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państw, które znajdują się
wyższym poziomie rozwoju. W szyscy
stanowisko z wyjąt
rozumieją nasze
kiem Włoch, które chcą nas podbić, aby
ciągnąć łatwiej zyski z naszego kraju*4.
wszystkich

Zagadka taktyki wojennej
Abisyńczyków
tzij pod
swądecyduiaiCG
Mflftflllc rozegra

Paryż,

10.
i

jak
więcej

wkrótce
szerszą

na

włoskich

przez

Hausie

(PAT.)

froncie

Na

pół

froncie

południowym,
oznak świadczy o tem, że
zacznie się akcja, zakrojona na
Rekonesanse
dokonane
skalę.

nocnym,
coraz

30.

na

askarysów

drodze

do

w

prawdopodobnego

Włochów.

Pozatem

wojska
wszystkie

sta

czące

Adui.

Działalność

lotnicza

na

Addis

Abeba,

30.

10.

(PAT.) Były

po

seł

wParyżu idelegatdoRadyLigiNar.
Tecle Havariate przybył wczoraj (do sto
nie

projekt mandatu Havariate
uważając, że ograniczenie su
werenności Abisynjijest niedopuszczal

objąłon żadnego stano

licy.Narazie
wiska, ale odegra niewątpliwie rolę w
życiu politycznem Abisynji. Tecle Hava-

ne

fron

obu

według brzmienia komunikatu
skiego, jest normalna. Organizacja
dróg została zakończona.

riate

du,

w

udzieliłprasie zagranicznej
którym oświadcza:

włc
siec:

we

ostatniego

świata.
broni

wywia

,,Abisynja musi się wydobyć z mro
ku, w którym tkwi i przejść do cywili
zacji w znaczeniu europejskiem. Chętnie
i
przyjmie pomoc
współpracę lojalną

udzieli

Zniesienie

dla

tchnienia.

swej zgody do
wykreślenie
jej z mapy

nie
na

mię

i

zakazu

Abisynji pozwoli

na
na

dostawę

zdobycie

uzbrojenia równego Włochom. Już nie
długo Włosi nie będą przewyższali nas
pod żadnym względem
zakończył swe
oświadczenia dyplomata abisyński.
—

30

tys. funtów

darze

w

dla negusa
Haile

Selassie

bawi

nadal

w
stołicy,
jest oczekiwa
ny z dnia na dzień.
Dzisiaj cesarz przy
która
jął delegację karawany kupców,
na
cele
złożyła mn w darze
wojenne
sumę 30tys. funtów angielskich w srebr
nych talarach Marji Teresy. Kupcy zło
żyli pieniądze u stóp Haile Selassie w
workach, prosząc, by przyjął ich zawar
tość i zużył je na zakup amunicji.

ale

wyjazd jego

W

na

front

mieście

krążą pogłoski, iż wczoraj
przybył transport 100 karabi
maszynowych
produkcji
angiel

wieczorem

nów

skiej.
rzeką Setit przed

Goderai

Ostatni

kilku

i

dniami

!Dziś

włoski

w

ZIMOWY

PUŁK.

Dekretyserjaw przygotowaniu
listopada
Pierwsza ich

będzie wydana

nad
przeprowadzono dyskusję
spraw ą
przygotowania
akcji dekreto
wej w związku z arojektem ustawy o
pełnomocnictwach.
Ustalono

skrócon-

terminy

uzgadnia

nia projektów dekretów. Pierwsza serja
tych dekretów, dotycząca spraw, zwią
zanych o zagadnieniem równowagi bud

JAZDY

NOWE PAŃSTWO W 'AZJI.
STEP AFRYKAŃSKI W WALCE
Z CZŁOWIEKIEM.

do

którem

ROZKŁAD

POCIĄGÓW.

włoskiemi

Warszawa, 30. 10 (PAT) Dnia 30bm.
wice
odbyło się pod przewodnictwem
premiera Kwiatkowskiego
posiedzenie
Koriictu Ekonomicznego Ministrów, na

numerze:

WYCH?

stwierdza,
doszło

ir

JAKIE
NOBĘDĄ STAWKI
WYCH
OBCIĄŻEŃ PODATKO

Adai.

