji. Harcerstwo powiększyło się
o
nową drużynę rzemieślniczą w Mostach
koło Jabłonkowa. Szereg harcerzy przeby

zobo

najróżniejszych
Jednocześnie
skrupulatnie
badają
fachowcy polscy możliwość przyłącze
nia się Polski do projektowanych zaka
zów przyjmowania eksportu włoskiego..
za-*
Są w tej dziedzinie najróżniejsze
strzeżenia, jest konieczność zapewnie
odebrania

w

polskie na Siąska* nadniiańsklm
powiększa swóf stan posiadania

umów.

nia Polsce możliwości

1111

harcerstwo

odcięcia

spłaty

..

prasy,

listy

zw.

wiązań finansowych im należnych
tułu

..

Mimo

nych

Abisynji.

nania przez Polskę wskazań t.
Nr.
2,
ustalającej
sposoby
Włoch

wo

sprzętu

jak nam wiadomo
przygotowania do

—

...

do

Należy przytem zaznaczyć,

posiedzeniu tem konsul Doleżal
odważył się na publiczną krytykę pol
skiej polityki zagranicznej, insynuując
pozatem, że Polska wynaradawia inne
narodowości, a w szczególności słowiań-

W dniu

czyn.

rokiem

pized

swojego niesłychanego
nie mógł usprawiedliwić.

dzenia

Na

do

ny.
słomne

Doleżala

warto

autorytatywnego i
zanie

konsula

okazji cofnięcia exequatur konsu skie. Na gwałtowne protesty ze strony
lowi Republiki Czechosłowackiej w Po polskiej na tem zebraniu,
pan Doleżal
o
czem
znaniu,
oświadcze
donosiliśmy wczoraj, odpowiedział
wykrętnem
Z

miejsca

z

przypomnieć

niesłychane wystąpienie czeskiego

Niejednokrot

Polsce

w

moc
innej roboty. Dzięki temu przecięt
mój dzień powszedni, np. piątkowy, wy
gląda! tak:
Rano, udając się do redakcji, wsiadłem do
tramwajn. Otrzymany od konduktora bilet
złożyłem porządnie w czworo i schowałem
doportieln. Na jednym zprzystanków wsko
czy! mały gazeciarz, wykrzykując o krwa
wych walkach pod Aduą. Gazety nie kupi
łem, gdyż szkoda ml było pieniędzy, zażąda
łem tylko od chłopca pisemnego zaświadcza
nia, że wiadomości o wojnie w Abisynji otrzymałem z jego ust gratisowo. Gazeciarz
początkowo wzdragał się, lecz widząc moją
zdecydowaną postawę
nstąpil.
Wychodząc z zajęcia, wstąpiłem do ,,Artnsa" na obiad. Oczywiście rachunek scho
wałem do specjalnej teczki, z którą nie roz
staję się ani na chwilę. Wraz z rachunkiem
w
teczce znalazło się pokwitowanie szatnego
na
sumę 20gr. za podanie palta, oraz pudeł
ko po ,,Ergo", któro kupiłem w budce inwa
lidy.
Najwięcej kłopotu miałem z ulicznym ba
loniarzem, u którego za 10 gr. kupiłem balon
dla mego siostrzeńca. Sprzedawca w żaden
sposób nie chciał mi wydać potwierdzenia
dokonanej przezemnie wplaiy. Scysję tę wy
nagrodził mi jednak mily staruszek, strzegą
cy skromnego ustronia w podziemiach Ratu
sza.
sam
Ten, bez żądania z mojej strony,
wydal mi żółtą kartkę z napisem: ,,za uży
cieW.C.
5 gr.'*. Odrazu poznać, że urzęd
nik miejski. Potem otrzymałem jeszcze ko
lejno zaświadczenia od: pncybuta, sprzedaw
cy sznurowadeł, piekarza, żebraka, któremu
dałem jałm użnę, dorożkarza
oraz
dozorcy,
który mi otworzył wieczorem bramę.
do
miałem
domu,
teczkę
Gdy powróciłem
pełną przeróżnego rodzaju kartek, karteczek
i karieluszek. Zrobiłem z nich
umiejętnie
sznurkiem,
paczkę, związałem
napisałem
datę i położyłem obok paczki z dnia poprzed
niego.
I tak m am postępować przez cały długi
rok. Pół pokoju mam już zapełnione tą ma

cze

konkretne

przedarły się

Czeskim

stało

młodzież
ciw

ich

szkolną do manifestowania

właściwej ojczyźnie.

prze

Jan Deląg, harcerz polski, więziony przez długie
tygodnie przez Czechów w Morawskiej Ostrawie

-
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WTOREK, DNIA

Poczta

belgijska ku namieci
królowej Astrid

PAŹDZIERNIKA

1935 R.

Pięć milionów osób bez dachu
nad głowa

CENIE
M ÓW I KUPIEC

(INAJBARDZIE1

DOŚWIADCZENIE"

-

Z Nankinu

i dlatego, gdy czytam, że stare, znane
całym świecie przedsiębiorstwo, posiadajqce 45-letnie doświadczenie, wypuściło
nowe
żarówki, to do takich wyrobów od
noszę się z całem zaufaniem."

. .

.

.

na

ILIPSJ

ZE
SUPER-ŻARÓWKi ZE
sp ośród

Najoszczędniejsze

SREBRZYSTYM

wszystkich

COKOŁEMMHHI
żarówek

dotychczasowych

Nowe

3

Koszt

belgijska wypuszcza od 30 bm. znaczki
podobizną pięknej, zmariei tragicznie królo
Część dochodu ze sprzedaży
wej Astrid.
znaczków przeznaczona jest na walkę z gruźlicą.
Poczta

z

rozkaz

Przykry

Negusa

ru

dzie nosił mundur koloru

wykła

kołnierzem

samego

danym

khaki, z
koszulą tego

i

khaki

fr.

koloru
wojny Fabry wydał
onegdaj rozporządzenia ustalające nowe u- granatowego na Południu.
mundurowanie armji francuskiej. Według
Koszty przemundurowania armji francu
tych postanowień, każdy żołnierz piechoty, skiej w'yniosą około trzech miljonów fran
a rtylerji
i innych oddziałów pieszych, bę ków.
minister

wschodniej Francji,

we

a

do

nad

tanów.

—

mi

ta nazwana.
aparat lotniczy. Maszyna
,,China Clipper", m a 35 metrów rozpiętości
skrzydeł, waży 25 ton i jest zaopatrzona w
,,Ch ina
cztery silniki o mocy, 3200 koni.

Clipper" jest obliczona na 38 pasażerów i 5
członków załogi; będzie ona w stanie prze
być 4000 mil morskich bez lądowania, tak,
że teoretycznie Lindbergh będzie mógł prze
lecieć

bez

lądow'ania

Japonji.
Próbny
negdaj w

Baltimore i

glji

i

administracyjny

ale

Brygad Bezpieczeństwa.
policyjne do czynności

żętach York, Gloucester i

nie

należą.

myśl zasady: ,,kuj żelazo, póki go
rące"
detektywi,praktycznie mówiąc,
W

—

są

ciągle

służbie,

na

zdrowotne

i

Zbrodnie

Spraw

Górnicy kopalni No noutshire w Walji południowej m anifestując przeciw zatrudnieniu niezrzeszonycb górników pozostawali pod ziemią przez 120 godzin. Na ilustracji: czule powitanie
górnika powracającego do domu.
stanowiska społecznego. Jego poziom umysłowy jest niski, wyobraźnia ogra
niczona. Zwykle jest to przestępca z za

tfcotlan

14

przez

rocznie,
wie

90

osób

odebrało

8

—

16000.

Z

wpływa
tego

kradzieże

stanowią

typowe

zwłaszcza
lub

nadużycia

tle

na

dawanych

panny

chcą

obietnicy

zbrodnie

zdarzają

popełniane

tak

samo

kład

często
—

w

pod

w

są

naiwnie

zabójcy
obawie

roku

1926,

w

są

z

Detektywi

lokalni

znają

tę

swoją

,,k lientelę"
,,Po robocie uczniów
po
mówią w Yardzie.
znaje się mistrza"

Po

z

kich

od

naiwny

morderstw,

zbrodni

był

wojsk.

waha

pod

30

mę

Ta
ciągu ro

w

się.

Naprzykład

był już

względem

tym

1925.

roku

Okradanie

ale

znaczny

mieszkań

latach

w

obfi

nastę

spadek.

jest ,,sezonowe",

najczęściej zdarza się to w porze zimo
wej,gdy noce są dłuższe ipanują gęste
Zato

mgły.
napady

w

na

letniej

porze

turystów

i

częstsze

są

wycieczkowi

czów.

znajomość

Metody

naukowe

—

bez

przesady.

Scotland Yard

posługuje się metodami
naukowemi tylko w miarę, o ile koszty
i wyniki są z sobą w zgodzie. Ekspery
mentów
ka

w

dziedzinie

wynalazczej uni
Więcej zato pole

się, jako luksusu.
się na znajomości środowiska i infor

ga
matorach.

Nagród pieniężnych, jako
czynnika demoralizującego
unikają.
Nie czyni się jednak przeszkód,
jeżeli
z wła
jakiś dziennik ogłasza nagrodę
snej kasy.
Stosowane są przecież takie środki,
jak: przesyłanie przez radjo-telegraf od
bitki daktyloskopijnej i fotografji, ba
danie chemiczne włosów, pyłu i innych
śladów z miejsca
przestępstwa łub w
związku z niem. Eksperci naukowi wzy
—

Przestępca

Scotland

angielski

,,koi t\Mentalnego";
det

wani

są

w

miarę konieczności, ale sta
Yard nie

zatrudnia.

.sóW, jest

fizycznie

to

w

szczegółów
cych.

obciążają

Yardu.

jest

opinji

od

Szukają

nietylko

tutejszych

najczęściej

nieprzyciągająey,

inny

czło-wiek

niemający

Metody badania

stosowanych

na

są

tu

także inne

od

kontynencie: detektyw

Kent.

syn

występuje w roli oskarżyciela. Oczywiście, chce wydobyć jaknajwięcej
ze świadka, podejrzanego lub oskarżone
go, aby ustalić osobę winnego lub tra
fić na jej ślady, ale bierze pod
uwagę
także i to, co przemawia na korzyść ze
znającego lub oskarżonego.

Jnie

Metod strachu

lub

nękania moralne

stosują. Bada
trzeciego", polega na
lub
przesłuchiwaniu
jaknajdłuższem
w wypadkach podejrze
najczęstszem
nia lub wyraźnej złej woli.
go lub fizycznego
nie t. zw. ,,stopnia

łych kryminologów
,,Klientela"

Bar

po

ludności

do

dobra

jest

-

i

popełniają samobój
ikary.Naprzy-

obyciem
szeregach

to
w

napady

broni,jakogro

użyciem

wypadków bywa

tszy

Wyrafinowa
rzadziej. Zwy

sposób

bronią

1926

iub

z

Tłumaczą

rok

chwili,

przy
tylko

terenie

nieco

wzmogły się

wojnie

Dlatego

przez

Z

Podaję

na

—

ważna

dzielnicowa.

Londynu

fał

obie

wykryty.

morderstw
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całym kraju

księcia Kent jest pierw
on
szym wnukiem króla, otrzyma
tytuł
księcia.
Z okazji urodzin, król Jerzy
podarował
księżniczce Marinie, kosztowny naszyjnik
brylantowy.
Najmłodszy książę angielski
zostanie ochrzczony imieniem Jerzy, Dawid.
Ponieważ

Inne

wypadki
Departamentu

w

hierarchji dworu angielskiego, nowo
zajmuje miejsce ,,szóstego dżentelme
na", a to po: królu, księciu W alji oraz ksią
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Wydziały:' Rozpoznawczy i Specjalny,
Odnosi się to do
pracują bez przerwy.

całej An
entuzjazmem, rodzina kró
w
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pełnionych

sądowy

i

księżniczki Maryny

syna

Kent, zostały przyjęte
w'ielkim

imie le rzr
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wodu.

oczywiście swoje godziny,

ma,

angielsk. nosi( będzie

cieszy się bow'iem
wielką popularnością.
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San

z

now'ego aparatu odbył się owypadł ku ogólnemu
zadowoleniu. W amerykańskich kołach lot
niczych utrzymują że Lindbergh poweźmie
jeszcze w bieżącym roku próbę rajdu Ame
ryka
Japonja.

n

w

lot

Spokojnym

stw

czną

Praca

uczestniczek tego 4-letniena ,,La femme*1

z

,,Szósty

Wieś bez mężczyzn
W Alpach Dynaryjskich, będących grani

Cotojest

Każdą

olbrzymie ,,China Clipper**

-

—

po morzach
francuski o

go kursu kosztowała nauka
do 30.000 franków.

Oceanem
na

Abisyński poseł w Rzymie Jezus Chevre
Wszystkie mundury będą ozdobione wy
Słynny lotnik amerykański, pułkownik
znajduje się obecnie w nieprzyjemnej sy pustkami różnych kolorów, odróżniającemi
Lindbergh,
który osiem lat temu przeleciał
tuacji. Dyplomata Negusa ożenił się bowiem rodzaje broni.
pierwszy
przez
Atlantyk, przygotowuje oz Włoszką, wychował dzieci w włoskich szko
różnoko becnie nowy lot nad Oceanem Spokojnym.
będą
Oprócz
tego
zaprowadzone
Jach i mieszka już od 20 lat w Rzymie, gdzie
W tym celu zbudowano w Baltimore
lorowe czapki typu przedwojennego. Pułki
zajmuje wybitne stanowisko towarzyskie.
nosić
kolo
według planów pułkow'nika
nowy olbrzypiechoty fortecznej będą
berety
Po wybuchu wojny,
pan Chevre dostał
rozkaz od Negusa natychmiastowego
wy
jazdu do Abisynji. Początkowo ambasador
Po 120 godzinach rozłąki
sprzeciwiał się opuszczeniu stolicy włoskiej
lecz kilka dni temu otrzymał on ultimatum
z Addis Abeba albo powróci natychmiast do
kraju, albo posiadłości jego, znajdują
ce
się w Abisynji, zostaną skonfisko
na
rzecz
w'ane
państwa. Rad nie rad,
dyplomata będzie więc musiał wyjechać z
Rzymu, bo konfiskata rozległych ziem zruj
now'ałaby go doszczętnie..,

—

kobiet

-

symbolicznej nazwie ,,La femme". Załoga
żaglowca składa się wyłącznie z kobiet, a
kapitanem statku jest wdow'a po maryna
Dumont.
rzu, pani
Kapitanowa Dumont
czterech
lat
wykształciła w ciągu tych
czternaście kobiet załogi na pilotki i kapi

Llndbergh przygotowuje

koloru, ozdobioną czarnym krawatem. Żoł
nierze oddziałów konnych będą nosić także
mundury ,,khaki", jednak ze stojącym koł
nierzem.

grupą gór między Jugosławją i Albają znajduje się wieś Galisznik, w której
kobiety żyją bez mężów przez jedenaście
miesięcy w roku. Małżonkowie bowiem
z zawodu wyśmienici stolarze, rzeźbiarze lub
ślusarze,
są zatrudnieni w najrozmait
szych krajach Europy i północnej Afryki,
w łaśnie corocznie przez owe 11 miesięcy.
Corocznie w lipcu mężowie w racają do
Galiszniku. Przyjazd ich jest powodem wiel
kich uroczystości, podczas których cała wieś
tańczy i świętuje bez ustanku. W pierw
szych dniach sierpnia małżonkowie odjeż
dżają na nowo, zostawiając kobietom tros
kę o rolę i wychowanie licznej
dziatwy
Władzę nad ludnością obejmuje ,,wójtowa"
która wypełnia swoje stanowisko
jak do
nosi prefekt
bardzo dobrze.

marynarzy
pływaniu
Havre żaglowiec

czteroletniem

Po

zawinął

Francuski

olbrzy

wskutek

że

dla

Szkolą

Philipsa

w armii francuskiej
mundury
przemundurowania wyniesie
miliony

donoszą,

miego wylewu rzeki
Yank-Tse-Kiang, w
prowincjach Hopei i Honan pięć miljonów
mieszkańców znajduje się bez dachu nad
głową.
Szkody wyrządzone przez \vvlew rzeki
wynoszą około 300 miljonów dolarów. Po
nieważ w dwóch zalanych prow'incjach wy
buchła epidemja
głodowa, amerykańska
m isia Czerwonego f*izyża udała się niezwło
cznie na miejsce katastrofy.
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się

,,Na tym

grzechu w
Przypadek".

o

sobie
od
Tę
sentencję przyswojono
Niemców; podobno tak się miał wyrazić
król Fryderyk Wielki. U nas mówi się:
sumie
,,Złe położenie psuje najlepsze
nie".

Czy

Scotland

Yard

ma

policję

politycz

ną?

Niektórzy piszący powieści
nalne, uważają Scotland Yard
bol

krymi
za

sym

policji tajnej, a tajność jest metodą
główną policji politycznej. Tymczasem
Departament C. I. D. Scotland Yardu
nie zna. policji politycznej. Nawet
ten
wydział specjalny nie jest policją tajną.
Tembardziej nie są tajne inne wydzia
ły.