komunikat

ciągu dnia wczorajszego
utarczek pomiędzy patrolami
że

do

aż

browolnie

toczyły się zacięte walki z wojskami abisyńskiemi, które usiłowały sforsować
przejście do Erytrei w pobliżu Om Ager.
Punkt ten jest broniony przez włoskich
askarysów. Straty Abisyńczyków podob
no
były bardzo znaczne. Na froncie po
łudniowym
lotnicy
włoscy
ponownie
bombardowali wysunięte posterunki aMsyńskie. Linja frontu biegnie obecnie
przez miejscowość
Gerlogubi, Schelain-

dą

ludzkich

praw

mówi on
Abisynja
wszelkie propozycje, do
opuszczą okupowanych
nie nastąpi, walczyćbę
—

terenów. O ile to

Abisynja

Makalle.
Nad

stanowiska

ze

dzynarodowych.
odrzuci
dalej
póki Włosi nie
—

tach

Posef Havariate przybył
do Addis-Abeby

uderzenia

włoskie

opanować
drogi, łą
Adigrat z okolicznemi wioskami,
które jeszcze są zajęte przez Abisyńczy
ków. Drogite są naprawiane, bypozwo
lić na przesunięcie artylerji.
Oddziały askarysów, należące do ar
mji gen. Santiniego dokonały operacyj
na
wywiadowczych
wysokim
płaskowzgórzu prowincji Tigre. Akcja ta ma
na
celu techniczne przygotowanie orga
nizacji transportów przed rozpoczęciem
ataku.
włoskie'
dalszego
Samoloty
wbrew
stwierdziły, iż
dotychczasowym
doniesieniom
M akalle jest
w
dalszym
ciągu zajęte przez
wojska abisyńskie.
Oddziały lcawalerji, należące do awan
gardy armji gen. Santini'ego zajęły odo
sobniony klasztor, znajdujący się w od
30 km. od góry
Ada Iiamus.
ległości
Miejscowość ta jest odległa o 90 km. od
się

przez

Makalle, wskazują

kierunek

rają

na

kierunku

Wszelki

odrzuca,

Aifnui?

Abisyńczykami
linj'i osiągniętej
wojska włoskie.
Abisyńczyków
zmuszono
do cofnięcia się. Dedżjak Chire
wyraził uległość władzom włoskim w

a

na

akcją pomocy dla pracowni
dotkniętych obniżką poborów,^ m a
być
definitywnie załatwiona w ciąga
pierwszej dekady listopada.
Następnie
omówiono
i
ustalono
zasady akcji w
oraz
w
sprawie
kartelowej
sprawie
ograniczenia przemysłowej działalności
żetu

oraz

ków,

Państwa.

Przyjęto wniosek opowołaniu do ży
cia pod przewodnictwem
podsekretarza
stanu w min. Skarb 'p. Tadeusza Lechnickiego, komisji dla zbadania niektó

do 10

rych karteli,
doniosłe

posiadających szczególnie
Rów
gospodarcze.

znaczenie

SŁAWEK

O

NOŚCI BBWR.
UROCZYSTOŚCI
KOŚCIUSZKO.

W

DZIAŁAL
MIEŚCIE

ZBRODNIARZE WYKRADAJĄ
ZWŁOKI DZIECI Z TRUMIENEK.

OKRĄGŁE HOTELE.
PREZES P K. O. HENRYK
BER O OSZCZĘDNOŚCI.

GRU

WYWIAD Z NACZ. DYREKTO
REM ZW
SPÓŁDZIELNI ROLNI
.

nolegle będzie prowadzona akcja prz'z
ministerstwo
i
Handlu
w
Przemysłu
sprawie
ków

ustalenia

działalności

gospodarczych
innych karteli.

wyni

Wreszcie przyjęto wniosek ministra
Komunikacjiw sprawie powołania ko
misji dla rozpatrywania
koncesyj na
montowanie

pojazdów

mechanicznych.

CZYCH.

OSZCZĘDNOŚĆ

I KRYZYS.

POMORZE NA FRONCIE
KI Z NĘDZĄ.

WAL

KONFERENCJA U PANA WO
KREDY
JEWODY
W SPRAWIE

TÓW.
CAŁA

STRONA

POWIEŚCI.
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R.

Hołd Nieśmiertelnemu
Duchowi Wodza
dniu W

w
30.

Kraków,

10.

dzi

dniu

W

(PAT.)

siejszym prezydent miasta Krakowa
Mieczysław Kaplicki wydał odezwę
mieszkańców

miającą,

miasta
miasto

że

Nieśmiertelnemu

sudskiego
duia

1

do

Krakowa, zawiada
Kraków

hołd

złoży

Pił

Józefa

Duchowi

dzień

w

dr.

trumny

ze

zwłokami

Marszałka

Piłsud

uszkodzoną
usuwając
W komisjiwziął m. in.
szklaną.
specjalnie przybyły do Krakowa

skiego,

płytę
udział

pułk.