(Ciąg dalszy nastąpi).
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obłąkanych

taki
kiś

pacjent wstanie,
szał i

Rozumie

z

się,

trudem

już wpada w ja
daje się uspokoić.
a

że są różne

typy

psychicz

Tutaj żadnej reguły niema, jak nie
ma dwóch ludzi jednakowych.
Są tylko
w
podobieństwa i to bardzo oddalone.
Psychjatrja jest jedną z najtrudniej
Krótka historja zakładów psychiatrycznych.
Niema separatek.
Dorobek Starostwa Krajowego.
30latwZa
szych dziedzin wiedzy lekarskiej.
kładzie.
Wśród najniebezpieczniejszych chorych.
Król Salomon z Hitlerem
Młody zboczeniec.
Cynizm na chło
A jak jest w żeńskta oddziale?
Król babiloński.
Mam ochotę drapnąć.
Sala pełna fnrjatów.
Na oddziale ieńskim
Różni
pięcych ustach.
Chodźmy tam
ca w zachowania się.
Dwa światy.
Sposób zachowania się pacjentek.
Zazgrzytał klucz w bramie. Wycho
(Specjalny reportaż własny).
dzimy. Potem znów obrót skrzypiącego
klucza. Trzeba pilnować, bo przecież tu
II.
i
ku
mnie
Różne
tu
ludzkich
schorzeń
są okazy
zmieniając temat, wyciągając
Krajowe Zakłady Psychiatryczne w na powitanie rękę, rzecze pan Lewan umysłowych. Był taki, co śledzia uwią żadnych wysokich murów, ani ogrodzeń
Kocborowie należy do jednych z później
dowski. Potrząsnęliśmy się naszemi pra zał na wędkę i uczył go pływać. Jakże niema. Z takiego pawilonu wychodzi się
do parku i stąd wolna
na
ziemiach
b.
zaboru
przestrzeń do
powstałych
pru wicami.
często warjują ludzie na tle manji wiel
miasta.
nie
trudno.
Brak
O
bo
roku
ucieczkę
zbudowane są, w
1896.
kości. (Uwaga, ludzie zarozumiali,
skiego,
Więc jak tam z wojną?
że Kocboro
murów
też
krat,
budowie
zakładów
tych
sprawia,
nie
mam
iść
z
o
sobie
mniemanie
to
też
Dlatego
przy
tych
E,
czasu, muszę
wysokie
rodzaj
wo to takie sobie miłe, małe miasteczko
zboczenia umysłowego!). Jeden z tych
uwzględniono najnowsze zdobycie tech kluczami, i szybko od n as się oddalił.
niki i wiedzy lekarskiej w dziedzinie
ogród. A tyle tu przecież tragicznych
Dlaczego uciekł,
p ytam swego biedaków ubrdał sobie, że jest królem
może mnie babilońskim i stale chodził w papiero istnień.
pSychjatrji. Sale są widne, przestronne uprzejmego przewodnika,
i co najciekawsze niema tu separatek, uważał za większego w arjata od siebie?
Jesteśmy w oddziale żeńskim. I rzecz
wej keronie. Ale ci nie są dla otoczenia
znamienna.
któremi tak chętnie przy kuracji umy
Gdy mężczyźni obłąkańcy
to
nie
mówi
Nie,
to,
śmiejąc się
niebezpieczni, jeśli naturalnie ich się
słowo chorych dawniej się posługiwano. inspektor Dunajski,
w tym
człowie nie drażni. Natomiast cóż za przejmują zachowują się zazwyczaj milcząco, do
W Kocborowie tylko
w
wyjątkowych ku jest nadzwyczajnie rozwinięty zmysł cy widok na ogólnej sali, w której znaj pewnego stopnia powściągliwie skoro
wypadkach stosuje się ten środek zapo obowiązkowości. Gdyby był bez kluczy, dują się ludzie najtragiczniejsi z tragicz zobaczą nieznajomego, to kobiety warbiegawczy, wtedy kiedy pacjent znajdu gadałby z nami godzinami.
nych
obłąkańcy, szaleńcy, ci których jatki są niesłychanie podniecone, ga
W jednej pracowni, gdym się zapy dawniej więziono w separatkach, ciem datliwe, krzykliwe. Wrzask, pisk nie do
je się w stanie strasznej furji, groźnej
dla otoczenia. Ale i w tym wypadku po tał pacjenta:
opisania. Gdyśmy się znaleźli w po
nicach, a, dziś? Cóż za postęp.
środku sali, naraz dwie warjatki przy
tu
nowo
robi?
—Nato
sługuje się
zabiegami bardziej
Acotopan
otrzy
Olbrzymia sala. Pod ścianami szere
czesnemu jak kąpiele,
małem opryskliwą odpowiedź:
skoczyły do mnie i pocałowały mnie w
natryski.
łóżka.
Na
zaledwie
giem
tylu warjatów
Po Niemcach Starostwo Krajowe prze
A co to ciebie obchodzi.
rękę.
Byłem zażenowany mocno. W yr
kilku pielęgniarzy. Wchodzimy. O, dzi
wałem
ręce, ale
Wcale dorzeczna odpowiedź.
już trzecia chwyciła
jęło te zakłady w stanie ogromnie za
na
sali
tu
i
ów
wo,
cisza, spokój, tylko
obok
niedbanym. Cóż z tego,, że ładne gmachy,
Przechodzimy
wysmukłego dzie z pod kołdry wychyli się obłąkana za rękaw mego płaszcza i ani rusz puścić
kiedy wewnątrz prymitywnie urządzone, chłopca w wieku 22 lata. Przystojny, o twarz. Są ciekawi. Nagle z łóżka wyska nie chce. Trzy dozorczynie ledwo ją od
To mnie z miejsca stropiło.
nie zaopatrzone należycie do tego stop gęstej ciemnej czuprynie, oczy piwne,
kuje furjat i biegnie ku nam. Już i dru ciągnęły.
nia, że brakowało węgla. Były to skutki, bystre spojrzenie. Pochodzi z Gdyni. gi się podnosi. Tam trzeci na łóżku sia Gdybym był zarozumiały, tobym się po
oczywiście wojny, nie mniej jednak za Marynarz.
da, a piąty znalazł się na środku sali. chwalił, że byłem przez kobiety rozrywa
czasów dawniejszych zakłady te były w
w dosłownem tego pojęcia znaczeniu.
—'Czy ładne było dzisiaj kino?
Czuję przez skórę, że m ają chęć się ze ny
Ale
zamiera mi na ustach niewczesny
zaniedbaniu. Naprzykład pod względem
pyta inspektor.
mną poznać. O, niedobrze! Przezornie
żart,
leczniczym zakład w owych czasach wy
gdy wspomnę sobie tę salę pełną
O, fajne!
ra
w
trzymam się przy drzwiach, ażeby
na przytułek
dla cho
glądał raczej
Tego bowiem dnia wyświetlono dla zie niebezpieczeństwa, znaleźć się na pokrzywdzonych przez życie istot.
Ale typy rozmaite. Są i ładne i brzyd
rych, aniżeli na zakład psychjairyczny. chorych film.
korytarzu. Nie czuję zbytniej
ochoty
Z biegiem krótkiego czasu zakłady te
Chłopak zupełnie normalny z wyglą wdawać się w pogawędkę z tymi loka kie i wstrętne i odrażające, a wszystkie
zdołały się gospodarczo zupełnie usamo du, dorzeczny w odpowiedziach. Niktby torami. Hałas i rumot się wzmaga. Wi nieszczęśliwe.
dzielnić dzięki staraniom Starostwa Kra nie powiedział z pierwszego wejrzenia,
Co to pani robi?
zagaduję jedną
dzę, jak kilku już zachodzi obok mnie
i
dr.
z
że
to
zboczeniec.
Ale
jowego, jak
obecnego dyrektora
tych biednych istot.
jaki jeszcze. z tyłu. Czy chcą mię okrzążyć? Mam ocho
A proszę pana, kwiatki sztuczne!
Kryzana, naczelnego lekarza zakładów. Psychjatrzy sądowi orzekli, że nienor tę drapnąć stąd. Ale mi czegoś wstyd,
Zorganizowano mleczarnię, piekarnię, malny. Siedzi tu za zgwałcenie, a na bo inspektor spokojnie, z całą powagą
Jakie tam kwiatki, coś manipuluje
suszarnię, nowoczesną chłodnię, a także stępnie poderżnięcie ofiarze gardła.
rozmawia z tym i owym. Na sali około jakimś kawałkiem papieru i tyle. W in
założono pracownię serologiczną, która
Nie żałujesz tego?
20 furjatów, a widzę coś tylko czterech
pytam.
nych oddziałach, gdzie pracują mniej
Co tam panie, wszystko jedno.
obsługuje nie tylko Kocborowo, ale tak
zaawansowane w chorobie, istotnie wy
pielęgniarzy.
że i inne zakłady w Polsce.
To była cała jego odpowiedź, a przytem
Jak to jest, że tylko czterech ludzi rabia się wcale piękne rzeczy. NajwygaIstotnie, gdy się zwiedza zakłady mówiąc, śmiał się wesoło i gadatliwie zdoła poskromić tylu obłąkańców?
dańszą z nich była pewna żydówka. Ta
psychiatryczne w Kocborowie, nie odczu rozmawiał, pokazując rząd zdrowych, pytam inspektora.
to już spokoju nam nie dawała, napastu
wa się zupełnie, że to jest siedziba nie
Widzi pan
mocnych, białych zębów. Nigdy mi się
jąc na każdym kroku i wnosząc stale ja
słyszę odpowiedź
szczęśliwych ludzi, tak okrutnie przez nie zdarzało słyszeć takiego odrażające dawniej przy starym systemie kuracji, kieś pretensje. Inna opowiada, że nie p a
los pokrzywdzonych.
go cynizmu odpowiedzi w ustach nie- ci wszyscy byliby zamknięci w separat mięta jak dzień za dniem ucieka, nic
Właśnie jesteśmy z p. inspektorem w
ledwie chłopięcych. Niebezpieczny zbrod kach i nieludzko
by się męczyli. Obec nie czuje, żebym jej gwoździe wbijał za
pawilonie, gdzie napotykam specjalny o- niarz, i nie okazuje nawet skruchy. Nie nie stosuje się inną metodę, wszyscy le palce, to teżby nie czuła. Chore umysło
kaz pacjenta, który 30 lat tu zamiesz
żałuje swego czynu. Gdyby go wypusz żą na tej oto sali w łóżkach, przykryci wo, które w życiu społecznem zajmowa
kuje. Ciekawy typ. Stale wnosi preten czono, napewno popełniłby zbrodnię po kołdrami, jak chorzy. I to leżenie działa ły lepszą pozycję towarzyską, trzym ają
sje, że chce jechać do Torunia, że on nie raz drugi.
n a nich onieśmielająco. Ale niech tylko
się zdała, ale starają się na siebie zwró
chce iść pod sąd.
cić uwagę prowokacyjnie posyłając ca
Więc jesteście wolni, możecie iść,
łusy, lub kokietliwie poprawiając sobie
zaraz każę was puścić,
mówi inspe
,,fryzurę1*.
ktor. Ale ów nieszczęśliwy nagle cofa się
Nie, tego wszystkiego się nie opisze^
w kąt i powiada stanowczo:
Za dużo wrażeń, jak na jeden, dwa a
tylko dla smakoszy
.Ta tu zostanę, nie chcę jechać.
nawet dziesięć reportaży. Tu trzebaby
Repr, W* DANKIN Bydgoszcz, ul, Chodkiewicza nr. 14
było pisać studjum.
A ten, widzi pan redaktor, z miną ta
*
*
*
kiego niewiniątka, co pończochy repa
Już zmrok się kładł na pola i lasy,
rzecze
do
mnie
Cicerone
ruje
mój
gdyśmy z inspektorem kończyli naszą
wychował się w zakładach poprawczych,
Pomorskie! Izby Rolnicze| na rok gosp. 1936-37
wędrówkę po zakładach psychiatrycz
a u nas mieszka już od dłuższego cza
su. Zamordował człowieka. Na wolności
na odcinku wytwórczości roślinne!
nych w Kocborowie. Na pożegnanie wstę
puję do dyrektora Kryzana, którego ła
jednostka destrukcyjna, u nas nawet
W dniu 21 bm. odbyło się w biurze Izby
wionego przez p. nacz. Buczka za rok gosp. skawości zawdzięczam możność
To
widzi
napisa
pożyteczna.
pan, są wyniki posiedzenie Komisji Wytwórczości Roślin 1934-35 z działalności
Izby Rolniczej n a od nia
tego reportażu.
psychoterapji, że chory pracując, ponie nej Pomorskiej Izby Rolniczej, którą zagaił cinku
wytwórczości roślinnej i przedstawie
Jakież wrażenie?
kąd zupełnie za darmo chleba nie jada, p. prezes Donimirski. Na przewodniczącego niu
pyta uprzej
planu
pracy n a rok przyszły wywiązała
a pozatem myśl jego ma inne nastawie
komisji wybrano p. radcę Czajkowskiego z się szczegółowa i bardzo ożywiona dyskusja, my gospodarz.
nie. Taki chory na wolności, wciągnię
I
Płochocina, a n a zastępcę p. senatora dr. w wyniku której przyjęte zostały przez Ko
Oszałamiające, panie doktorze.
ty w wir walki o byt, napewno nie uni Siudowskiego z P rzydatek. Obrady toczyły
na zaproszenie, przy stole, w
zasiadłszy,
referenta.
wnioski
misję
Następnie zaopin
knąłby konfliktu z prawem. Dla cho się pod przewodnictwem p. senatora Siu iowano budżet
czas
Wydziału Wytw. Roślinnej pracowni Gospodarza, jakiś jeszcze
rych tych praca więc jest dobrodziej dowskiego.
na
tem
at
zakładów
na rok 1936-37.
gawędzimy
tych
stwem. Niestety do pracy nie można za
Po wysłuchaniu sprawozdania, przedstapsychiatrycznych, które naprawdę tak
chęcić nieszczęśliwych najbardziej w
są postawione pod każdym względem, że
chorobie zaawansowanych.
dorównują swym poziomem najlepszym
A czy tam, do tych furjatów pój
wzorom zachodnio
europejskim.
na
dziemy?
pytam.
Pół dnia wśród obłąkanych, a mimo
Owszem, zaprowadzę pana.
kierownika Okresu Pomorskiego Poiskieao z w itk u ra(hodnjoan wszystko nie przynoszę rewelacyjnych
Na dziedzińcu spotykamy człowieka,
sensacyj. Dlaczego? No bo dzisiejsza
W sobotę, dnia 19 bm. odbyło się pod
jącemu p. Janowi Olechowi Zarząd Okrę
coraz
wiedza psychjatryczna
który nam się bacznie przygląda.
bardziej
Win
dłu
przewodnictwem p. starosty krajowego
gowy wyraził gorące podziękowanie
a świa
Lewandowski, chodźcie tu do nas
światem,
granicę
między
naszym
zebranie
Zarządu Okręgo goletnią i owocną pracę, wykonywaną niecentego Łąckiego
mówi inspektor.
tem tych nieszczęśliwych zaciera i wy
k
tó
wego Polskiego Związku Zachodniego,
zwykłem poświęceniem i ofiarnością, dzięki
Przybiega ku nam pacjent, lat około re m. in. załatwiło sprawę zmiany kierow
gładza.
której zyskał sobie powszechne uznanie.
bluzie
ro
wzrostu
w
50-ciu, średniego
Bo co? Zarówno tamci, jak i my nie
nik a Okręgu Pomorskiego PZZ.
Pozatem
do
Zarząd Okręgowy przyjął
botniczej, pobrzękując kluczami.
Dotychczasowy kierownik Okręgu p. Jan wiadomości sprawozdanie
jesteśmy zdrowi. Przysłuchajmy się, ja
letnich prac P.
Niech go pan redaktor o coś zapy
Olech ustąpił
kim chorym pulsem tętni życie współ
zajmowanego stanowiska
Z. Z. między in.
akcji kolonijnej d'e dzieci
ta
zwraca się do mnie inspektor.
dniem
stanowisko
19 bm. przechodząc
czesności, życie społeczeństw, państw,
Niemiec, przeprowadził dyskusję
polskich
Jak tam, panie Lewandowski, bę kierownika Domu Śląskiego PZZ.
Kra
narodów?
temat sytuacji politycznej
Pomorzu i
dzie wojna, czy nie będzie?
kowie. Kierownictwo
Okręgu objął p. mgr. ustalił wytyczne dla akcjł PZZ.
najbliż
Dokąd idziemy?
Będzie wojna, bo król Salomon z Marjan Wojnowski, dotychczasowy zastępca szy okres.
Straszne, obłąkane czasy!..,
Hitlerem... a pan cóżeś
za
kierownika Okręgu Śląskiego PZZ. Ustępu
jeden?,
Leon SobooińskL
ne.
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seniora

Zgon

Dnia 21

października 1935 r. zmarł
śp. Józef Czyżewski

Przed 53 latami

osiedlił

narodową,
w

ia rą

zbrojny

prądzej

że

,

trzech

przez

w

Gdańsku

pracą

społeczno-

sią

rozpoczął wszechstronną

jedynie

czy

niezłom ną

w

później, rozgrabiona
Polska

zaborców

artwych

zm

wstać musi.

W

Gdańsku,

na

Pomorzu,

na

Kaszubach,

Pomeranji, Warmji i Mazurach żyją jeszcze
tysiące ludzi, którzy pamiętają Józefa Czy
żewskiego, jak jeżdżąc z towarem z jarmar
ku na jarmark, w gorących słowach przy
pominał rodakom Polską i zachęcał ich do
wytrw ania w wierze ojców. Niejednokrotnie
jarmarki przemieniały sią w wiece pod go
lem niebem, natchnione jedną myślą i oży
wione jednem tętnem serca.
sią żandarmi

Dziwili

skąd lud

pruscy,

polski czerpie siły na przezwyciężenie wy
mysłów hakaty. Wszak wówczas wiece pol
skie były zakazane, słowo polskie traktow'a
ne
na równi z najciąższem
przestępstwem.
Mimo szykań i prześladowań, mimo po
niżania godności narodowej gromada polska
rosła z roku na rok, dzięki ofiarnej pracy
śp. Józefa Czyżewskiego i zastępowi ludzi
wciągniętych przez niego do dzieła.
Przed

laty założył śp. Józef Czyżew
organizację polską, pod naz

51

ski

w

wą

Tow. Lud.

22

PAŹDZIERNIKA

7

1985 R.

-----------------------------

Gdańsku

,,Jedność". Wkrótce

Inwalidzi pomorscy

Polonji gdańskiej

Polonja gdańska okryła się żałobą.
Wczoraj, o godz. 7,40 rano zamknął po
wieki do snu wiecznego mąż zasłużony dla
spraw y polskiej i Kościoła Katolickiego, śp.
Józef Czyżewski, przeżywszy lat 78.
ś. p. Józef Czyżewski urodził sią na Po
morzu w Widlicach, dnia 25 grudnia 1857 r.
i

----

.

w

Gdańsku

w

z

dnia 2

obronie praw

w

Zjazd

1924

maja

r.

nadał

mu

Zw.

Inw alidów

Chełmży

Zjazdy

i roki osadników

go

pomorskich

Pomorskiego To mi, celem uzyskania konkretnych za
warzystwa Rolniczego w porozumieniu łatwień.
z
Zjazdy i Roki najbliższe odbędą się:
Państwowym Bankiem Rolnym w
w
i
Komitetem
do
Kościerzynie dnia 22 bm. o godz.
Grudziądzu
Wojew.
Spraw Finansowo-Rolnych w Toruniu 11,30 w lokalu Hotelu Pomorskiego;
w
Kartuzach dnia23bm. o godz. 11
urządza w miesiącach październiku i li
w lokalu Kaszubskiego Dworu;
w
stopadzie
poszczególnych powiatach
w
W ejherowie dnia 24bm. o godz. 11
zjazdy osadnicze oraz Roki, na których
w sali sejmiku w gmachu starostwa;
wodowego Polskiego" w Gdańsku, które sku reprezentanci
powyższych instytucyj
w
piło rzemieślników i robotników polskich, niezależnie od zjazdów będą zaintereso
Starogardzie dn. 29bm.;
w
Tczewie dn. 30października br.
roztaczając nad nimi opiekę.
wanych pp. osadników, członków Kółek
Nie koniec na tem. Senjor Polonji gdań
Lokale dwóch ostatnich zebrań po
odnośnie
swoich
Rolniczych
kompetenskiej przed 45 latami zainicjował założenie cyj załatwiali na miejscu. Wszyscy, dadzą odnośne Tow. Roln. Pow.
która, przetrwawszy którzy będą chcieli mieć należyte wyjaś
nGazety Gdańskiej",
Terminy dalszych zjazdów zostaną
najcięższe czasy ucisku, do dziś dnia trw a nienie lub załatwienie swoich spraw, podane w odpowiednim czasie. Wstęp
n-a posterunku w obronie żywotnych intere
na zebranie tylko za okazaniem
winni przybyć na zebranie ze wszystkielegity
sów polskich w Wolnem Mieście Gdańsku.
m i zapiskami, papierami i
macji Kółka Rolniczego za rok 1935-36.
dokumeniago nie

pełny obraz działalności spo
narodowej śp. Józefa Czyżewskie
należy zapominać, że w domu jego

12 lat

prowadzona była tajna
i

w której
uczyły czytać
polsku żona i 4 córki zmarłego.
licja pruska szkołą ,,nakryła" i

się

wtrąciła do więzienia,
w

pisać
gdy

nauka

odbywała

i

w

lokalach

stowarzyszeń

pry
pol

1906 założona została

w

Poznaniu

obrony polskości. Ś. p. Józef
Czyżew'ski mianowany został starostą, tej
zakonspirowanej władzy polskiej, na obszar

HStraż"

dla

Heilemana

chełmińskim.
ze

Waterowie w pow.
stodoła wraz

w

Spaliła, się

i
maszynami rolniczemi,
stajnie, chlewy i szopa. Podczas

zbiorami

akcji ratunkowej
800 ctr. zboża wymłóconego.

zamoczone

wej, dnia
miętniony

17

grudnia

1918

wpadł

i.,

przez

rozna'-

w

Przed
kilku
dniami donosiliśmy o
sensacyjnem doniesieniu jednej z firm
pabjanickich, która powiadomiła poli
cję o oszustwie swego bydgoskiego

nr.6m.4).
P. Ser, jako reprezentant firmy Urbach-Siemiński, w ciągu swej kilkulet

Niemców

skich.

niej

pracy

całkowite zau
doskonale przydało

sobie

zyskał

łączną su

szw.

Przyczyny pożaru

narazie

nie

usta

bohater

które

lidów.
W końcu inwalidzi domagają się unor
mowania sprawy nadawania konces'M mo
nopolowych, która w stanie obecnym nie
zapewnia inwalidom wojennym
zdobycia
możliwości egzystencji na tej,
nej dla nich, drodze.
Rezolucje powyższe uchwalone na zjeżdzie gdyńskim były wynikiem obrad, w cza
sie których poszczególni członkowie związ
ku mieli możność wszechstronnego nrzcdstawienia swych postulatów i bolączek.

przewidzia

w

policji

Bydgoszczy

przedsiębiorczego

nadsy
reprezen

doszło

płatności

stosy weksli klientowskich,

sze

łane
tanta.

przez

Gdy

jednak

do

eksli
wyszło szydło z worka.
Okazało się, iż weksle są w
ści wypadkach własnoręcznie

w

—

większo
fabryko

przez pana Sera, który
towary
do
Jak
sprzedawał na własną rękę.
tychczas, straty swe oblicza poszkodo
wane

wana

firma

Na wieść

na

Niejednokrotnie obiło się o uszy czytel
pism pomorskich nazwisko p. Schraeffela, dyrektora cukrowni w Mełnie, znane
go ze swej nienawiści do Polaków i wszyst
kiego co polskie. Pomimo takiego nastawie
nia wewnętrznego pan
ten
przedsięwziął
starania o przedłużenie mu wizy na pobyt
Pomimo
w
granicach Rzeczypospolitej.
wszystko snadź nie czuł się tu źle. Mini
sterstwo spraw wewnętrznych wszelkie sta
ran ia jego bezwzględu na poparcie prośby
przez konsulat niemiecki, pozostawiło bez

ników

15.000 zł.

doniesieniu, złożonem
szefów,
Ser czmychnął,
się przy skomplikowanym planie przez chlebodawców
dniu
w
nabicia firmy... w butelkę.
Przedsta jednak
wczorajszym policja

fanie

ustawie o ochronie lokatorów oraz zwolnie
nia od tego podatku lokali Związku Inwa

lono.

rące

Najjaśniejszą chwilą w życiu senjora Po
lonji gdańskiej było zmartwychwstanie Rze
czypospolitej. Chwila ta była dla niego za
razem
za
największą zapłatą
poniesione
w ciągu dziesiątków lat trudy, poniewierkę
i biedę. Prezydent Rzeczypospolitej, w uznaniu zasług położonych przez śp. Józefa
Czyżewskiego dla sprawy polskiej, dekre

tłum

115.735 fr.

mę

na

państwowe, a przedewszystkiem przez Pocz
tę i Telegraf, które ostatnio poprzenosiły sze
Poszcze
reg inwalidów w stan sooczynku.
gólne rozporządzenia i ustawa wyraźnie
przewidują zatrudnianie inwalidów od 15
do 65 proc. włącznie.
coraz
Tymczasem
częściej zachodzą wypańki zwalniania z
pracy inw'alidów poniżej 65 proc. ha mocy
orzeczeń komisyj lekarskich, mimo, że poza
uszkodzeniami, odniesionemi w służbie woj
skowej innych cierpień komisje zwalniają
ce w większości wypadków nie stwierdzała.
W końcu inwalidzi domagają się zao
piekowania się sprawą zatrudniania- usta
wowej liczby inwalidów w przedsiębior
stwach państwowych i prywatnych, wre
szcie zwolnienia od podatku od lokali in
walidów i wdów po poległvch żołnierzach,
zajmujących mieszkania, które podlegają

cudzoziemca
-

przedstawiciela,
45-letniego kupca po
dróżującego, Hermana Sera (ul.Gamma

wiecu

produk

ty rolne były ubezpieczone

lekarstw.

W dalszym ciągu domagają się inwali
dzi zaniechania zwalniania inwalidów wo
jennych przez urzędy i przedsiębiorstwa

Wydalenie uciążliwego

gdań

na

Poszkodowany oblicza straty na oko
ło 97.000 zł.
Zabudowania gospodarcze,
żywy i martwy inwentarz oraz

najnowszej afery wekslowej

wielka

-

zostało ok.

P. Ser

komisarzy.

-

zł

wynoszą

berta

speł

była nienawiść polakożer
ców do śp. Józefa Czyżewskiego za jego dzia
łalność społeczno
narodowo
katolicką,
świadczy zniszczenie jego zakładu drukar
skiego, dokonane pod koniec wojny świato

chełmińskim
powiecie
około 100.000

buchł

Gdańska, części Kaszub i Pomeranji,
niając swój urząd owocnie przy pomocy 70
Jak

w

niedzielę, 20 bm. wieczorem wy
pożar w zabudowaniu rolnika Ro

W

oraz
r.

pożar

Straty

po

po
nauczyciel
A

Wielki

szkoła

dalszym ciągu po innych domach

watnych
skich.
W

Osadnicza

mieć

polska,

ki

Sekcja

-

przez

—

.

gdańskiej powstały na całem Pomorzu
podobne towarzystwa ludowe. Niezależnie
od tych organizacyj, dzięki inicjatywie i
pracy Senjora Polonji gdańskiej, Ziemia Ka
szubska pokryła sią
towa
siecią innych
rzystw polskich, jak ,,Sokół", ,,Tow. Polek",
,,Tow. św. Zyty" itd.
Poza działalnością społeozno-narodowokatolicką śp. Józef Czyżewski współd-ziałał
w r.
1906 przy założeniu ,,Zjednoczenia Za

Aby

inwalidzkich

no

wództwa

Krzyż

Zgoda zapanowała

ści"

łeczno

byt

fakt, że postanowienia te są krzywdzą
Wojennych woje
pomorskiego, o którym obszernie ce i nieuzasadnione, gdyż poziomy cen i
pisaliśmy, a który pod przewodnictwem b. kosztów utrzym ania między poszczególneOficerski Orderu Polonja Restituta.
posła Pająka obradował ostatnio w Gdyni, mi miejscowościami nie są już tak różne,
Wraz ze zgonem senjora Polonji gdań w ciągu dwudniowych obrad powziął kilka
aby można bylo określać je specjalnemi kadomagających się szeregu ulep tegorjami i dzielić na szereg klas.
skiej, zamyka się żywa karta dziejów naj rezolucyj,
W dalszym ciągu domagają się inwa
szeń w postanowieniach
ustaw,
tyczących
cięższej walki o polskość na ziemiach Gdań się inwalidów
lidzi zniesienia postanowienia rozporządze
wojennych.
I chociaż zmarł
ska, Pomorza, Pomeranji.
Jedną z pierwszych rezolucyj, jaką u- nia Pana Prezydenta R. P. z dnia 28. 9. 1933
człowiek, czyny jego n a zawsze pozostaną chwalono, było żądanie zniesienia postano r., dzielące inwalidów na polskich i zabor
wień art. 17 ustawy z dnia 17 marca 1932 r.
czych.
w pamięci wdzięcznych rodaków, stając się
Postanowienie to zdaniem inwalidów jest
dzielącego
miejscowości w sprawie zaopa
i
pięknym przykładem poświęcenia życia
trzenia pieniężnego na kategorje A, B i C.
krzywdzące dla wielu z nich ^od wzciericm
mienia dla sprawy polskiej.
W uzasadnieniu tej rezolucji podniesio
moralnym, gdyż wszyscy inwalidzi są oby
watelami polskimi, a jeżeli nie wszysew z
nich mieli szczęście i zaszezvt walczyć w
m undurach polskich,
to stało się to dzięki
tragicznemu splotowi dziejów i absolutnie
w
nie może być traktowane jako moment od
ofiarom
bierający inwalidom
wielkiej
warunki
komisli
Robotnicy przylęli
pracy
wojny światowej równouprawnienie z młod
arbitrażowe!
szem
dapokoleniem inwalidów, którym
nem
było walczyć już w szeregach armji
ski.
O
stawkach
We wczorajszym
numerze
nowych
zarobkowych, polskiej. Opinję tę, jak mówi rezolucja, w
naszego
pisma podaliśjmy uchwałę komisji arbi ustalonych przez superarbitraż, mówił całości podzielają również inwalidzi polscy.
W dals'zym ciągu domagają się inwali
trażowej, normującą stosunek między sekretarz Związku p. Wieżelewski z
udzielanie doraźnych
Przemawiali również i de dzi, aby usprawniono
robotnikami a kierownictwem cukrow Bydgoszczy.
z funduszy państwowych tym oso
zapomóg
ni w Chełmży i równocześnie ustalającą
legaci robotników. Obrady cechowała bom, którym mocą rozporządzenia Pana
Prezydenta R. P z dnia 28. 9. 1933 r. zawie
wysokość zarobków pracowników cu powaga i spokój.
W wyniku dyskusji robotnicy posta szono zaopatrzenie.
krowni.
Zjazd wniósł również szereg próśb, ty
W sprawie decyzji komisji arbitrażo nowili podjąć pracą na warunkach,po
czących się leczenia inwalidów n a koszt
arbitrażo
wej odbyło się w niedzielę, 20 bm mię dyktowanych przez komisję
Skarbu Państwa.
Inwalidzi domagają się, aby wszyscy z
dzy godz, 15 a 17 w ,,Willi Nowej" w wą.
W związku z powyższą uchwałą ro pośród nich bez uwagi na wysokość utraty
Chełmży zebranie Związków Klasowych,
zdolności zarobkowej pieczeni byli na koszt
w którem
wzięło udział ponad 800 ro botników, od wczoraj rano cukrownia Skarbu
Państwa, rozszerzając ten przywilej
botników.
chelmżyńska
rozpoczęła
przyjmować
również na wdowy, sieroty i rodziców, gdyż
i
nie
Obradom przewodniczył prezes Związ pracowników.
Spokoju
porządku
inwalidów
tragiczne położenie małerjalne
zakłócono ani na chwilę.
nie pozwala im na korzystanie z opieki le
ków Klasowych p. Stanisław Kostrzewkarskiej, której tak często potrzebują. Po
nadto domagają się oni prawa
dowolnego
wyboru lękarza oraz zapisywania przez nie
tem

,,Jedno

z

Z|azd

w walce o
Gdyni zgłosił szereg doniosłych rezolucyl

skutku, i p. Schraeffel, któremu prawo

bytu wczoraj się skończyło,
granice Rzeczypospolitej.

musi

po

opuścić

o

—

Tańsze

mu

wiciel
cował

firmy pozornie po
z całym nakładem

nawet

w

pra

dawnemu
sił i energji,

bydgoska

zdołała go odszukać i

przym

Wszyscy
wę z tego,"

sobie
że

światło

zdajemy

doskonale

spra

oszczędność jest koniecznym

utrzymania równowagi bud
domowego. O tej prawdzie zapominają
jednak wielotysiączne rzesze konsumentów
cznie obroty,
o
czem
sądem.
światła elektrycznego, którzy do oświetlenia
Zmiany w gdyńskim
kierownicy firmy, widząc coraz to więkswych mieszkań używają t. zw. ,,tanich" ża
racie Straży Granicznej
rówek o nikłej wydajności świetlnej w sto
Dotychczasowy kierownik Inspektoratu Zamiast
do kaczek strzelali do ludzi sunku do pobranegomprądu. się
Olbrzymie sumy
arnują
bezużytecz
Straży Granicznej w Gdyni inspektor Świda
konsumenci
zaopatrzenia się w trofea myśliwskie. Przed nie w ciągu roku, ponieważ
Dn. 20 bm. w godzinach przedpołudnio
przeniesiony został do Gdańska, gdzie obej
wejściem do łodzi alkoholowi słudzy Nem- przy użyciu t. zw. ,,tanich" żarówek otrzy
mie swe nowe obowiązki po powrocie z zdro
wych trzech mieszkańców Bydgoszczy wy roda
próbowali celności swych fuzyj; biorąc m u ją za swoje pieniądze znacznie mniej
wotnego urlopu,
który spędza obecnie w brało się do Brzozy na dzikie kaczki. Nie
za cel...
na
fortunni
czato
grupę osób stojących
brzegu. światła, niż mogliby otrzymać przy użyciu
myśliwi
po
kilkugodzinnem
Krynicy.
Strzelanina pijaków
pociągnęła za sobą dobrych, pełnowartościowych żarówek, jaKierownikiem Inspektoratu Straży Gra waniu nie ubili ani jednej sztuki,
wobec
kiemi są np. Super żarówki Philipsa..
nicznej w Gdyni mianowany został i objął czego gwoli pocieszenia się zaszli do miej opłakane skutki. Trzy osoby, w tem 9-letDzięki niezwykle ekonomicznemu zużyciu
nia dziewczynka odniosły na szczęście nie
Bacz.
już urzędowanie kapitan
scowej restauracji, gdzie niepowodzenie
prądu
Super żarówki Philipsa wytwarzają
mocno
Po
kilku
zbyt ciężkie rany.
zakropili wyborową.
Dotychczasowy oficer wywiadowczy In swe
tańsze światło, pozwalają zatem ^ osiągnąć
która
tą
się
Sprawą
zajęła
policja,
,,my znaczne oszczędności na kosztach oswietlespektoratu podkomisarz Szabłowski prze godzinnej libacji myśliwi w stanie silnie
aresztowała.
9d06
niesiony został na równorzędne stanowisko podchmielonym wrócili nad jezioro Jezuic śliwych"

inspekto

do K ołomyjL
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zwiększył zna
przekonani byli
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razem

z

zamiarem

stanowczego
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Skandal

warunkiem dla

znajdzie swój epilog przed

żetu
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Dysproporcje

Owalkęzlichwa
Artykuł

dyskusyjny

Niezbędnym czynnikiem
po tystycznemu odnoszącemi sie do rzemiosła, ności kraju. Obserwujemy tutaj całkowity
czynań gospodarczych jest przedewszyst- jednakże zdaje się nie ulegać wątpliwości, niemal zanik rentowności. Jeżeli chodzi o
mała własność, to miarodajne tutaj cyfry
kiem pieniądz, czy to w formie zainwesto iż rentowność jego jest jeszcze mniejsza,
wanej jako kapitał stały, pokrywający się od rentowności przemysłu, a to z uwagi dostarcza nam Państwowy Instytut Gospo
w przeważnej mierze z kapitałem własnym
choćby tylko na droższy kredyt, pochodzący darstwa Wiejskiego w Puławach. Według
narzędzia
itd.) ze źródeł prywatnych lub z małych insty danych tych, nota bene zebranych z czoło
przedsiębiorcy (budynki,
czy też w formie płynnej jako kapitał obro
tucyj kredytowych i szczególnie silną kon wych, pod względem gospodarczym, małych
towy, w dużym stopniu obcy (kasa, surow kurencję, powodowaną koniecznością wal warsztatów rolnych, stosunek procentowy
ki o rynek zbytu z wielkiemi przedsiębior
w
ce, półfabrykaty). Za współudział jego
czystego dochodu do kapitałów zainwesto
procesach gospodarczych należy mu się stwami, silnemi i zasobnemi w nowoczesny wanych w warsztatach rolnych przedsta
wynagrodzenie w formie odsetek. Im wyż ekwipunek maszynowy. Nie tak dawno by wiał się w poszczególnych latach następu
4,28 proc., w 1929/30
szy jest poziom rentowności warsztatów go
liśmy przecież świadkami, trwającej zre jąco: w 1928/29
0,67 proc. i w 1931/32
spodarczych, tem większy w niej udział, sztą nadal walki rzemiosła szewskiego z 2,82 proc., w 1930/31
Już
0,39 proc.
wyrażony
stopą procentową, należy się pewną zagraniczną fabryką obuwia.
dla kapitału.
I naodwrót jeżeli w okresie
nie o wysokie
zyski tam chodziło, ale
Liczby powyższe dotyczą małych w ar
kryzysu następuje spadek ogólnego pozio wprost o byt szerokich rzesz rzemieślni sztatów rolnych, a więc bardziej odpornych
mu rentowności, udział ten winien propor
czych.
na
chodzi
o
kryzys. O ile
sytuację
cjonalnie się zmniejszać.
większych warsztatów, to niestety nie mam
RENTOWNOŚĆ PRODUKCJI ROLNEJ.
O ile to nie nastąpi, a koszt użytkowa
odpowiednich danych cyfrowych, ustalo
n ia całości, lub
części kapitału (kapitał ob
Zkolei przechodzę do rolnictwa, jako n aj nych dla całego kraju. O ile jednakże cho
cy), stanie się mniej lub więcej sztywny, większej gałęzi naszej gospodarki krajowej, dzi o Ziemie Zachodnie, to bardzo dobrym
cierpi na tem ta część kapitału, której o- dającej zatrudnienie dla blisko 70 proc. lud wskaźnikiem jest ustalony przez Wydział
procentowanie spada automatycznie, z ob
oraz
niżką rentowności (kapitał własny)
drugi czynnik produkcji t. j. praca, której
wynagrodzenie zmniejsza się niepomiernie.
Jeżeli i to nie wystarczy na pokrycie nad
wyżkowego wynagrodzenia kapitału o szty
w
cenie
wnej
(kapitał obcy) ponad
po
ziom przeciętnej rentowności, zatrudnienie
Niema już granicy pomiędzy fantazja a
tego kapitału częściowo przestaje się kalku
lować i wtedy praca w pewnej mierze zo
Prasa amerykańska donosi,
iż w zwią
daleko zaawansowany i popierany przez aPo zku z
staje gospodarczo niewykorzystana.
ostatnio w Komisji
dyskutowanym
merykańskie sfery gospodarcze i politycz
wstaje w ten sposób zjawisko bezrobocia,
Senatu
Stanów Zjednoczonych
handlowej
ne, to nowe statki amerykańskie wniosłyby
za
a
sobą spadek konsumcji,
pociągające
zanik
rentowności i dalszy
Ameryki Północnej projektem ustawy o po znaczne perturbacje w obecnym ruchu pa
więo dalszy
wzrost bezrobocia.
sażerskim przez Atlantyk.
mocy dla marynarki handlowej, p. W Chap
RENTOWNOŚĆ PRZEMYŚLU, HANDLU
man, b. prezes United States Lines, wystą
Nie jest wykluczone,
że
dla należytej
1 RZEMIOSŁA.
pił z inicjatywą uzyskania od Rządu Sta eksploatacji tych jednostek zostanie utwo
Rysem charakterystycznym dla naszych nów Zjednoczonych subwencji w wysokości rzona specjalna kompanja.
warunków gospodarczych jest pogłębiają
100 milj. dolarów
na
budowę dwóch no
Należy sobie uzmysłowić, że projektowa
ca się stale od kilku lat dysproporcja mię
kabinowców.
ne
statki
wych
nSuperliners"
typu
ka
amerykańskie byłyby o połowę
dzy wynagrodzeniem, jakie uzyskuje
pitał własny przedsiębiorstw, a wypożyczo
Mają one mieć po 108.000 ton wyporności większe od będącego już w ruchu olbrzy
ny kapitał obcy, na korzyść tego ostatnie osiągać szybkość 38 węzłów, przyczem dłu
ma
francuskiego ,,Normandie", i mającej
go. Dysproporcja ta zamienia się wprost w
z nich wynosiłaby
1.250 stóp.
gość
każdego
niedługo
być
uruchomionej angielskiej
przepaść, o ile w depresji gospodarczej, ja
Statki miałyby tylko klasę kabinową, urzą
ka panuje obecnie,
zanika i
rentowność
,,Queen Mary".
zmienia się w deiicyt, a oprocentowanie k a
W tej proporcji, projektowane statki adzoną w ten sposób, by koszt przejazdu jed
pitału obcego utrzym uje się w granicach nej osoby nie przekraczał 60 dolarów.
merykańskie
byłyby 8-krotnie większe, od
wygórowanych 8 czy 10 proc. Na rozbieżno
zostanie rzeczywiście
Jeśli projekt ten
naszych transatlantyków ,,Piłsudski" i ,,Ba
ści te wskazują namacalnie różnice pozio
zrealizowany, a jest on, jak słychać, dość tory".
mów między dywidendą, a rynkową stopą
wszelkich

—

—

-

—

Ekonomiki Gospodarstw Wlkp. Izby Rolni
czej dochód podatkowy większych
darstw
okopowo-ziemniaczanych Wielko
polski. Otóż dochód ten (w zł. na 1 ha użytków) w trżechleciu 1930/31 do 1932/32

gospo

wy

kazywał się wartością ujemną w poszcze
gólnych latach 1 to (—36,8 zł.); (—15,5 zl.)
oraz (—3,6 zl.). Innemi słowy tyle wynosiły
straty na 1 hektarze użytków.
Dane powyższe wykazują nam dobitnie
zanik dochodowości warsztatów rolnych, a
uzyskane wartości ujemne oznaczają zużycie substancji majątkowej, narastanie za
ległości i dalsze brnięcie w długi.
RENTOWNOŚĆ

REALNA
PŁYNNEGO.

więc zyskiwał bardzo mało, albo na
tracił przemysłowiec, kupiec, rzem ie
ślnik i rolnik. Cóż natomiast działo się z
A

wet

kapitałem płynnym? Weźmy chłopskim ro
zumem
przykład następujący. Dwa gospo
darstwa 11 hektarowe w Wielkopolsce z po
czątkiem roku 1928 wartości, według da
nych GL U. St., 2,710 zł. za 1ha wraz z peł
nym inwentarze'm czyli oszacowane okrą
gło na 30.000 zł. każde. Właściciel jednego
gospodarstwa prowadził je przez okres 6
lat do końca 1933 r. w wyniku czego gospo
darstwo w najlepszym razie jest bez dłu
cen
gu. Jednakże wobec ogólnego spadku
ziemi wartość 1 ha gruntów (ciągle według
danych Gł. U. St.) obniżyła się do 1.300 zł.
czyli gospodarstwo po 6 latach jest warie
14/300 zł. Wynik więc działalności gospodar
czej przedsiębiorcy rolnego jest stratą na
kapitale własnym w okresie 6 lat przecięt

Ameryka
dystansuje Europą
dziedzinie budownictwa
okrętowego

rzeczywistością

.

nie 8,7 proc.