Kaliciński.

będą stawki nowych
obciążeń podatkowych ?

Jakie
Najniższy
stwie
niem

Zu/łoki

Lyautey'a

marsz.

spoczęły

w

ziemi

od

afrykańskiej

30. 10. (PAT) Zwłoki m arszał
Lyautey'a zostały złożone w mauzo
leum.
Podczas uroczystości nad
mia
unosiło

70

się

samolotów.

Przed

odbyła się
broni.

pogrzebie brało udział kilkadzie
Viville, biskup Masiąt tysięcy osób.
rokka, pobłogosławił grobowiec, poczem
wśród
dźwięku trąb trumnę zniesiono
do mauzoleum.
W

Zwłoki

m

arszałka

jego ostatnią wolą,
afrykańskiej.

z

Lyautey'a zgodnie
spoczęły w ziemi

edług ostat
danych,
otrzymano
następujące
w
od
odpowiedzi
sprawie
sankcyj
państw, należących do Ligi Narodów.
40 państw Oznajmiło, iż zastosuje em
bargo na broń i materjal wojenny, 36
państw zapowiada zastosowanie sank
i
18
cyj finansowych
gospodarczych,
w
wza
przyjęło propozycję
sprawie
jemnej pomocy. Wśród ostatnich odpo
wiedzi figurują zawiadomienia Kanady
i Wenezueli o zastosowaniu sankcyj fi
nansowych i gospodarczych.
30.

Genewa,

10.

W

(PAT).

uposażeń publicznych.
Zagadnieniem
najniższej pozycji uposażeniowej,

nosiła

125 zł

Szwajcarii

częściowo zalana

30.

Również

10

ko

ski.
dzielnice
Niżej
położone
stolicy
Szwajcarji znajdują się pod wodą. Piw
nice i sklepy są zatopione.
Również w
rzeki
środkowej Szwajcarji
wystąpiły
z
W
dolinie Renu wezbrane
brzegów.
wody wyrządziły znaczne szkody.

Płonący tramwaj
ulicach Los Angeles

na

w

trakcie

Angeles, 30. 10. (PAT.) Na jednej
z
dolna
część
ożywionych ulic miasta
wozu
tramwajowego objęta została pło
Jadący tym wozem, ogarnię
ci paniką, powybijali szyby i usiłowali
wyskoczyć z wagonu.
Przy próbie tej
około 40 osób odniosło rany i oparzenia.
30 rannych musiano przewieźć do szpi
mieniami.

tala.

obraz zniszczenia

Ponury

Nikaragui

w

Managua, 03. 10. (PAT.) Lotnik ame
rykański Kingsley dokonałdziś lotu nad
częścią Nikaragui, nawiedzoną przez hu
ragan.

Lotnik

przylądku

stwierdził,

Gracias Adios

zniszczone.

na

całko
które

komora

celna

ocalały w tem mieście,
gmach miejscowego
skowego.
zauważył

(na pograniczu
liczne

miasto

Jedyne budynki,

i

Lotnik

że

zostało

nad

to

dowództwa

brzegami

Hondurasu

i

woj
rzeki
Nilta-

trupy i wielu ranionych

decydowania

znajduje

się

oznaczenia

sprawa

oh

.

Nowe

i

pociągi powrotne
wprowadzone będą
ułatwiające komunikację

Nadto

10.
b.

Pasł'y
(Tel.

wł.)

minister

Do

Ferdy

senatora

(o)Poznań,30.10. (Tel. wł.) Dńia 7li
stopadaprzyjeżdża doPoznaniakomisja
międzyministerjalna dla spraw gospo
W
darczych Wielkopolski i Pomorza.
związku z tem wyłoniony został z łona
samorządu gospodarczego specjalny ko
międzyizbowy, który
sprecyzuje
dezyderaty
gospodarcze
Wielkopolski,
ze
przyezem
względu na strukturę wo
jewództwa szczególna uwaga będzie po
święcona sprawom rolnym.

jazdy

Groźba
Kraków, 30.

dla

Dziś na
(PAT.)
całego województwa krakowskiego
padają przelotne deszcze przy częściowem
oclehmurzeniu.
W
zazna
górach

turystów.
zmiany,

różne

osobową

na

czyły sią znaczne opady śnieżne i mróz.
Wszystkie rzeki górskie, które z powo
du
ostatnich
kilkudniowych deszczów
silnie wezbrały, opadają. Niebezpieczeń

kolejowych.

ukaże

się

nieba-

swa

powodzi mija.

stwo

Azjji

w

powodzi mijatere

10.

nie

Iwem.

państwo

prezes

Komisja międzyministerialna
przybywa do Poznania

uruchomione

odcinkach

poszczególnych

Mongolia wewnętrzna proklamowała

jednym

w

mitet

świąteczne

rozkład

Senatu

fów.

ośrodkami

zostaną

Nowy

sena

wyborach zo

Zarzycki zpowodu objęcia m anda
zrzekł się stanowiska pre
zesa
Polskiej Akcyjnej
Spółki Telefo
nicznej. Prezesem
Past'y
mianowany
został
Tadeusz
Argasiński,
dyrektor
warszawskiego okręgu Poczt i Telegra

zmierzających do ulepszenia komunika
cji z ośrodkami turystycznemi na tere
nie Krakowskiej Dyrekcji Kolejowej. Na
czas
zimowy uruchomione zostaną bar
dzo
wygodne
połączenia z wszystkich
większych miast w Polsce do miejsco
wości górskich.
Również w dni przed
świąteczne

pułk.

nand

tu

sportów zimowych
30.
10
Kraków,
(PAT.)
Wczoraj
ukończyła kilkudniowe obrady ministe
rialna konferencja w
sprawie
zmiany
rozkładu jazdy, który obowiązywać bę
dzie na polskich kolejach państwowych
od 15 grudnia do 15 maja przyszłego ro
ku.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele
Ministerstwa
Komunikacji
oraz
wszystkich
dyrekcyj
kolejowych.
Referat wygłosił przedstawiciel wydzia
łu ruchu Krakowskiej
Okręgowej
Dy
rekcji Kolejowej p. Garlicki.
Na podstawie tego referatu postano
wiono wprowadzić cały
zmian,
szereg

do

Mia

wł.)

mandatu

się

ostatnich

(o) Warszawa, 30.
że
się,
wiadujemy

Zimowy
jazdy pociągów
uwzględnienie połączeń
z

(Tel.

Małopolsce.

Newy

najniż

rozkład

Szerokie

w

10.

poznańskim

zrzekł

Przy

wybrany

okręgów

wy

W
sto
Powyższe stawki nie odnoszą się do pracowników prywatnych.
sunku do ich uposażeń będzie zastosowane podniesienie opłacanego przez nich
obecnie podatku
dochodowego, prawdopodobnie w granicach do 50 proc. obec
nego wymiaru z zastosowaniem również bardziej wysokiej progresji dla uposa
żeń większych.

Krążownik porwany

niezależność

przez

Tokjo, 30. 10. (PAT) Proklam owanie niepodległości Mongolji
wewnętrznej
doniosły akt polityczny. W Azji przybywa obok Mandżu-Kuo jeszcze
jedno państwo narodowe pod protektoratem japońskim.
Terytorjum tego państwa obejmuje narazie okupowane przez Japończyków
prowincje Dżehol i Czahar, mongolskie pod względem etnicznym.
Prowincje
Dżehol i
Czahar należaty
do
dotychczas pód
względem
administ'racyjnym
Chin północnych.

fale

Krążow
(PAT.)
Aleksandrja,
brytyjski ,,Aeronshire" zerwał się z
kotwicy wskutek
gwałtownego wiatru.
Kontrtórpedowce i holowniki, stojące w
zderzeniu się
porcie, usiłują
zapobiec
30.

stanowi

10.

nik

krążownika

z

innemi statkami.

w walce z człowiekiem
Step afrykański
fronda

abisyńskim

na

Los

jest

będzie prawdopodobnie

wzrastająca progresja.

.

Wszystkich
ra
charakteru.
groźnego
Najgorzej
przedstawia się sytuacja w berneńskim
Oberlandzie, gdzie ulice i linje kolejo
we
Straż po
znajdują się pod wodą.
żarna, oddziały wojskowe i policja zo
stały zmobilizowane dla zwalczania klę

stał

szej stopy podatkowej. Idzie o to, czy zostanie ona ustalona w wysokości 70/*,
w
czy też 5Vt,
każdym razie 20-procentowy wymiar podatku odnosić się będzie
do uposażeń najwyższych.
Co
do
urzędników kontraktowych, pracowników
przedsiębiorstw
pań
stwowych, banków państwowych 1t. p., którzy już opłacają podatek dochodo
wy, opracowywane są stawki nieco niższe, w granicach od 4 i pól do 16 i pół
proc, przyezem w wyższych grupach uposażeniowych będzie zastosowana szyb