.

UWAGA!

listowi
na

do

zostało sprzedane
roku 1928 za cenę 30.000 zł., którą to su
ma
złożona do Państwowego Banku
Rol
nego daje po 6 latach łącznie z kapitałem
42.720 zł. Suma ta w 1933 r. oznacza war
tość gospodarstwa rolnego 33 hektarowego
tej samej kategorii z pełnym inwentarzem.
Cóż się stało? Oto w przeciągu 6 lat
war
sztat o 11 ha zamienił się na 33 hektarowe
gospodarstwo. Przyrost realny wartości ka
pitału wyniósł 206 proc. t. j. 33 proc. w sto
sunku rocznym. A przecież oprocentowanie

—

12 proc. p.

ponad

a.

jest

u

nas

ścigane jako

lichwa.
Naturalnie przykład powyższy jest teo
retyczny i abstrakcyjny, a o łlebyśmy wzięli
za podstawę wskaźnik cen innych wartości
gospodarczych lub usług, a nie ceny ziemi,
doszlibyśmy niechybnie do innych mniej,
lub więcej rażących wyników. Jedno w każ
dym razie stwierdzimy jako pewnik, a mia
nowicie to, że kapitał płynny uzyskiwał
dwójną remunerację. Działo się to
wszystkiem dzięki ogromnemu wzrostowi
wartości pieniądza, a po drugie dzięki sto
pie procentowej nadmiernie wygórowanej
i jakżeż odbiegającej od stopy rentowności
warsztatów produkcyjnych.

bm.

po
przede

przyjmują przedpłatą

miesiąc listopad wzgl. listopad i grudzień

ZŁOTEGO UZNA
WSZYSCY JAKO
PODSTAWOWE
Możńa
ZAŁOŻENIE NASZEJ POLITYKI.
jednakże i należy ograniczyć wysokość od
setek, która stoi w tak rażącej sprzeczności
z
obecnym poziomem rentowności
sów gospodarczych i stanowi poważny
żar tak w gospodarce prywatnej, jak i
stwowej i samorządowej. Przyrost odsetek
wraz ze wzrostem wartości realnej
łu płynnego posiadają wszelkie cechy lich
wy, a z lichwą należy walczyć. Jest to jeden

NIENARUSZALNOŚĆ

JEMY

Gdański obniża

Bank
Z

stopę dyskontową
dniem 21 bm. Bank Gdański posta

nowił

obniżyć stopę dyskontową,

5 procent,

zaś

stopę zastawową,

z

6

do

z

7

do

Giełdy
BYDGOSKA

6

Wiadomoici

Warunki:
Handel
hurtowy,
ładunki wagonowe,
dostawa
Notowania odbywają, się we
dnie.

r.

parytet
bieżąca,

wszystkie

Bydgoszcz,
za

dni

100

kg.

kapita

powsze-

.

gospodarcze

można

używać

na

licznych naszych paradoksów kredyto
wych. Zajmę się niemi w następnych swych
spostrzeżeniach.

z

.

.

Rzemieślników
Chrześcijan
dla swych członków znaczki,

charakterze znaku

14.75; zbiór. 14 -14 .25; owies 15 t. 16 .50-16 .25-16 .75;
mąka żytnia wyciągowa 0—30 proc. wł. w. 22,25—
22,75, gat. I. 0 -45 proc. wł. w. 21,75-22,25, gat. I. 0
55 proc. wł. w
21,25-21,75, gat. II 45-55 proc.
wł. w
18,50—19, razowa 0—90 proc. wł. w. 16,25—
16.75; 60 proc. na wywóz do W. M. Gdańska 20.75
do 21.25; 65 proc. na wyw. do W. M. Gdańska 20.25
do 20.75; pszenna gat. I A. 0—20 proc. wł. w. 31—
.

ZWIĄZKU RZEMIEŚLNIKÓW

wprowadził
których będzie
w

1935

-

CHRZEŚCIJAN.

Związek

października

Zyto 15 t. 13.55—13.25—13.50; pszenic a st. 18.25—18.75
jęczmień browarowy 15.50-16; jednolity 14.50 do

procent.

ZNACZKI

proce
cię
pań

ZBOŻOWO-TOWAROWA

GIEŁDA

dnia 21

z

.

wyrobach,

towarowego

wł.

29,25—30,25, gat. D 0—60 proc. wł.
w.
28,25—29,25, gat. I E 0 -65 proc. wł. w. 27,25—
28,25, g a t II A. 20—55 proc. wł. w. 24,75—25,75, gat.
II B. 20 -65 proc. wł. w. 24,25—25,25, gat. D 45—65
proc. wł. w 22,50-23,50; gat. IX P 55-65 proc. wł.
w.
razowa
0-90 proc. wł. w. 20,25—
18,25—18,75,
20,75; otręby żytnie wymial standart. 9,50—10,00;
miałkie
st.
10 -10 .50;
średnie
9.50—10;
pszenne
9,75—10,75;
grube 9,75—10,50, jęczmienne
rzepak
zimowy bez worka 40—43; rzepik zimowy bez wor
ka 38-40; mak niebieski 55-58; gorczyca 37—39;
siemię lniane 36—38; peluszka 21—23; wyka 21—
23; groch polny 21—23; groch W iktorja
29—32;
groch Polgera 21-24; koniczyna biała 70—90; zie
mniaki jadalne pomorskie 3.50-4;
ziemniaki ja
dalne nadnoteckie 3.50—4; ziemniaki fabryczne za
makuch lniany 19.50—20.50;
m a
kg. proc. 0,18;
kuch rzepakowy
13,50—14; makuch słonecznikowy
19,50—20,50; makuch kokosowy 15—16; siano nad
noteckie luzem 7.50—8; śrut soja 21—22.
w.

przed

Dnia 20 bm. przybyli do W arszawy
I-Iambros
stawiciele angielskiego
Banku,
który jest zaprzyjaźniony z Bankiem H an
dlowym w Warszawie.
.

MIĘDZYNARODOWY KARTEL STALL
W Londynie odbyło się zebranie Między

narodowego Kartelu Stali w sprawie reali
zacji umowy między Polską i W. Brytanją.
Opracowano tylko kilka punktów umowy.
WZROST

pieniężny podniósł się
3,5 proc.

o

r.

obieg

44,4 milj. zł., czyli

o

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI U ROLNIKÓW.
Z dniem 15 bm. upłynął termin, do któ
rego wstrzym ana została egzekucja zaleg

łości podatkowych
u
właścicieli
darstw rolnych. W związku z tem
zostanie akcip egzekucyjna-

Ogólne usposobienie:

SPRAWOZDANIE

paździer

W ciągu okresu rocznego od 10
nika 1934 r. do 10 października 1935

gospo

podjęta

Rolniczego.

.

B.

OBIEGU PIENIĘŻNEGO
W POLSCE.

Tow.

.

POZNAŃSKA

.

BANKIERZY ANGIELSCY W WARSZAWIE

Zakrzewski,

Dyrektor Pomorskiego

33,gat.XB.0-45proc.wł.w.30-31,gat.IC.0—
55 proc.

Aleksander

Dr.

.

-

—
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stosunku rocznym.

w

UWAGA!
Pyliko

w

Drugie gospodarstwo

procentową.

Czy wiele mamy przedsiębiorstw, mogą
cych się poszczycić dochodowością 9, 10 czy
12 proc., t. j na poziomie obecnej stopy ryn
kowej. Nawet sam Bank Polski wypłacił
za rok 1934 dywidendę w wysokości 8 proc.,
ale tak wysoko rentujące się przedsiębior
stwa dałyby się u nas wyliczyć na palcach.
Dla wyrobienia sobie choćby pobieżnej
opinji o stopniu dochodowości przedsię
biorstw przemysłowych i handlowych przyj
rzyjmy się, ze wszelkiemi zresztą zastrze
żeniami, zestawieniu bilansów spółek ak
cyjnych w latach ostatnich, podanym przez
Główny Urząd Statystyczny.
Naturalnie spółki akcyjne nie obejmują
u nas całości życia gospodarczego, tem nie
mniej dane ich stanowią bardzo poważny
i jedyny w swoim rodzaju wskaźnik. Otóż,
biorąc tylko przemysły w ścisłem tego sło
wa znaczeniu, z pominięciem handlu, ubez
pieczeń, komunikacji i przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
przeciętne
zyski
głównych łych przemysłów w okresie n aj
lepszej konjunktury, bo w roku 1928 wynio
sły w procentach kapitału własnego 5,6
proc. Najniższy poziom osiągnął przytem
przemysł włókienniczy z 2.1 proc. i górnic
two z 3,7 proc., a najwyższy przemysł me
talowy z 12,3 proc.
Jakże dane te przedstawiają się dla roku
1933 t. j. ostatniego objętego statystyką?
Otóż odsetek przeciętny 5,6 proc. obniżył się
w tym roku do minus 0,62 proc.
kapitału
własnego (kapitał zakładowy, rezerwy i ka
pitał amortyzacyjny), objętych statystyką
przemysłowych przedsiębiorstw akcyjnych.
'W! łącznem ujęciu, spółki akcyjne
dały
zysk tylko w latach 1928 i 29. Począwszy
od roku 1930 liczba spółek akcyjnych, wy
kazujących zysk maleje w szybkiem tempie,
przy równoczesnym silnym wzroście liczby
spółek deficytowych. Straty wykazane w
globalnem zestawieniu wynoszą w roku
1930 46 milj. zl, w 1931
132,7 milj. zŁ, w
1932
141,9 milj. zł. i w 1933
już mniej,
bo tylko 18,5 milj. zŁ W tym ostatnim ro
ku zyski osiągnęły tylko przemysły: che
miczny, papierniczy, spożywczy, cukrowni
ctwo, użyteczności publicznej, hotelowy, ubezpieczenia i komunikacje. Inne przemy
sły wykazały straty.
Przejdźmy do handlu. Stan jego w roku
1933 przedstawiał się o wiele gorzej aniżeli
w przemyśle. Handel towarowy i pieniężny
wykazał w roku tym 12,7 milj. zł. strat i
3,4 milj. zysków, czyli ogólna nadwyżka
strat
wyniosła 9,3 milj. zł., co w procen
tach kapitału własnego wyniosło niecałe
3,2 proc. strat. Innemi słowy przeciętnie 100
zł.
zaangażowanych w handlowych spółke-ih akcyjnych wykazało w roku 1933 stra
tę3zł.20gr.
Nie rozporządzamy niestety danemi sta

KAPITAŁU

Toruń,

dnia

Z

z

Owies

dnia

15.50—16.

notowania
z

dnia

kg

r.

Akcje

Tendencja mocniejsza.

czynę

,

1935

Bank
Polski
91.75—92.00—91.75;
Towarzystwo
Elektr. bez kuponu za r. 1934/35; Warszaw'ski Cu
kier 36.75.

franko

95—120, koni
białą 80—105; koniczynę szwedzką 170—185;
koniczynę żółtą 40—55, koniczynę żółtą w łuskach
25—30; inkarnatkę 38—40; przelot 40—60;
rajgras
krajowy z nowego sprzętu 55—65; tymotkę z now.
sprzętu 18-23; seradelę 10—12; wykę lat. 20 -22;
wiczkę zimową 75—85, peluszkę 21-23 groch Wik
torja 28—34; groch polny 20—25; groch zielony 21
—25; bobik 18—19; gorczycę 33—38; rzepak nowy
zbiór 37—39; rzepik nowy zbiór 36—38; łubin nie
bieski 8—10; łubin żółty 10—12; siemię lniane 32
—35; konopie 45—55; mak niebieski 56—62; mak
biały 52—60; tata rkę 20—25; proso 20—25.

warszawskiej

października

Tendencja: niejednolita.

HOZAKOWSKI, TORUŃ.
ZBOŻA I NASION
października 1935 r.
100

giełdy
21

Dewizy
B erlin 213.60, 214.69,
Belgia 89.35, 89.58, 89.22;
212.60; Holanćlja 360.50, 361.40, 359.60; Kopenhaga
L on dy n
116.65, 117.20, 116.10;
26.11, 26.24, 25.98;
N. Jork nie notowany; N. Jork kabel 5.31%, 5.34!4.
Oslo 131.15,
131.80, 130.50; P a r y ż 35.0114.
5.28y2 ;
35.10, 34.93; P ra g a 21.98, 22.03, 21.93; Sztokholm
S z w aj c a r i a
134.75, 135.40, 134.10;
172.90,
178.33,
172.47; W io chy 43.35, 43.47, 43.23.

spokojne.

Płacono w dniach ostatnich zł za
stacja załadowania:
Nasiona:
za
koniczynę czerwoną

GIEŁBA ZBOŻOWA
października 19J5 r.

Ogólne usposobienie spokojne.

HANDLU
21

21

Papiery procentowe
1

Budowlana 41; inwest. zwykła 110.75; konwers.
6 dolar. 87.75—77.50—77.75; premj. dolar. 52.75;
dwa
stabilizacyjna 61.50-61 .75-61,25-62 .38 -62 .25,
ost. drobne; 8 przem. poi. 91—90.75; 4 i pół ziemsk.
43—42.88; 5 W arszawy stare 61, nowe 53.25—52.50—
52.75; 5 Łodzi za 1933 r. 47; 5 i pół obi. Warsza
w'y 7 em. 58; 6 obi. Warszawy 8 19 em. 00—59.75.

67;

Tendencja

słabsza.

dla

pożyczek

t

dia listów

przeważnie

u

-

DNIA

WTOREK,

22

PAŹDZIERNIKA 1935

Barbarzyństwo!

Wtorek

Co na to władze

22

nie ha tle

Wtorek: Korduli

tej akcji,

Dyżur meny aptek do dnia 27 bm.
włącznie pełnią: Apteka Piastowska, ulica
Śniadeckich 49, tel. 3682 i Apteka pod Or
łem, Rynek Marszałka Piłsudskiego 1, tel.

i

ważniejsze

czeństwa

tem

—

zagadnienia

zdecydo
winowaj

przeciwników.
Liga Naro
Za Abisynją stoi Anglja.
dów a Włochy.
starcia angielsko-włoskiego.
Możliwości
Czy grozi nowa wojna światowa? Wstęp
49 groszy, dla młodzieży 20 groszy. Dochód
ca.

—

Szanse

czy,
ciela

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

-

dni następne

do piątku włącznie
zawsze z entuzjazmem słuchana
,,Wiedeńska krew'* operetka J. Straussa.

Dotychcza

przedstawienia odbyły się przy wysprzedanej do ostatniego miejsca widowni
a
frenetyczne oklaski towarzyszą każdej
arji, duetom i zespołom solowym. Ogólny
poklask zdobył sobie efektowny balet z uro
czą Jedyńską i Fabianem na czele.
Dyry
guje por. Kuczera.
W pełnych próbach doskonała komedja
St. Kiedrzyńskiego ,,Cudzik i Ska" pod re
żyserją J. Szyndlera.

przeznaczony

oświatę żołnierza.

na

domu

padku

-

Dziś i

niejakiego
nr.

Ustronie

Jana
6

.

prze

z

przeszło
na
pole gospodarza p. Strelowa, który
w
barbarzyński sposób poczęstował je
kamieniem.
nam
to
Jak opowiedział
jeden zlokatorów
jest to już czwarta
zkoleikara, z którą w tak barbarzyński
sposób obszedł się p. S.
Lokator, który przyniósł nam kurę
przedłożył w Redakcji pisma podpisane
z
pieczątką właściciela domu, zezwalaące mu łaskawie na chowanie5 (pięciu)

właści

Strełowa,

Może właściwe i

po

czynniki wyciągną z wy
opisanego poniżej przykładne

REPERTUAR KIN.
ADRIA:

,,Królewska faworyta*1.
APOLLO: ,.Czerwona dama” i ,,Kłopoty te
lefonistki"
BAJKA: ,,Prywatne życie Henryka VIII.
i nadprogram.
BAŁTYK: ,,Tygrys morderca” i komedja.
.

Jan Kiepura w filmie ,,Kocham
wszystkie kobiety.
MARYSIEŃKA: ,,Mały pułkownik”
REWJA: ,,Kapitan Korkoran" i rewja.

Obraz
Z braku

na

konsekwencje. Może zajmie się tą spra
wą zarząd miejscowego Towarzystwa Opleki nad Zwierzętami, które przecież

dla

ołtarz kościoła

główny

na

ten

bydgosfclego

cel funduszów, mimo

starań

proboszcza parafji garnizonowej
kapelana mjr. Szackiego w Bydgosz
czy, ołtarz główny w kościele Pobernardyńskim nie posiada dotąd obrazu, któ
ryby wypełniał wolne miejsce nad ołta
rzem i zdobił skromną świątynię żołnier
ską. Brak ten zainteresował
jak się
dowiadujemy
artystę-malarza prof.
Turwida z Bydgoszczy, który postanowił
ks.

—

—

to

-

sowe

Dar artysty

Stworzenie

trąconą nogą.

Bydgosz

w

wołane do tego

—

-

ul.

ców domu nr. 6 przy ul. Ustronie, loka
torów p. Strelowa, którzy przynieśli nam
piękną, rasową kurę ze straszliwie

odbije

się karygodne postępowanie jednego

chwili, a więc: Dlaczego Mussolini
wał się na wojnę?
Prawdziwy
—

echem

Opieki nad Zwierzętami!

funkcjonuje na terenie Bydgoszczy.
W dniu wczorajszym do Redakcji na
szego pisma przybyło dwóch mieszkań

odsetek

szerszem

.

najaktualniejsze

i Tow.

organiza
społe

której

spory

mieszkańców
-

do

torzy wciągnęli

Środa: Ignacego

-

policyjne

Ub. nied zieli odbył się w Bydgoszczy
,,Dzień dobroci dla zwierząt". Może właś

nsźd^ier.

KALENDARZYK RZYM. -KAT

R.

żołnierzy garnizonu

kur.

Pole,

którem p. Strelow

na

krował biedne

Pobernardyóskiego

zmasa

stworzenie, jest już

wy

eksploatowane i w tej chwili nie może
być mowy o jakichkolwiek szkodach, ja
kie mogłaby kura na niem wyrządzić.
Tego rodzaju postępowanie godne jest
najsurowszego napiętnowania!
Sprawę
tę kierujemy pod adresem zainteresowa
nych opiekunów zwierząt w tej intencji,
iż po pięknie zapoczątkowanej akcji pro
pagandowej
przyszedł już czas na
realne zwalczanie tego rodzaju barba
rzyńskich wybryków jednostek.

wykonać odpowiedni obraz o charakte
rze religijnym i ofiarować go żołnierzom
garnizonu. Prof. Turwid wykańcza już
swą pracę, tak, iż niewątpliwie wkrótce
świątynia żołnierska otrzyma go jako
dar artysty.
Kompozycja religijna, nad
wykonaniem której pracuje prof. Tur
wid przedstawia św. Jerzego, patrona
rycerstwa polskiego.

-

KRISTAL:

Zarzad Koła Oficerów 62 pp.

Nowy

krótkiem

Tragiczna śmierć

dalsze

przemówieniu
prze
p
pułku
jest Koło Ofice wodnictwo obrad w ręce d-cy Dywizyj
rów 62 p. p. zrzeszające
Podchorążych Rezerwy
korpus oficer nego Korpusu
p. kpt. Bartoszewicza. Do protokółu uski pułku z d-cą p. płk. dypl. Powierzą
wyświetla film w języku polskim i nie*
na
czele, oraz groho oficerów i podcho proszono pp. ppor. rez Kasprzyckiego i
mieckim p. t.
rążych rezerwy ,,macierzyście" do puł Dydyńskiego.
ku przynależących.
Koło
Po wysłuchaniu sprawozdań z dzia
Oficerów 62
p. p
stykając na jednej platformie ofi łalności Zarządu, który wykazał aktyw
wroligłównejJan .Wiepuro.
cerów aktywnych z oficerami i podcho ną i szeroko zakrojoną działalność do
W tej n ajpiękniejs zej i najrozkoszniejszej
komedji muzy c zn ej sezonu 1935*36, feno*
rążymi rezerwy rozwija nader pożyte konano wyboru władz Koła. Na czele
menalny śpiewak polski Jan Kiepura olśs
czną działalność, zarówno
pod wzglę Zarządu ponownie stanął zgodnie ze
niewa widza wdziękiem i czarem swego
dem wyszkoleniowym,
i towarzy
statutem
dowódca pułku
jak
p. płk. dypl.
głosu.
skim.
Owocem działalności Koła jest
Powierza, mandat wiceprezesa objął p.
Pooiątek przedstawienia o godz. 5, 7 i 9.10.
Bogaty nadprogram.
niespotykane w innych pułkach bliskie kpt. rez. Zawadzki, funkcje sekretarza
współżycie wszystkich oficerów należą por. Huebner, zaś skarbnika ppor. rez
cych do pułku i stały, a tak pożądany Dydyński.
kontakt dowódców armji czynnej z ar
W ciągu swej zeszłorocznej działal
ności Koło Oficerów 62 p. p przekazało
mją rezerwową.
dlflpixyjeżdiaiqc!|cA
na
budowę tablicy pamiątkowej
pole
Przed kilku dniami odbyło się wal
d(o 'O U dŚos*e*w
ne
zebranie Koła Oficerów 62 p. p
na
głych pułku kwotę 900 zł. Tablica ta ko
sztem
1,500 zł. (kwotę 600 zł. asygnuje
którem dokonano wyboru nowego Za
Odj|ag*l ipocłaii*. x
dowództwo pułku) zostanie wkrótce uImieniem nieobecnego przewod
rządu.
(ważny od dn. 15. V. 1935 r.)
Toruń—W arszawa: 2,42 6,50 8,05 9,58 14,05
niczącego Koła, dowódcy pułku p. płk. mieszczona na pomniku poległych na
15,35 17,56 18,26 21,26 (tran zytowy), 23,15.
zebranie zagaił sekre jdziedzińcu koszar.
dypl. Powierzy
Tczew--Gdańsk-Gdynia: 0,30 (doLaskowic), tarz p. kpt. dr. Dobtzański, oddając po
3,50 5,20 (do Laskowic), 7,54 12,33 13,13
(do Laskowic), 17,15 19,45 20,00.
Kościerzyna—Gdynia: 8,01 15,20; do Rynko
w a:
16,10 20,30 od 19/y—l/Di.
w

nKino SCristata

Jedną z tradycyj
,,dzieci bydgoskich”

62 p.

—

.

—

.

Kocham

wszystkie kobiety

dziecka

synek p. Tłoczka w Trzewujepowiatu żnińskiego, chcąc
zażyć
przejażdżki, uczepił się wozu, przyczem
n a
zakręcie odrzucony siłą odśrodkową,
wpadł pod koła, które zm iażdżyły dziec
ku główkę.
Chłopiec na miejscu wyzio
nął ducha.
4-letnl

wie

.

___________

.

Jnformatoi

.

.,

Naklo-Pila:

0,02

6,15

10,41

Działalność Z. S.

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.

Wągrówiec—Poznań: 5,05 10,40 13,30 18,35.
Inowrocław—Karsznice—Herby Nowe: 0,46
14,01.
Jtestamnclei

Wyboro

Cukiernia Berendt.
Restauracja
wa kuchnia, wyśmienite ciastka.
Zmiasta
Kurs

Sióstr

Pogotowia

Sanitarnego

P. C. K. Zawiadamia się, że wykład, który
mial odbyć się we wtorek wobec zajęcia lo
kalu przez Związek P. W
K., przesunięty
został na środę, dn. 23 bm. godz. 19,30.
Zw. Rezerwistów Koło 5 i 2
n a członkom o ćwiczeniach w 62 p. p
w dn.
24 bm. o godz. 19. Obecność i punktualność
.

przypomi

-

w

prowa

W zastępstwie prezesa,
obrady
dził por. Kiss Wojciech, który po wysłuchaniu sprawozdań z dotychczasowej działał-

ności, zreferował najważniejsze

i

-

Przed kilku dniami
Zarząd Powiatowy
S. w Bydgoszczy zorganizował odprawę
działaczy strzeleckich w Osowejgórze przy
udziale delegatów miejscowej placówki, oraz pododdziałów Prądy i Opławiec.
Z.

nia

w

Warszawie.

dyskusji zabierali głos ob. ob.: Szairaniec, Hrycyszyn, świątek, Gnldon, Dobrze
W

niecki i Kozłowski.

odprawie strzeleckiej w Ślesinie, któ
zgromadziła prócz kierownictwa, także
całą kompanję ,,Junaków” umundurowa
nych, członkowie Zarządu Powiatowego do
konali lustracji placówki, prowadzonej spra
wnie przez prezesa Głazera i wydatnej po
mocy wiecprezesa van Blericą'a stwierdza
jąc z zadowoleniem piękne wyniki pracy
Pomimo
Strzelców.
trudnych warunków,
członkowie urządzili
kompletnie świetlicę,
zaopatrzyli ją w sprzęt i urządzenia, nada
jąc jej wygląd ładny i estetyczny. W n aj
bliższych dniach przy oddziale powstanie
hufiec nOrląi”, który poprowadzi ob. Splitt.
Na

ra

,

.,

Obrazki

z

obowiązkowa.

Bydgoskie Tow. Wioślarskie. Plenar
zebranie odbędzie się w czwartek, dnia
24 bm. w Resursie Kupieckiej
o
godz. 8
wiecz. Bardzo ważne sprawy. Liczne
bycie członków konieczne.
Nowydwór pow. Bydgoszcz. W nad
chodzącą niedzielę, dn. 27 bm. publiczna
szkoła powszechna
w Nowymdworze koło
Koronowa w powiecie bydgoskim obchodzić
będzie uroczyście 25-lecie swego istnienia i
nadanie jej imienia. Uroczystość odbędzie
się o godz. 14. W programie akademja,

ulicy

W obronie konia

-

ne

I.

postanowie

nowoobowiązującego regulaminu pracy,
udzielając wyjaśnień w sprawach związa
nych z podziałem członków na grupy wie
kowe (,,Orląt" i ,,Junaków”) tudzież z pod
niesieniem pracy wychowawczej we wszy
stkich jednostkach.
Następnie ref. pras. ob. Kretowicz omó
wił sprawy propagandy i prasy, zalecając
abonowanie i rozpowszechnianie popularne
nDzłeń
oraz
go
czasopisma
Bydgoski

iecie bydgoskim
pow
,,Strzelca” wychodzącego

przy

-

zwykle ul. Nowomiejska, nosząca
paru tygodni chlubne nazwisko CurieSkłodowskiej, stała się od pewnego czasu
Cicha

od

widownią katowania koni. Dnia, 8 bm. wóz
z

cegłą ugrzązł

w

rozmiękłym gliniastym

chodniku, przez który przejeżdżał, kierując
Konie mimo,
że
się do nowego szpitala.

zmuszając je do przeciągnięcia ciężkiej plat
formy poprzez stertę gruzu i śmiecia zasy
paną dla ,,naprawy jezdni". Są to rzeczy,
które trudno znieść ludziom o przeciętnym
choćby poziomie kultury. Protesty ich spo
tykają się z kompletną obojętnością t. zw.
szarego ogółu, a woźnice ufni w swe bezpie
czeństwo odgrażają się słowem i batem; w

sprzęgnięto ich trzy^ nie były w stanie ru Warszawie natomiast za
znęcanie się nad
szyć z miejsca ciężkich zarytych wozów, to
końmi odbiera się prawo jazdy lub nakłada
też woźnice dali folgę swemu okrucieństwu,
oraz przedstawienie młodzieży szkolnej.
bijąc je bez miłosierdzia. Ponieważ wozów grzywnę.
Organizacja P. W Kobiet do Obrony tych było kilka, bicie trwało od wpół do je
Kraju zaprasza swoje członkinie na herbat denastej do 12 przy akompanjamencie dzi
Gromadka
kę towarzyską, która odbędzie się we wto kich wrzasków i nawoływań.
Alkoholowy antym-iitarysta
rek, 22 bm. w świetlicy Koła przy ul Jagiel dzieci przyglądała się temu ,,pouczającemu”
w
Zamieszkały
Łabiszynie kupiec Ma
H
15.
że
erbatkę
widowisku.
w
lońskiej
poprzedzi uroczyste
Naprawdę,
istnieje
Bydgo
sobie
przed kilku
rozdanie
świadectw z kursu ogólno-infor szczy Towarzystwo Opieki nad zwierzętami, rjan Małek, zalawszy
dniami pałę począł w restauracji nieprzy
macyjnego. Początek o godz. 17,30. Uprasza wydać się musi mitem wobec tego^ lekcewa
stojnie wygrażać się., generalnemu inspek
żenia wszelkich jego odezw. Mówią, że żysię członkinie o zaopatrzenie bufetu.
torowi armji gen. Rydzowi Śmigłemu, po
okru
dzi-woźnice
o
się
odznaczają
specjalnem
Odczyt
wojnie włosko-abisyńskiej.
sługując się przytem niezbyt układną mo
Staraniem Polskiego Białego Krzyża odbę cieństwem dla koni. Widocznie jednak i po
Za ,,zagazowaną” swą brewerję Małek
Piasta
i
tomkowie
rodowici
dzie się w środę, dnia 23 bm. o godz. 20 w
Rzepichy mogą wą.
skazany został w dniu 19 bm. na dwa tygo
na tem tle konkurować z plemieniem Judy.
auli Państw. Gimn. im. Józefa Piłsudskiego
dnie aresztu.
Oskarżyciel wniósł zażalenie
u
zbiegu ul. Curie- nieważności.
przy pl. 'Wolności odczyt red. mgr. Stani W piątek dnia 4 bm.
sława Strąbskiego p. t. ,,Wojna włosko-abiSkłodowskiej i Jastrzębiej, woźnice pewnej
syriska", w którym omówione zostaną naj- firmy bestialsko znęcali się nad nar? koni,
__________

-

Oddział Zw. Żołnierzy i. Korpusu
Wschodn. powstał w Bydgoszczy
Z

upoważnienia Zarządu Głównego Zw.
I Polskiego Korpusu W schodnie
go odbyło się dnia 11 bm. w Bydgoszczy w
gmachu przy ul. Marsz. Focha 39 zebranie
informacyjno organizacyjne, na którem po
uczczeniu pamięci Marszałka Piłsudskiego
dokonano wyboru tymczasowego
Zarządu
zorganizowanego Oddziału Bydgoskiego.
Wybrani zostali pp.: kpt. rez dr. Sieluwi
życki
prezes, ppor. rez Nehrebecki
sekretarz,
ceprezes, kpt. rez Krenicki

Żołnierzy

-

.

-

—

.

—

.

por. rez. Żukowski
niu szeregu spraw

skarbnik. Po

-

omówie

natury
organizacyjnej
uchwalono zwołać następne zebranie w tym
samym lokalu dnia 27 bm. o godz. 17, na
które

się Kolegów wojskowych
ieszkałych w Bydgoszczy

zaprasza

cywilnych,

zam

zabawa

l(Ochocza"
W czasie

i
i

tańcówki, urządzonej

w Nowejżnińskiego przez miejscową
straż pożarną doszło z niewyjaśnionych do
tychczas przyczyn do Ogólnej bijatyki, w
czasie której uczestnicy jej zdem olow ali cał

wsi

powiatu

kowicie urządzenie lokalu, oraz powybijali
wszystkie szyby. Jedenaście osób odniosło
przytem lżejsze i cięższe rany. Dochodzenia
toku.

w

Piekne trofeum

myśliwskie

W
Słaboszewie powiatu
strzelono zabłąkanego dzika

100

żnińskiego za
wagi przeszło

kg.

Poświecenie baraków dla bez-

domnych
Ub. czwartku

w

w

Łabiszynie

obecności p. starosty

po

wiatowego Dąbrowskiego odbyło się w Ł a
biszynie poświęcenie baraków dla bezdom
nych. Baraki wybudowane zostały dzięki
inicjatywie i staraniom w burm. Hauplmana w Łabiszynie przy materjalnem poparciu
ze
strony Ł-tarostv powiatowego.
Wybudo
wanie pomieszczenia dla bezdomnych było
palącą koniecznością, gdyż bezdomni do tej
a
pory lokować się musieli po strychach,
ach u prz~ -'dnych
nawet sionkach :
dobroczyńców. Obecnie
po sprowadzeniu
wszystkich bezdomnych do jednolitych ba
a n aj
raków miasto zyska na wyglądzie,
biedniejsi jego obywatelj znajdą nareszcie
'

'

....

nomieszczenie.

Oryginalna imnreza Oddz. Żeń
skiego Z. S. w Szubinie

.

-

Gdy jesienne mgły spowiją pola i łąki,
za miastem
ogniska, a przy
nich uwijającą się młodzież zajętą piecze
niem ziemniaków. Aby umożliwić członki
niom wzięcie udziału w tej zabawie, stara
niem kierowniczki wydziału pracy kobiet
Związku Strzeleckiego ob. starościny Dą
browskiej odbyła się wycieczka drużyny
żeńskiej Z. S. do szkółki drzewek, gdzie przy
śpiewach i w'śród towarzyskiej pogawędki
spędzono kilka godzin zabawiając się piecze
niem ziemniaków w ognisku polnem. W wy
cieczce Z. S. uczestniczył również p. staro
często widać

sta

Dąbrowski

z

Szubina,

WTOREK, DNIA

10

Pełna tabela
10.000

113628 130430

3-go

166375.
200 na n-ry: 7202 19853 23892
5.000 na nr.: 99672
38313
52283 68315 78051
96054
400 na n-ry: 10899 19434 49437
141224 158028 171129 181633 191487
79789 102655 108774 114892 160327
150 na n-ry: 2519 4563 8742 11647
2.000 na n-ry:
92985
158060
34903
35996 54602 66428
80596
186808.
80658
80788 81129 83323
83831
1.000 na n-ry: 33565 65729 87783 93253
96871 106417 107732 114531
174865.
146109 153050 157798 165401 168828
500 na n-ry: 25061 38433.
1175126 181054.
na

Po

n -ry :

100

106224 56 127105
129072 694

złotych:

184 424 802 %l 1335 524 609 39 929
2544 71 909 3647 98 919 25 4048 179
618 85 5091 848 924 6204 29 302 486
983 7096 116 233 352 69 8229 629 53
900 9301 567 604 52 864
10218 535 11212 643 12312 597 851
13083 2% 329 14100 39 389 428 653 747
15356 528 16086 17301 804 18314 406
674 949 19182 608
20020 283 21152 601 819 909 60 22587
24082 245 416 21 871 25723 867 909
26150 483 987 27156 28110 34 75 235
588 956 29611 904
30045 31046 79 771 836 32052 187
573 909 57 33200 20 97 728 34343 62
35164 900 29 36202 342 64 475 84 685
715 79 941 37197 644 68

38529 45 960 39250 520 673 807 46
40355 401 41764 894 40137 285 372
418 514 679 802 43398 405 44889 45735
69 960 46226 926 47532 736 48217 307
466 93 777 805 49048
50735 51528 656 706 814 52Q% 190
581 862 53067 520 848 930 54355 93 762
55028 219 36 331 589 725 56404 692
57018 227 51 578 97 691 58424 59757
60031 33 171 312 413 646 777 870
61099 210 357 519 91 788 62500 675 980
63357 73 622 64 874 912 61 64126 418
65655 822 66051 202 31 496 537 906
67158 314 39 659 882 92 68154 616 69478
676 828 942
70271 496 780 71103 72453 545 664
74153 976 75440 798
76094 894 77032 140 390 868 929 78095
650 883 79322 632
80283 831 81241 494 82415 28 614 838
961 83528 84420 850 85211 424 692 927
70 86079 523 804 924 87086 492 652 822
88323 777 829 893% 524 921
90522 744 923 91219 92931 93332 526
85 618 21 94023 156 325 35 403 31 919
95048 799 993 96052 333 97376 537 7%
887 98452 645 731 900 99195 397
100467 513 842 84 101018 73 406 877
933 104393 429 598 695
105026 449
106277 107112 108485 109006 812
110386 921 60 111137 469 827 112068
321 448 113444 843

114285 314 644 879 981 115066 154 450
880 116299 710 117126 572 629 53 791
886 118329 51S 58 639 43 926 45 119242
551 827 995
120018 143 78 201
323 48 749 913
121276 582 122391 372 12339 439 905 97
124084 221 527 730 125090 208 444 807

128013

188 382 726

130347 697 131319 727
132467 641
133265 582 940 134476 887 135118 136258
323 795 883
137101 480 682 715 888
138422 40 858 139100 457 654
140216 401 762 82 839 141335 556 637
761 142948 143604 848 62 144163 72 824
966 145147 334 828 146471 729 147476
612 729 59 963 148252 72 555 631 149143
325 533 87 859
150090 456 76 509 151432
152115 534 153082 R67 940 154061 114

22

PAŹDZIERNIKA

dnia

w

77066 86 88 317 482 515 18 32 628 757
111-cie
950 78004 225 767 97 79003 238 92 331
Po 50 złotych:
489 572 653 855
i 80558 795 81228 686 82161 400 95 575
%4 1496 2001 413 759 3984 4387 753
735 908 42 83038 75 93 139 630 63 84017 994 5650 53 858 6024 381 682 825 85 7089
112 692 897 925 85032 102 98 290 322 53 270 466 959 8367 440 628 9551
546 789 155200 157054 362 72 585 730 522 612 15 20 86019 45 82 418 567 712
10049 109 355 588 11142 57 504 12115
159186 225 312 46 160027 145 601 161272 68 838 86 900 67 87113 256 502 88061 42 60 65 488 13041 196 732 985 14493
569 15253 547 68 644 16278 17591 18140
593 162895 981 8 8 163741 164179 206 959 744 868 904 89102 220 692
166174 545 748 167328 778 168057 58 74
90193 713 862 924 91192 209 300 629 350 537 617 19463
20069 485 817 21097 230 538 660 715
225 856 931 169313 17 469 749 860 170226 823 61 961 87 92124 93017 81 434 626
733 867 171222 967 172410 37 500 816 704 973 94147 228 311 83 92 404 825 49 925 22127 721 24063 133 67 310 793 846
986 173223 817 39 174609 12 175036 245 95208 73 96132 94 233 53 311 89 798 815 25260 590 682 26029 668 819 27088 616
590 176291 313 32 687 757 177035 56 17 97067 207 614 818 956 98236 361 429 945 28276 916 29719

ciągnienie

576 601 936 99286 306 563 914
100114 247 418 571 647 101238 459 616
772 871 102005 52 375 753 103120 283
7% 835 965 104009 506 689 860 105073
372 413 24 891 106165 768 886 107004 7
410 47 506 871 108008 258 536 652 859
109056 92 327 647 84
110342 98 469 634 720 69 97 111002
Po 50 złotych:
399 627 859 953 112525 82 674 719 884
101 253 472 580 676 90 822 957 1048 901 113194 431 539 699 975
131 366 487 518 2066 275 470 527 889
114020 190 496 573 652 780 819 942
3098 144 209 20 47 76 459 627 706 116447 927 52 78
117013 485 665 78
4093 100 215 52 478 738 5037 166 565 118321 611 722 66 71 119001 118 48 250
604 6132 515 809 7183 639 761 8034 95 377 491 617 712 959
97 497 9161 211 22 569 813
120395 467 554 992 121165 430 43 689
10084 214 576 11258 534 615 741 78 707 122073 97 158 217 456 909 123243
959 12256 300 50 600 67 72 88 801 13151 362 454 962
124657 726
125228 334
24993517803697142344227176 126077 398 408 826 75 127670 92 128493
15083 185 235 342 577 717 89 859 16136 129362 673 814
56 17595 646 736 837 18144 999 19129
130023 89 382 727 834 37 131061 911
293 580 900
44 53 132110 247 326 439 57 609 712 809
20258 987 21080 685 99 949 70 22135
133156 370 871 134113 677 877 910 57
668 708 11 876 23492 712 56 24267 343
135094 98 112 314 36 80 635 788 804
68 580 25441 64 26109 417 28 729 27989
136797 810 137066 244 315 473 559 674
28291 755 918 29160 392 426 593 623
99 884 940 138783 931 139563 875 934
30523 52 66 620 55 56 31035 64 232160
140170 346 849 65 141844 142038 256
344 551 871 33284 372 90 579 717 64
815 964 34081 148 239 464 95 715 903 143240 97 405 609 73 948 144027 498 942
56 35155 59 239 353 523 742 878 931 55 145280 477 911 91 99 146157 228 98
36072 242 608 76 872 935 37536 639 826 332 41 75 458 794 96 887 147043 135 339
38085 205 54 618 726 875 78 906 19 549 697 748 148280 301 81 630 37 975
149287 520
39068 651 712 866 997
150122 267 8 8
470 511 661 85 784
40449 98 515 27 625 84 762 904 76
151019 423 60
41085 271 306 42 704 41 80 901 42413
152042 153 217 43 90 352 592 153012
924 83 43069 286 306 444 697 788 858
44057 421 567 733 853 74 4S137 584 179 155208 351 75 455 538 666 91 713
178520 857 179188 234 525 715 829 180088
400 181362 694 7% 182012 198 183064
173 992 184002 76 327 655 766 96 809 39
185236 603 756 186087 474 721 845 962
187306 428 188098 189212 59 557 88 719
190325 191224 343 827 574 901 192360
556 682 193197 194512

Bydgoszczy

b.

10

października
upłynęło
otwarcia pierwszego w Byd
goszczy kursu drogistowskiego. Z biegiem
lat kursy bydgoskie zyskały sobie uznanie
i rozgłos, jako zakład przygotowujący ka
fachowców branży
dry pierwszorzędnych
drogeryjnej. Kursom Drogeryjno-Koedukacyjnym w Bydgoszczy zawdzięczać również
należy, iż zawód ten zarówno pod względem
fachowości, jak i organizacyjnym, czy spo
stanowi dziś przykład dla in
łecznym
nych ośrodków kraju.
Staraniem absolwentów
Szkoły Droge
ryjnej, oraz ruchliwego Związku Młodych
Drogerzystów z prezesem Zarządu p. Pan
kowskim na czele z okazji 10-lecia istnienia
Kursów odbył się ub. niedzieli
uroczysty
obchód jubileuszowy. W sali Resursy Ku
pieckiej zgromadziło się liczne grono wy
r.

lat od chwili

—

chowanków Kursów, członkiń Zw. Mł.

Dro

gerzystów i gości, oraz przedstawicieli za
i branż
wodów drogistowskiego
pokrew
nych z Bydgoszczy i okolicy. Imieniem or
zebranie uroczysto
ganizatorów obchodu

Zjazd

b.

ściowe

Zw.

zagaił prezes
Drogerzystów p.
Kiedrowski, w itając serdecznie pp. prezesa
Gładysza z decem atu szkolnego poznańskie
go, Kasprowicza z Poznania, skarbnika Zw.
Drog. R. P. Muellera, dyrektora Miejsk.
Szkoły Handlowej mgr. Witka, reprezentan
ta Zw. Mł. Drog. w Poznaniu Biedermanna,
delegata obwodu toruńskiego Schade'go,
właścicieli drogeryj Rzymkowskiego,
Gar
steckiego, Owczarzaka, przedstawicieli pra
sy i in. Na przewodniczącego zebrania upro
szono p. Gładysza.
Po

okolicznościowych przemówieniach
delegatów zamiejscowych i przedstawicieli
zrzeszeń bydgoskich nastąpił referat kiero
wnika Kursów Drog. Koedukacyjnych prof.
Beliny-Wójcikiewicza, poczem nowi absol
wenci, wychowankowie
ostatniego kursu
otrzymali świadectwa. Ną zakończenie na
stąpiło wspólne zdjęcie uczestników uroczy
stości, wieczorem zaś odbyła się w Resur
sie herbatka towarzyska połączona z dan
cingiem.
-

uczeni(
szkoły rolniczej
Kowalewie
w

ciągnienia Loterji

615 46055 472 594 660 74 882 998 47072 58 883 156422 562 704 12 23 850 158081
197 99 282 301 414 48029 401 37 527 533 67 619 977 159263 569 753 63
658 770 49052 673 749 532
160254 849 161120 790 847 57 1625(0
50150 382 51054 74 305 42 819 52114 537 704 163111 535 45 610 58 164023 773
168004
412365154903428578097753531 165889 926 166015 167227 544
602 864 990 54549 55012 212 54 364 430 567 759 891 169156
96 513 56423 518 769 97 904 8 6 57911
170279 883 171593 756 64 172245 17303!
58311 786 803 39 952 59135 220 324 92 264 80 350 534 769 851 995 174133 497
470 620
175039 260 375 176483 517 177074 117
60383 490 567 98 838 61000 172 557 237 87 653 806 178214 64 82 382 559 86
88 698 771 84 62051 192 482 588 666 781 814 179056 192 298 454 77 603
732 943 63570 602 41 64078 199 296 300
180636 866 181269 71 331 53 575 686
403 5 831 938 65095 110 244 311 735
183212
664 846
:70 859 990 66351 447 759 946 67571 751 999 182038 465 932
184345 89 972 185226 363 454 633 51 84'
854 68248 549 69216 511 640 805 84
70125 80 379 543 97 769 937 52 71067 186385 576 648 58 747 988 90 187116 683
126 402 29 519 93 72068 61 84 479 542 719 836 188577 706 189619 835 971 75
191472
794
623 927 73122 440 846 74233 416 544 190061 119 518 821 906
192271 82 791 193791 873 97 194499 668
75326 896
76039 90 120 55 460 543 98 625 798 99 801

Dziesięć lat istnienia Kursów Drogeryjnych
W dniu 20

1935 R.

W dniu 29 bm.

30230 554 31476 623 32481 949 33462
680 900 34216 424 36526 660 723 37678
38314 39037 327 513 62 75 741
40038 122 241 450 650 41026 45 321
25 606 42613 806 43994 44576 45254 700
46172 74 351 47549 964 48543 623 49261
50003 326 517 37 80 905 51311 484
746 87 915 44 50110 230 300 745 51 965
53086 224 932 54510 40 637 49 55118 835
56280 345 565 57799 866 58031 147 463
730 59150

60166 444 61426 997 62105 514 70 606
803 63056 59 117 39 454 948 64018 675
746 65085 772 66128 322 84 465
948 69601 56

70204 949 71210 395 72034 146
382
73172 648 74936 75375
76596 865 966 77339 654 78251 313
79666 804
S0373 81553 83174 421 84691 85855
962 87106 26 797 88062 145 386 89495
90031 452 91067 201 577 720 92007 312
479 593 726 93019 358 904 95431 94
565 611 783 %707 12 97450 731 98012
455 520 657 72 90 99352 645 783
100799 101166 272 522 102594 103431

J24318 426 526 105111 831 106415
693 107620 713 108013 927 109540
*
J10116 322 111067 206 91 356 112474
687 89 869 113150 376 872
114050 194 115100 42 242 94 737 116305
517 814 925 117535 878 118590
120535 121233 329 123008 469 910
%P 18 806 125626 72 74 126994
127144873128484 86 129647 744
tli

-

ligowa drużyna piłkarska

*

lepsze

wyniku 8 :8, jedynie dzięki
stosunkowi trafień 65:55.
W florecie pań sensacją jest zwycięstwo
Niemki Offenbach
nad mistrzynią Europy
3:1.
Węgierką Iloną *Elek, w stosunku
*
sowym

mu

*

*

Dziś, 22 października o godz. 19-tej odbę
dzie się
lokalu
oddziału
II. Związku
w

Polski Związek Kajakowy organizuje w
roku przyszłym ogólno polski spływ
kowy do Berlina na igrzyska olimpijskie.
Spływ odbędzie się w czasie od 25 lipca do
15 sierpnia.

kaja

Strzeleckiego w Toruniu przy ul. Żeglar
skiej, zebranie sekcji hokejowej Toruńskie
,,Strzelec".
go Klubu Sportowego
*
*

*

Pierwszy w tym sezonie mecz hokejowy
w grupie zachodniej o puhar Europy, odbę
dzie się w dniu 2 listopada rb. w Paryżu.
Walczą Franęais Vollans przeciw angiel

dać dowód,
że zaprasza
Hitler, chcąc
sportowców żydów na olimpjadę, wystoso
wał dwa odręczne pisma, jeden do Heleny
Mayer, b. m istrzyni niemieckiej w szermier
ce, przebywającej obecnie w Kalifomji i dru
gi do panny Bergmann, doskonałej lekko-

skiemu klubowi Richmond Hawks. W bar
wach obydwóch drużyn występuje kilku ka-

nadyjczyków,

atletki.
Stało

*

ubiegłym sezonie czyn
nych było w różnych miastach 5 sztucznych
torów lodowych. W sezonie nadchodzącym
uruchomionych będzie 7 dalszych sztucz
nych lodowisk, a mianowicie: w Essen,
Dortmundzie, Stuttgarcie, Hanowerze, Szcze
W Niemczech

w

cinie, Królewcu i dwa dalsze lodowiska w
Berlinie.
Zaiste imponujące. U nas tymczasem
dno tylko lodowisko
w
Katowicach stale
walczy z trudnościami finansowemi.

je

Niemiecki Związek Hokejowy wybrał 44
najlepszych hokeistów lodowych z całych
Niemiec, którzy skoszarowani będą w obo
zie treningowym
Berlinie na przeciąg
w
trzech tygodni. Po ukończeniu obozu z tych
zawodników zestawiona będzie drużyna re
prezentacyjna, składająca się wraz z rezer
15 do 18 graczy.
wowymi w liczbie
*
*

niedzielę 13 bm. odbył się w Kowale
O godz. 11 nastąpiło
otwarcie
zjazdu;
zjazd b. uczenie tamtejszej szkoły rolni przemówienie powitalne wygłosiła p. kier.
czej. Zjazd zaszczycili swą obecnością szkoły Rolniczo Żeńskiej Wierzbicka. Po
*
Urzędu
przedstawiciele
Wojewódzkiego, tem zwiedzano wystawę szkolną i Koła Go
Krzemiński, bokser Grudziądzkiego K, S.,
członek drużyny olimpijskiej,
Pom. Izby Rolniczej, Zrzeszenia Kół Gospo
według po
spodyń Wiejskich i rozdano nagrody. Po
dyń Wiejskich i władz miejscowych. Był przemówieniach gości nastąpiło rozdanie głosek opuszcza klub macierzysty, przeno
do
sząc się
Gedanji.
*
on połączony z zakończeniem roku szkolne
świadectw przez kier. Szkoły Rolniczej Żeń
,*
i
absolwentek.
go
pożegnaniem
skiej p. Wierzbicką uczenicom i podzięko
W Monachjum zakończył się w niedzielę
O godz- 9 odbyła się uroczysta msza św.
wanie uczenie.
mecz szermierczy Niemcy
międzynarodowy
kościele
ks.
w
parafjalnym, którą odprawił
O godz. 16 odbyły się występy uczenie w
Węgry, zakończony zwycięstwem szer
wik. Juchta, wygłaszając od
stóp ołtarza parku szkolnym a wieczorem zabawa ta mierzy węgierskich w stosunku 2 :1.
bardzo wzruszające okolicznościowe kaza neczna.
Węgrzy wygrali w szabli 10:6, oraz w
florecie pań 6:3.
nie.
Ntsmcy zwyciężyli w florecie, orzv rem i
W

wie

63 560 1143 368 783 2256 3083 4243
630 987 5174 727 87 6042 7296 605 8010
654 9624 28 816
10885 997 12218 435 522 768 926 13079
223 320 720 859 14917 15296 309 588 89
876 16205 17260 583 18379 640 749
20219 664 21890 923 22541 925 23306
530 24564 25045 434 617 931 27129 429
655 860 28576 789 29381 733
30046 31339 439 32387 33015 302 34199
35313 518 36325 37422 583
39851 41013 360 42095 440 817 43216
44006 543 45790 966 48512 830 49894
50031 243 51298 52045 53264 353 54943
56343 97 749 819 57015 872 59526 861
71 734 63456 681
60321 6114362023 .255
64516 66355
67070 462570 72 68035 892
69428 70883
72252 503 93 634 74063 340
75386 626 46 94
77240 632 721 70 78765
80315 82617 985 85212 77 770 87158
387 415 604 88199 388 565 702
90060 91314 93450 94074 140 96998
97045 675 904 98703 910 99547
100674 101155 102091 359 103504 820
104749
105451
107374
638 707 924
108075 623 760 109527
110030 499 111728 112618 20 113506
114402 754
116206 117163 118460 559
688 119295
675 909 120314 801 124458
79 604 125568 126934 80 127134 129352
789 130004 915 131784 133612 787 134236
136256 522
137891 141661 142124 484
143312 145199 294 399 146301 850 148108
311 606 866 151302 671
150234 361 531 153043 202 372 914
154590 156033 157300 85 158369 160717
43 948 85 161118 162967 84 163191 431
164046 239 165951 166497 167500 169192
332 171286 172163 173591 719
175924
176284 318 177078 633 179681 702 61
181392 183911 184337 69 185125 784
186301 534 728 825
187131
188953
189325 726
191018 192294 415 673 193656 194208
92 552 774

Notatki sportowe

,,Ruchu'* wyjeżdża do Niemiec na dwa me
cze, z których jeden odbędzie się w Dreźnie
z Dresdner S. C., a drugi z Fortuną w Dus
seldorfie.

67676

13U431 555 POT 131462 916 132142 322
946 133692 729 134117 433 39 902 135085
799 976 137012 50 388 592 138021 485
678 139215 475 846 73 999
142442 890 986
140057 304 78 91
143000 264 321 144110 87 358 988 145226
439 567 148141 245 149033 150282 151023
705
152355 466 585 688 153049 771 154065
278 156250 157292 312 464 613 158015
133 666 895 159713
160426 161000 112 565 162625 8 6 975
163289 164310 165129
166255
872 92
167376 563 745 800 168160 169162 638
170107 716 937 171404 91 525 172078
80 173053 202 602 75 745 174290 680
175319 933 176586 783 177912 76
180138 309 831 181260 706 864 182313
14 829 920 183022 185444 903 186084
187027 165 326 188394 189215 99 525
190239 416 70 965 191301 46 996 192122
669 885 193208 597 955 194951
Po 100 złotych:

—

się

jednak

skutek

osobistej
amerykańskiego
w Ankarze, generała
Sherilla, który zagro
ził wycofaniem się Ameryki z Igrzysk Olimpijskich, w razie niedopuszczenia zawo
dników pochodzenia niearyjskiego.
Sukces generała Sherilla jest jednak wąt
pliwy, gdyż z faktu zaproszenia przez Hi
tlera dwóch zawodniczek na Olimpjadę nie
wynika jeszcze, by temsamem dopuszczono
do Igrzysk ogół
zawodników pochodzenia
niearyjskiego. Krok ten jest raczej zręcznem
posunięciem dyplomatycznem, by za
pewnić sobie udział Amerykan w Olimpia
to

na

b. ambasadora

interwencji

dzie.

Stan

wody

w

Wiśle

wy

Poziom wody w Wiśle i jej dorzeczu
nosił w dniu 21 bm. o godz. 7 rano:
W Krakowie ( 2,91)
2,89; w Nowym
-

,

(Dunajec)

-

(O,81) 0,83;

w

Przemyślu

Zawichoście (l,01) 1,00; w
Warszawie (O,83) 0,82; v\ Wyszkowie (Bug)
(O,17) 0,15; w Pułtusk u (Narew) 0,66) 0,68; w
Płocku (O,65) 0,65; w Toruniu (0,53) 0,50;
w
Fordonie (O,51) 0,53; w Chełmnie (O,30) 0,34;
w
w
Korzeniewie
Grudziądzu
(O,57) 0,54;
(O,86) 0,83; w Piekle (-O ,04) —0,06; w Tcze
wie (-O ,14)
0,14); w Einlage (2,48) 2,58; w
Schiewenhorst (2,68) 2,84.

(—2,36)

—

2,37;

w

-

Temperatura wody wynosiła

o

ranowdniu20bm.7,8st.C.aw
bm. 7,3 st. C.
Kierunek wiatru:; zachodni

godz.

7
21

WTOREK, DNIA

PAŹDZIERNIKA

22

1935 R.

11

w
18.00 Mu
nego)
oprać. Brunona Wlnawera.
zykalekka w wyk.MalejOrk.P.R.poddyr. Z.
dr. MarGórzyńskiego. 18.30 ,.Skrzynka ogólna''
18.40 ,,życie kulturalne i artysty
jan Stępowski.
czne
18.45 Soliści na płytach. 19.00 ,,Sastolioy".
downictwo na Wołyniu"
reportaż inż. E Blasz
19.10
na
dzień następny.
19.20
czyka.
Program
Koncert reklamowy.
19.86 Wiadomości sportowe lo
kalne.
19.40
Wiadomości
19.60
sportowe ogólne.
20.00
Reportaż aktualny.
Muzyka lekka (płyty).
czenica szkoły krawieckiej w Warszawie.
20.45 Dziennik wieczorny.
20.65 ,,Obrazki z Polski
Wskutek
upływu krwi nieszczęśliwa współczesnej". 21.00 VIII. audycja z cyklu ,,Twórczość Fryderyka Chopina"
w
(1810—1849)
oprać,
dziewczyna zm arła przed przybyciem
towia.
prof. dr. Zdzisława Jachimeckiego. W yk .: Orkie
stra
P.
R
pod dyr. Grzegorza Fitelberga 1 Hen
W programie koncert
ryk Sztompka
fortepian.
fortepianowy f-moll op. 21: a) Maestoso, b) Lar
ARESZTOWANIE MORDERCY.
vivace.
21.85
,,Z krainy Nieśmier
ghetto, e) Allegro
szkic literacki wygi. dr. Tadeusz Boy
telnych"
W związku z zabójstwem dokonanem w
żeleński.
21.50 ,,Tarczyca 1 Jej hormon"
poga
Dąbrowie na osobie robotnika Dziewońskie danka dla lekarzy
w
oprać. inż. Lejwy i dr. doc.
22.00 Koncert religijnej m u
go, aresztowany został syn zabójcy 16-letni Juljusza Zweibauma.
Czesław Żurek, który przyznał się, że wraz zyki żydowskiej w wykonaniu chóru Wielkiej Sy
nagogi Warsz. pod dyr. kantora M. Kusewlcklego.
z ojcem
swoim zamordował Dziewińskiego. Akomp. Z. Ltchterman-Dawidowlczowa.
1) Amlr
Czesław Żurek dokonał już w Dąbrowie 10 Englender: ,,Weszomru"
odśp. chór męski, 2)
Nowakowski:
,,Naarieclyo"
odśp.chór i kantor,
różnych kradzieży.
3) ***: ,,Brich szmej"
wykona nadkantor Kusewicki, 4) ***: ,,Ato bechartonu"
wykona nad
SKAZANIE DEFRAUDANTA
kantor Knsewlcki
1 chór. 5) Rozenblat:
,,Ad HeJnof(i, 6) Alter: ,,Akawjo"
odśp. z tow. ork. M
W Poznaniu w procesie b. kierownika
Kusewicki.
22.40—23.80 Muzyka
salonowa
1 tane
czna
w
wyk.MalejOrk.P.R.pod dyr. Z.Gó
działu rachunkowo-kasowego w Chodzieży,
W
o
23.00
Wiadomości
rzyńskiego.
przerwie
godz.
Kowalskiego, który zdefraudował 25 tys. zł., m eteoi. dla komunikacji lotniczej.
zapadł wyrok skazujący defraudanta na 5
ROZGŁOŚNIA TORUŃSKA.
lat i 6 miesięcy więzienia.
—

—

—

.

godz. 11 rano do mieszkania posterunkowe
go przyszedł jakiś mężczyzna, nieznany ani
Jeden z najstarszych mieszkańców Stani matce ani dzieciom, który bawił w miesz
kaniu przez dłuższy
czas.
Po
zjedzeniu
sławowa, M ordka Ziffer liczący 108 lat życia
zawarł onegdaj poraź 6-ty związek małżeń śniadania, obaj wyszli.
Badana przez policję żona samobójcy nie
ski. ,,Panna młoda" liczyła wszystkiego tylko
umie podać ani przyczyny ani powodów kry
lajt 75. Najmłodszy syn Ziffera jest obecnie
kroku.
Dochodzenie prowadzone
starszy od s-wej macochy, gdyż ma lat 78. tycznego
w dalszym ciągu.
Najmłodsza zaś latorośl rodu Ziffera^ liczy jest
lat 22. ,,Pan młody" czuje sie zupełnie do
brze i jest zadowolony z żeniaczki.
ROPA POD ŁOMNĄ.
W
ze
znalezieniem
związku
złoży nafto
TRAGICZNA ŚMIERĆ DZIEWCZYNKI
wych w okolicach Łomnej, zawiązała się
Na terenie gminy Chłądowa wydarzył sią
tam spółka dla eksploatacji ropy naftowej.
wstrząsający wypadek, który pociągnął za- Budowa
szybu ma być ukończona do dwóch
śmierć
8-letnie.i
Walsobą
dziewczynki
la t.
trandt Rennemannówny.
Tragicznie zmarła wybierała piasek w
PRZEJECHANA PRZEZ POCIĄG.
miejscowej piasnicy. W pewnej chwili obsu
Na stacji kolejki w Wilanowie wpadła
nął sią wielki zwał piasku, ktróy prze'miótł
dziewczynkę- W ypadek odkryto po długich pod pociąg 15-letnia Zofja Kostrzyńska, upos-zukiwaniach. W szelka pomoc była spóź
SZÓSTA ŻONA STOOŚMIOLETNIEOO
ŻYDA.

niona.

SAMOBÓJSTWO

POLICJANTA W

Śmierć

BRAMIE

WARSZAWSKIEGO.

ZAMKU

Warszawę prowa
policji
dzi energiczne dochodzenie w sprawie
za
zamachu
gadkowego wypadku
samobójcze
go st. posterunkowego z I komisarjatu P.
P., 44-letniego Szczepana Kamińskiego, za
mieszkałego przy ul. M ularskiej 3.
Około godz. 1 popołudniu w głównej bra
mie Zamku Królewskiego, post. Kamiński
pełniący służbę strzelił z rewolweru, mie
Komenda

rząc

w

na

Kula

usta.

nieszczęśli

tył głowy. Desperata w stanie bar
ciężkim przewiózł lekarz do szpitala

dzo
św. Rocha.

Dgchodzenie policyjne prowadzone jest,
by ustalić, co było przyczyną zamachu sa
mobójczego.
wraz

około

października.
układ
pokojowy

1466 Pamiętny

Krzyżakami

Na

runia,

na

Prusy

i

mocy
Pomorze

PolsCB.
1650 Urodził

się

m

Polską, zawarty

a

którego
zostały

Stanisław

to

w

To

układu
zwrócone

składa

1745

1812
1813

okup

u

towskiego

święty,

Kostka,

Bohdanowi

w

nurtach

w

rzeki

grobie ojca

Środa,

23

i

posadzeK.

brudem, oszczędza zdros
wie, od zież, czas. Ce na
zł 30.— z wiadrem, zł

.

bez
Kraków.

26.—

Km

loko

wiadra

stępcy wszędzie poszukiwani-

TRANSMISJA

RADIOWA

WE WTOREK 22. X. O GODZ. 20.00
ZAGRANICA.
W spółcześni
au
kompozytorzy
Lipsk. ,,Od setnego w tysiączne"
19.00
muzyczno-wokalna.
Sztutgart.
godzinka. 19.00 W rocław. M uzyka wieczor
na.
Brahm sa
19.35 Wiedeń. ,,Requlem niemieckie" J
W
19.45
pod
dyr.
Fuertwaenglera.
Budapeszt.
Koncert
orle.
operowej. 20.00 Kopenhaga. Melodje
operetkowe. 20.00 Oslo. Koncert muzyki szwedz
20.40
kiej.
Praga. Koncert kwartetu wokalnego.
20.40 Brno.
Dawniejsza m uzyka holenderska. 20.45
Królewiec.
,,Bal maskowy"
opera
Verdiego.
20.45 Sztutgart. Koncert symfoniczny. 20.45 K6nigswusterhausen.
Muzyka lekka. 20.50 Medjolan. ,,La
vedova
scaltra", opera W olf-Ferrariego. 21.00 An
glja (Reg. Pr.) Musichall murzyński. 21.30 A nglja
(Nat. Pr.) Koncert symf. z udz. skrzypka K arolą
Flescha.
22.00 Budapeszt. M uzyka cygańska. 22.05
Wiedeń. Międzynarodowa muzyka operetkowa. 22.10
Kopenhaga. Koncert kameralny. 22.30 KBnigswusterhausen.
23.00
,,Nocna
muzyczka".
Hamburg.
Dwa
23.00
koncerty klawesynowe.
KBnigswusterhausen. ,,Prosimy do tańca". 23.10 Kopenhaga. Mu
23.10 Budapeszt. Recital śpiewaczy.
zyka taneczna.
23.30
A nglja
24.00
(Reg. Pr.) Muzyka taneczna.

Wiedeń.

17.00

striaccy.
wesoła
Wesoła

18.30

-

aud.

.

.

6

Wodny

Muzyka

-

w

—

.

Najlepsze

nocny.

S

(—) Kwiatkowski,
Grodzkiego w Chełmnie

B.

Osiedliłem sie

maszyny

doszycia stale naskładzie
i na dogodnych warunkach spłaty
nabyć możesz w firmie

Jjt

w

Wejherowa, Sobieskiego 2
Gdynia. Starowiejska U.

WojewsKi

Gniewie
Rynku

przy

W sprawie upadłościowej
Edmunda Suwalskiego w

UCHWAŁA.

nad

21

lottu MaitiiMI
lekarz.

9528

Sądu

Koncert

Tczewie

na

1006/35.

.

wę

(wycieczka na Górny Śląsk).
Poga
danka
z
muzyczna
piosenkami dla dzieci star
16.20
szych w oprać, H. Ładosza i Wl. Macury.
Pieśni w wykonaniu W andy Ruśkiewiczowej. Przy
fort. prof. L. Urstein.
16.45 Rozmowa muzyka ze
słuchaczem
17.00
Co
to
,,D yskutujemy:
radja.
jest dyskusja i jak ją trzeba prowadzić?"
prof.
Witwicki.
17.20
Recital
Jó
Władysław
skrzypcowy
zefa
Kamińskiego. Przy fort. W
Szpilman. 17.50
nświat
się śmieje"
(Przegląd humoru zagraniczgiel pryska'"

Dnia 26 października 1935 r. o godz. 10
mnie sprzedam w drodze licytacji 1 szafę
czną, 1 zegar stojący ,,Beker", 1 kuchnię
ną, 1 stół okrągły.
Zbiórka reflektantów w mojem biurze.

jj

WYTWÓRNIA
Kraków, Gołębia nr.

.

uwagę

komornik

m

a

9546

w Cheł
jątkiem kupca
Bydgosz
bibliote czy zwalnia się dotychczasowego zarządcę adwoka Potyczką
Narodową
komplet ta Felcyna z urzędu zarządcy masy upadłościowej

i

jego miejsce wyznacza się zarządcą Adama Dy- jako częściową wpłatę na
radioodbiorniki PZT przyj*
V. N. 26/31.
w Bydgoszczy.
muje fama E. Siwiec, To*
Bydgoszcz, dnia 18 października 1935 r.
0069
1259-8
ruń, Żeglarska.
Sąd Grodzki.

w

wora

rewiru

Zl.

I.

ABONAMENTOWY.

KWIT

ABONAMENTOWY.
Do

Do

Urzgdti Pocztowego

Urrędu Pocztowego
Zamawiam

pad

z

Tragicznie zmarły inżynier osierocił żo
nę i syna, a samobójstwo popełnił na gro
bie swego ojca.

OBWIESZCZENIE.

JEDYNA W POLSCE

KWIT

życiebraku

bez pracy.

on

ogłoszony przetarg w dniu 8 li
stopada 1935 r. n a jednorazowy zbiór jednorocznej
wikliny w kępach państwowych pod Kuchnią i
Międzyłężem.
Szczegółowe zestawienie ilości działek oraz ob
szar ogłoszono i wywieszono w urzędach gminnych
(sołectwach) nadbrzeżnych miejscowości.
zwraca

kupiony służy latami,
Pracujący nie styka się z

mDZTEN

EUROPEJSKI

dzika

lekka (płyty).
13.25 Chwilka dla ko
biet.
13 .30 -15.15
Przerwa.
15.15 Przegląd giełdowy.
15.25 Wiadomości o eksporcie polskim.
15.30 Ts.oncert
W programie drobne
zespołu Niny Mańskiej.
C.
Saint-Saensa'a.
16.00
,,Kilof bije
Utwory

.

nowoSff

mycia podług

-DE,

KONCERT

sobie życie. Zwłoki
proszę
przewieźć do prosektorjum".
Desperatem okazał się 48-letni inżynier
Mieczysław W araty (Złota 60), b. kierownik
zlikwidowanej fabryki samochodów ,,As"
(Z ło ta 64).
Od czasu likwidacji firmy,
pozostawał

l
6.80 Pieśń ,,Kledy ranne wstają zorze".
6.83 FoIzyka (płyty). W przerwie o godz. 7.20 Dziennik po1zyka (płyty). Wprzerwle o godz. 7.20 Dziennik po7.50 Program na dzień bieżący.
7.55 ,,Parę
iranny.
1inform acyj"
8.00
A udycja
dla
szkól.
8.10—11.57
IPrzerwa.
11.57 Sygnał czasu z W arsz. Obs. Astr.
112.00 Hejnał z wieży Marjacklej w Krakowie.
12.03
iDziennik południowy.
12.15 Pogadanka ze Lwowa.

Raz

EK-WU

turalne, artystyczne i naukowe na Pomorzu. 18.45
19.00 Wiadomości go
Utwory skrz-ypcowe (płyty).
19.09
Chwilka morsko-pospodarcze z Pomorza.
morska.
19.10 Program na dzień następny.
19.20
Koncert
19.35
'Wiadomości
reklamowy.
sportowe
z
Pomorza. 19.40-20.00 Transm. z Warszawy. 20.00
20 .45-28 .30
Transm.
z
Słynne orkiestry (płyty).
Warszawy.

,,O dbieram

WARSZAWSKA

Pań stw ow y Zarzad

za

soliści
13 .23 -13 .80
Transm.
z
(płyty).
13.30 Muzyka lekka (płyty). 14.30—16.15
Przerwa.
15.15-15.25
15.25 do
Przeglą-d giełdowy.
18.30 Transm. z Warszawy. 18.30 Rozmowy z dzieć
18.40 Życie kul
mi, przeprowadzi Z. Bogusławska.

treści:

jącej

października.

ROZGŁOŚNIA

Kluck.

SensatBina

odebrał sobie

Programy radjowe

-

Poważni

kiestry i
Warszawy.

Wypadki podobne zdarzają się częściej.
Ludność żyje pod
wrażeniem
ciągłych
napadów dzików.

12.30

mówczej.
zasłużony i ceniony kapłanpatrjota Ignacy Holowiński, tytularny
biskup kefaloński.
1934 Umarł w 88 r. życia b. dowódca armji
niemieckiej w bitwie nad Mamą

do

rewolwerowej

-

Elstery

1855 Umarł

Aparat

8.80—7.50 Transm. z Warszawy. 7.50 Program na
dzień bieżący. 7.55 Parę informacyj. 8 .00 -8 .10 Tr.
z
Warszawy. 8.10—11.57 Przerwa. 11.57-12.03 Tr.
z
Warszawy i Krakowa. 12.03-12.15 Tr. z War
12.15—12.30 Transm.
ze
Lwowa.
12.30 Or
szawy.

cił się na nich. Dopiero, gdy przybyła
od
siecz z siekierami i drągami, zwierzę rzu
ciło się do ucieczki i znikło w lasach naddniestrzańskich.

następu

(pod Lipskiem).

von

dziecka od kuli

Ze skroni ściekała wąska struga krwi.
Wezwano natychmiast pogotowie, które
go lekarz stwierdził zgon samobójcy.
Przy denacie znaleziono kartkę

1826 Umarł w Panyżu sławny a-ktor kome
dii francuskiej Franęois Joseph Talnia, mistrz Napoleona w sztuce kraso

gen.

.

Cmentarz powązkowski
w
Warszawie
byt przedwczoraj widownią wstrząsającego
wypadku.
około
Mniejwięcej
południa dozorcy
cmentarza usłyszeli strzał. Gdy pobiegli w
tym kierunku ujrzeli koło grobu Stanisła
wa W araty leżącego na ziemi, porządnie ubranego mężczyznę.

Chmielnic
wysokości 1.200 grzywień srebra oraz gotowiznę 17.000 zło
tych polskich.
'Umarł w Dublinie znakomity satyryk
angielski Jonatan Swift, autor słyn
nych ,,Przygód Guliwera".
'Wyjście armji napoleońskiej z Mos*
kwy.
Bohaterska
śmierć
ks. Józefa
Ponia

kiem

—

Bezrobotny inżynier popełnił samobójstwo
środków do życia

iędzy

patron młodzieży polskiej.

1648 Lwów

—

HISTORYCZNY.

się kiedy i gdzie wydarzyło?
19

—

|dziewczynkę, Paraskę Czornopyską, dotkli
wie ją kalecząc.
Na krzyk dziecka, przybiegli pracujący
lopodal wieśniacy, lecz zuchwały dzik rzu

Mbrał i zestawił Bolesław Busiakiewici
Go

—

—

Przed kilku dniami na polu w Olchowicach (pow. Horodenka) pojawił się olbrzyimi odyniec, który rzucił się na-bawiącą się

S1LVA RERUM
KALENDARZYK

—

Niebezpieczne zwierzęta napadają ludność Huculszczyzny

żoną i dwiema córeczkami od dłuższego
czasu, zajmując mieszkanie na parterze. Na

godziny przed wypadkiem, tj.

—

Dziewczynka napadnięta przez olbrzymiego

z

dwie

—

W Boguszowicach (pow. rybnicki) zda wie dziecka. Na odgłos strzału zbiegli się
się
rzył się mrożący krew w żyłach wypadek. sąsiedzi, których oczom przedstawił
Czteroletnia córeczka Motyków, N atalja
straszny widok. Na podłodze leżała w kału
otworzyła w czasie nieobecności rodziców ży krwi m ała Natalja, dając słabe oznaki
szufladę kredensu, w której znajdował się życia. Dziecko odwieziono niezwłocznie do
rewolwer bębenkowy ojca. Dziecko, nie ro szpitala Spółki Brackiej w Rybniku, gdzie
zumiejąc niebezpieczeństwa, zaczęło koło jeszcze tego samego dnia, nie odzyskawszy
rewolweru manipulować. W pewnej chwili
przytomności, zmarła.
Rodzice poniosą odpowiedzialność karną.
padł strzał, przyczem kula ugrzęzła w gło

wemu

Jak stwierdzono, Kamiński mieszka

.

Jeszcze gedna przestroga dla rodziców

m.

strzaskała

Pogo

2935

i

r.

abon am ent*)

nimejszem

GRUDZIĄDZKI".

,,DZIEŃ

na

,,DZIEŃ POMORSKI", ,,GAZETA MORSKA"
,,DZIEŃ TCZEWSKI", n a m i e s lis t o

BYDGOSKI",

proszę należność zł.

2 .89

-

.

pobrać

przez

listowego.

Zamaw.a m

Imię

i

na ,,D Z IE Ń POMORSKI", ..GAZET A MORSKA'
BYDGOSKI'* ,,DZIEŃ TCZEWSKI", n a m i e s ią c e
iproszę należność —zł. 5 .T3 pobrać przez listowego

niniejszem abonament*)

,,DZIEŃ GRUDZIĄDZKI",
listopad

w

1935

grudzień

1 naZWiskO

,,DZIEŃ

n-m

-

r.

im

-

im.

iu

i.inmii..-

l'i

Imię i nazwisko

Miejscowość

~

,

-

HL WIT
Odbiór

z

listopad
-

*)

kwoty

,,DZIEŃ
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mies

ł

.

2 .8 9
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MATERIAŁY
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I.

dworcu w tępotach
objąłem

b) dzwonkowej,

gmachu Pomorskiej Wojewódzkiej Komunalnej Ka
9541

7/31.

TORUŃ

na

a) oświetleniowej,

SZEROKA 19.
K.

roboty instalacji elektrycznej

na

Oszczędności

sy
IV.

Restaurację

nieograniczony

MOLENDY”kupuje

TORUŃ,

9027

1935 R.

PRZETARG ł.

MODYSTOSUJE

0 0

-

PAŹDZIERNIKA

22

w

Nieruchomość położona ,w
Gdańskiej nr. 155 i w chwili

Bydgoszczy, przy ul.
uczynienia wpisu o
Sensacja Torunia
Bronisław BronowsKi.KróI przetargu zapisana w księdze gruntowej Bydgoszcz
tom XLI wykaz L. 1581, na imię kupca Bonifacego
polsKich humorystów w
9447 Cyrusa z Bydgoszczy zostanie w drodze egzekucji
Esplanadzie.
dnia 19 grudnia 1935 r. o godz. 11 przed południem
Mieszkanie
wystawioną na przetarg przed niżej oznaczonym
komfortowe, Sądem pokój nr. 3. Nieruchomość obejmuje naro
5*pokojowe,
(willa) blisko Placu Banko* żnikowy dom mieszkalny i handlowy z podwórzem
i garażem o obszarze 0,06,62 ha, parcela nr. 1132/122.
wego wynajmę i. XI. Sień*
Roczna wartość użytkowa lokali 155,45 mk., roczna
kiewicza 13, m, 3.
0538
kwota podatku budynkowego 480,90 mk. Art. ma
Mieszkanie
trykuły 1424; numer księgi podatku budynkowego
5*pokojowe słoneczne z la* 458. W zmiankę o przetargu zapisano w księdze
zienką zaraz do wynajęcia. gruntowej dnia 19 marca 1931 r.
Heyer, Toruń, ul.Szeroka6.
Bydgoszcz, dnia 24 września 1935 r.

1

I935

października

moją pierwszorzędną

dobre

i

smaczne

Obficie

zaopatrzony

pielęgnowane
wina

piwa, wódki,
Umiarkowane

-

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofe
9529
nieprzyjęciai żadnej oferty.

ceny

oraz

wszelkie

napoje

uprzejma obsługa.

-

-

Ijpsli

9544

renta, lub też

zakątki

-

gulasz, golonki,
grochowa, bigos.

zupa
Doskonale

bufet

zimny

Flaki,

Specjalność:

śniadania

i

obiady, kolacje

pa

Komunalna Kasa

Wojewódzka

Z

-

Zl. 1260-8

9537

Mydlarnie

Sąd Grodzki.

Numer akt:

pełnym biegu, dobrze za*
prowadzoną zaraz sprzedam,
Oferty ,.Dzień Pom." Toruń
pod nr, 9532.

9539

1133/34.

Oszczędności.

Jasnowidz-hypncftyzer HANDU
otwiera

Radjo-odbiornikinarok1936

światui!

oczy

r.

Kuchnię warszawską,

Formularze ofertowe można otrzymać za opłatą
5 zł. w Wydziale Drogowo
Budowlanym Staro
stwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu, ul. Mo
stowa 11 w godzinach urzędowych, gdzie również
można przeglądać plany i uzyskać wszelkie infor
macje. W adjum w wysokości 3 proc. oferowanej su
my należy składać w P. W. K. K. O. w Toruniu, ul.
Mostowa 11. Termin składania ofert do dnia 31
ździernika rb. godz. 12-ta, poczem nastąpi otwarcie
ofert. Oferty bez wadjum nie będą rozpatrywane.

Pomorska

dniem

Polecam Szan. Rodakom

Toruniu.

-

PRZETARG PRZYMUSOWY.

z

Philips, Elektrit, Telefunken, Natawis,
Państwowe
Zakłady Radiotechniczne

O wszechświatowej sławie
jedynemu Jasnowi
dzowi panu HANDU, po długich pertraktacjach z

ukazały

się

w

sprzedały

dogodnych

na

warunkach spłaty.
18.60mfesięcsn.
Raty od
Międzynarodowym Instytutem Metapsychicznym w
Radio-odbiorniki Państw. Zakł.
Dzalbarkore (lndje) udało się sprowadzić do Polski
Radjoteohn.
Pot. Naród.
częściowo
spłaoalne
Oblig.
6proo.
firmie
cudownie jasnowidzące SZABADDHA
medjum
Komornik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy re
Fenomen, albowiem jest to jedyne na całym świe
łn jo m c k i Wijhsrnwg,SobieskimiZ.Tel.237
U
wiru IV. Antoni Bączyński, mający kancelarję w
cie, pozostające przez 10 dni zrzędu w głębokim
WuJCWjM Gdynia,Starowieiska28 e
;
Spróbować
Bydgoszczy ul. Pomorska nr. 11 na podstawie art. transie Jasnowidzenia i w tym czasie jej jasnowi
602 k. p c. podaje do publicznej wiadomości, że dzenia
to znaczy pić tylko wypró*
wydaje nieomylne przepowiednie, wprowa
bowane, aromatyczne mies dnia 23 października 1935 r. o godz. 11,30 w Byd dzając każdego na NOWY TOR ŻYCIA
rozwią Numer akt: Km.
szanki kawy oraz oryginał*
9523
535, 1399/34, 1051/35.
goszczy ul. Gdańska nr. 36 odbędzie się 1-sza licy
zuje zagadkę każdego człowieka. Również podaje
ną
herhatę rosyjską, nad* tacja ruchomości, należących do Kazimierza i Mar
OBWIESZCZENIE
termin wygrania na loterji. Horoskopy
dokładny
zwyczajną w smaku. Ara* ty Dr. Iłowicckieh składających się z 7 kieliszków oraz wszelkie rady i wskazówki Jasnowidza-SuggeO LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI.
czewski, Toruń. Asygnaty (remerów) kolorowych, karafki kryształ., małego
Komornik Sądu Grodzkiego w Świeciu rewiru I.
stjonera pana HANDU, jak również przepowiednie
2
4
wazonów
9533
zegarka,
lichtarzy pięcioramiennych,
kredyt.
MEDJUM cudownie jasnowidzącego SZARADDHA,
Leszek
Rościszewski, mający kancelarję w
kryształowych, stolika do palenia z płytą mosiężną, podawanie terminu wygrania na loterji są ścisłe mgr.
Świeciu, ul. Mickiewicza nr. 25 na podstawie art.
Ostrzetenie.
12 talerzyków kryształowych, garnituru do mokki
do tego stopnia, że p. jasnowidz HANDU gwaran 676 i 679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomości,
Ostrzega się przed kup* na 6 osób, 6 kieliszków kryształowych, garnituru tuje, czy, kiedy i ile kto wygra. Daje możność zdo że dnia 25
listopada 1935 r. o godz. 10 w Sądzie
nem
od
familji Strehlau do kawy na 6 osób, 2 filiżanek do mokki oraz bufetu
bycia miłości pożądanej osoby, określa chorobę, Grodzkim w Świeciu pokój nr. 6 odbędzie się sprze
na
przedmiotów należących do i kredensu, oszacowanych
łączną
sumę zł.
wykrywa sprawców kradzieży. Nadeślij datę uro daż w drodze publicznego przetargu należącej do
naszych nieruchomości. To* 1205,00. Ruchomości można oglądać w dniu licyta dzenia oraz 1,50
złotego na koszta przesyłki. Ogło dłużniczki wdowy A nny Ciesielskiej i jej dzieci
ruń, Kopernika 5 i Rabiań* cji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
sił o pobycie tak fenomenalnego JASNOWIDZA ja nieruchomości Świecie, tom XXVIII, wykaz L. 815
ska 6.
Mentz.
9525
dnia
r.
19
1935
Bydgoszcz,
października
kim jest p. HANDU, Jego impresarjo znany z fil położonej w Świeciu przy ul. Dworcowej 11, skła
Komornik: (—) Antoni BączyńskL
mu ,,Mabuse". Adresować:
Jasnowidz Handu, Kra dającej się z domu mieszkalnego, przybudówki, do
Maszynę
Zlecenie Nr. 122UlX.
9527 ków, Długa 27.
9502 mu
gospodarczego, stodoły z chlewami, chlewika z
lecz
mereżkarską używaną
kurnikiem,
otwartej szopy krytej papą i Ogródka,
w
stanie
za
dobrym
kupię
zap. w księdze wieczystej Sądu Grodzkiego w Świe
gotówkę.
Wyczerpujące
Pierwszorzędny
ciu tom XXVIII, wykaz L. 815 o powierzchni 0,25,50;
GDYNIA
oferty: ,,Dzień Pomorski"
w

u

OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI.
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Toruń, pod

Zlmaf^

Niesień!

Wszelkie zabiegi
sie nowoczesnej

czyści, farbuje
beznagaitnle

Racjonalne

lSZAROTKA
Grudziądzką

11

iw.Ducha.^

WARSZAWSKI
SKŁAD FUTER
Toruń, Szeroka

7,

telef.

w

Hurtowni

Jan

zakre*

kosmetyki
pielęgnowanie,

Kapczyński

ToruA —Brodnica

Usuwanie
zmarsz
urody.
czek, wągrów, pryszczy,bro*
dawek, kurzajek, zbędnego
owłosienia, piegów, rozsze*
rzonych por, łojotoku, trą*
dziku, czerw, nosa i innych
niedokładności cery, Rady*
kalne
usuwanie
łupieżu.
Przyciemnianie brwi i rzęs
m
leczek
Sprzedaż kremów,
t.p Porady bezpłatnie. 27 50

UWAGA!

TORUŃ.

ul.

Król.

mieszk.

Jadwigi

wprost

fabryki poleca ta*
cenach fabrycznych
i

Leszno-Pozn,
Przed*
fabryka fortepianów.
stawicielstwo : Turostowska,

1

wykonuje
miejscu

la

silnopłomienna

1

litr

wody

foto-szady-drogerja
Toruń

9454

amator*

Jan

STEMPLE

,

Toruń, Szeroka 8. 18473

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

,

.........

ogłoszenia sadowe i urzędowe w drobnym składzie 25% drożej
poszukujących pracy 1 nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty^ 50 gr za wiersz.
WW Mg r,f*-nla ekon;Płikowane i z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki.
*JrntiaT1
cei?nlk ogłoszeniowy jest identyozny z cennikiem dla Polski,
nnSrfJSrtS
\
'T / T H
224 być regulow ane w guldenach gd ańskich na
podstawie notowan Giełdy Gdańskiej z dnia popr zedzającego dzień wpłaty.
Za
Dla

Pnchał l 2.

M. Gdańska:
0(^ lw^9zlalny^ za^sprawy^
dpowiedzialny na Gdynię:
,

1 Cai

m

a

Sp6IńzieInla Wydawnicza

butelki do piwa, le*
moniady, wódek, apteczne,
balony itp. po cenach kon*
kurencyjnych poleca Wiel*
kopolska Huta Szkła Wac*
ława Pasikowskiego, Byd

308,

telefon

Sopoty

Piękne 3*pokojo
kanie, kuchnia,

ul.
18

Sądowa

nr.

października

12, sala
1935

nr.

12.

r.

Komornik:
L. Rościszewski.

1325.

nr.

we

miesz*

łazienka,

pokój dla służby, centralne
ogrzewanie Wilhelmstr.54,
za
85 zl. mies, do wyna*
jęcia. Zgł. u portjera na
Infor. Gdańsk,
miejscu.

Toruńska

ul.

goszcz,

Stac*

ja kolejowa Łęgnowo. (9i77

Holzmarkt
fon 26735.

18

Tele*
9476

ptr.

ABONAMENT

zapądowe,

kleszcze

stolarskie,

do

masowe

pił,

Potrzebni
inteligentni pracownicy.
Przeprowadzenie propagan*
dy Wydawnictw Państwo*
wych. Warszawa, Wilcza
32*44, Do podar.ia dołączyć:
życiorys, 2 fotografje, refe*
rencje 2 osób, zajmujących

95 43

.,Dekora".

rączki

wyroby
Herkules, Bydgoszcz

drobne
telef. 30 -93.

7481

.

.

.

a

.....

2.50 zl

Z odn osz e nie m do d o m u
2A0
Przez pocztę z odnoszeniem do domu
2.89 zi
P od op a sk ę
4.50
W Gdańsku przez pocztę
2.32 gd; przez gońca
2.00 gd
n
n
z odbieraniem
w administracji wprost
1.75 gd
Z a g r a n ic ę
4.00gd
W razie wypadków spowodowanych silę wyższę (np. przeszkody
w zakładzie,
strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie pisma.
............................................

,

.

......

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

.

.

,

.

.

,

.

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

Redaktor
Witold

odpowiedzialny:

ńlężnlckl,

Toruń, ul. Mickiewicza 34.
Redaktor

—

Za

JJWAGI:
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie z a gotówkę. Najmnie.i
ogłoszenie drobne Uczymy za 10 slów. Ogłoszenia drobne
przyjmujemy jedynie do 50 stów, powyżej
liczymy według roz
miaru.
Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie
zl
dla
za
takie
zastrzeżenie zosta
jemy.
innych tylko wówczas, gdy
nie zapłacona przewidziana w cenniku 20% nadwyżka.
Omyłki,
które zasadniczo nie zmientaję treści ogłoszenia, nie upoważniają
do żędania zwrotu gotówki, ani też nie zobowięzuję Administracji
do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia.
Uzasadnione reklamacji
będę uwzględniane o ile zostanę wniesione do dni 8-mlu od dat j
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku. Prz;
sędowem ścięganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
i przepisane miejsce ogłoszenia Administracja nie odpowiada
sze
zl

cgłoszenia odpowiada Adminittrrcja.

-

przyjmu

____________

odpowiedzialny

'Wacław
Grudziędz:
ul. Kościuszki 1.

na

Czem chcesz być Jasiu, gdy dorośniesz?
Karzełkiem w cyrku, tatusiu.

9531

poważne stanowiska,

MIESIĘCZNY WYNOSI:

ekspedycji miejscowych agencyj

-

Toruniu.

w Świeciu,
Świecie, dnia

oraz

Wilhelm Grimsmann. Gdańsk, Kassubischer Markt 21, L p.
Józel Dobrostański, Gdynia, ul. Kujawska.
Redaktor odpow.
odpowiedzialny na Tczew: Wit 'Włosek, Tczew,
w

ul. Mickie*

(-)

”

______

Balcerowicz, sKład

Szkło okienne

Tarcze

ł. Skalski

W

.

sKór, Grudziądz,

ustosunkowany właści*
Złożę zabezpie*
czenie. Łaskawe zgłoszenia:
Bydgoszcz, Gdańska 22, tel,

Krawaty

,

zło

na

mie

Koszule

wiersz milimetrowy na stronie 7-lamowei
aa....
0 .20 zi
w
tekście na pierwszej s t r o n i e
!
1.00 zl
w
tekście na drugiej i trzeciej stro n ie
0.80 zl
w
tekście na dalszych stronach
0.50
zl
j
Drobne za stowo 15 gT. Pierwsze słowo 1 wyrazy tłustym dru
kiem liczymy podwójnie.

dawn. Z

BIUROWYCH

mama1nÓTwic
I
kvJZ.NL

3226.

OGŁOSZENIA:

88

ciel domu.

Kapelusza

groby, olej
palenia,
polsKich humorystów w knociki poleca Foto*Szady,
9447 Toruń, Stary Rynek. (9455
Esplanadzie.

jak sprężyny, drut, płótna
dreliczki, gobeliny, trawa
indyjska oraz pakuły naj*
taniej Antoni Gehrmann,

11

Administracje

Toruń, Szeroka 5.

do

sumę

przeszkodą do li
rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powódz
two o zwolnienie nieruchomości lub jej części od
egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego
sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licyta
cją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godziny 8-mej do 18-ej, akta zaś postępowania
egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Grodz
Prawa osób trzecich nie będą
i przysądzenia własności

Przybory
tapicerskie

domu, jeszcze jedną, przyj*

Karol Steinbach

Lampki

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

Brodnica

najtaniej

ciszek Piekut, ToruA,
Wielkie Garbary 11.

na

-

DYWANY

ratownictwo—wykonuje

Torunia

9237

Kapczyński

ToruA

szybko i. tanio Pomorska
Wytwórnia Stempli Fran

w

Hurtowni

n a

warunki odmienne.

13.

kim

tylko

42 gr.

przybory kupuje
znawca tylko

21

Legjonów

cytacji

BYDGOSKA FABRYKA
MEBLI

Fotograficzne

8995

W erner,

9535

n a

Lipowa

telefon

Toruń, Św. Ducha 14.

mineralne

ul.

Gdynia,

90 gr,

kg. tylko

Fr.

urządzenia składowe, okna
i drzwi, oraz wszelkieprace
stolarskie

Nafta

Ska

8696

Bronisła w BronowsKi.KróI

8

70 gr.

Mydło

została

oszacowana

.

OO

oryginalny, paczka tylko

z

nio po
T, Betting

m.

7128

gr.

Persil

ziarniste

Skóry

tych 43.180,—; cena zaś wywołania wynosi 28.786,66
oraz pa*
złotych.
Eleg. Syplalkf, Jadalki, wszelkiego rodzaju
sy zapędowe w największym
Przystępujący do przetargu obowiązany jest zło
Kuchnie, pojedyńcze
cenach
bez*
żyć rękojmię w wysokości 4.318,- zł.
gięte meble, bardzo tanio wybone po
poleca
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie albo w
nabyć można w nowoza- konkurencyjnych
Antoni
fiehrmann, dawn. Z
takich papierach wartościowych bądź książeczkach
łożonym
Balcerowicz
Skład Skór
wkładkowych instytucyj, w których wolno umie
Grudziądz, ul. Mickiewicza szczać fundusze małoletnich.
,(Pomorskim
Papiery wartościowe
tel.
1658.
9468
22,
Składzie Mebli”
przyjęte będą w wartości trzech czwartych części
ceny giełdowej.
Gdynia, Świętojańska 99.
Czeladnik
Przy licytacji będą zachowane ustawowe w a
9044
publicznem
krawiecki na mundury i u* runki licytacyjne, o ile dodatkowem
obwieszczeniem nie będą
podane do wiadomości
czeń potrzebny. Grudziądz,

5.

Pianina

Toruń, Nowy Rynek 11.
2,
Najnowsze fasony najwy*
tworniejszych modeli pa*
ryskich futer wykonuję fa*
chowo
oraz
przerabiam
z własnych
oraz
powierzo*
nych skórek po cenach
Prosimy
najniższych.
przyjść się przekonać II

grobowe włącznie
tylko 10

3.

jak: apenta, marienbad, fa*
chingen, ems, karlsbad, vi*
chy celestins, franciszka jó*
zefa a 1.20 zł. poleca:

FUTRA

Lampki
abażurków

Uwaga!

hara.
Nieruchomość

—

.

13 -89

Polecamy na sezon
nadchodzący wielkiwy
bór wszelkiego rodzaju
futer. Ceny bezkonku
rencyjne. Warunki do
7387
godne.

Sensacja

najkorzystniej

*

II

S

GRUDZIĄDZ

kupujesz

odmładzanie iudoskonalenie
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