Powódź
we
(PAT.)
częściach Szwajcarji nabie

Bern,

dyskutowanem

torskiego.

z

30.

wojewodą

nowany

Maruszewski

właśnie

która

się mandatu senatorskiego

(o) Warszawa,

miesięcznie.

nich

Stolica

zrzekł

Podwyższenie

-

Matuszewski

Wsjewode

(r)Warszawa, 30.10. (Tel. wł.) Jak donosi prasa wieczorna, w Minister
Skarbu prowadzone są w chwili obecnej
ustale
intensywne
prace nad
odpowiednich tabel przeliczeniowych dla wymiaru podatku dochodowego

Liczba

państw stosujących
sankcje wzrasta

podlegający ooodatkowaniu
stawek podatku dochodowego

oznaczenie

Rabat,

trumną marszałka Lyautey'a
defilada wszystkich rodzajów

dochód

teraz

ka

v~agui)

(o) Kraków, 30. 10. (Tel. wł.) Wczoraj
bomitet
dokonał
specjalny
naprawy

listopada.

władz
państwowych
związki obrońców Ojczy
miejskich,
zny, organizacje
społeczne z pocztami
sztandarowemi,
cechy z
chorągwiami,
młodzież szkolna, harcerstwo oraz ogół
mieszkańców Krakowa iprzybyłew tym
dniu
do Krakowa dślegacje zgromadzą

Coco

Trumna
Marszałka naprawiona

Wszystkich świętych

i

wicie

.

Świętych

szystkich

o

Przedstawiciele

stem

jest jeszcze cenniejsze. Przy reumatyź*
niie, artretyzmie, sklerozie, naturalny Sok Czosnku
f. f. Apteka Mazowiecka. Warszawa, Mazowiecka 10

kowa złoży w krypcie św. Leonarda na
godz. 16 -tej
przed domem Józefa
Marszałka
wieniec od społe
Piłsudskiego w Oleandrach, skąd nastę tbumnie
czeństwa krakowskiego. W dniu tym je
pnie wyruszy pochód na Wawel.Pochód
obok
dnak krypta dla ogółu ludności będzie,
przejdzie
Katedry i
pochylając
sztandary oddahołdpamięciWodza Na zgodnie z poprzednio
wydanem zarząrodu. Delegacja prezydjum miasta Kra- j.dzeniem, zam knięta.

się

ciężki*h czasach

W

Zdrowie

frontu
włosko
Depesze z
abisyfio
skiego donoszą głównie
przesunię

ką

ciach

Wobec

-

sukcesach i porażkach,
jednak szerszych donie
sień
o
warunkach, w jakich toczą sią
walki, tak odmiennych dzięki egzotyce
kraju i dlatego niezwykle ciekawych.
Szczegóły o tem znajdujemy dopiero w
obszerniejszych korespondencjach spra
wozdawców
O
wojennych z Abisynji.
kilku odrębnościach w sposobie prowa
dzenia wojny w Afryce poniżej.
brak

wojsk,

w

o

nich

W
chwili obecnej wojskom włoskim
sprawiają ogromną trudność
stepy
abisyńskie. Utrudniają one przedewszy
stkiem
lotników
pracę
wywiadowczą
włoskich. Niezwykle wysoka trawa, do
—

chodząca

do

trzech

i

czterech

metrów

w
wysokości, pokrywa obecnie stepy
północnej części Abisynji. W latach ubiegłych w odrębnych warunkach, Abisyńczycy podpalali zazwyczaj stepy w

połowie października, kiedy trawa już
wysycha. W tym roku jednak zabronio
no
wypalania stepów, uważając wyso-

trawę

bombami

wojsk

najlepszą

za

tego

Lwy i leopardy, a także słonie, nosoroż
wieczói
ce, pawjany
opuszczają
pod
swe
kryjówki i pędzone przez pragnie
nie dążą do rzeki, nad której brzegami
z jednej
strony stoją wojska włoskie, a
z
drugiej abiśyńskie.
Najokropniejsze
jednak wśród dzikich zwierząt są wiel
kie hieny, które wyprowadzone z rów

przed

nieprzyjacielskich.
dowództwa
naczelnego

z

Włoskich

samolotów

osłonę

lotników

wyszedł rózkaz, aby z
na
stepy bomby za
oczyściły stepy z niepo

zrzucać

palne, któreby
żądanej osłony. Obecnie stepy wszędzie
już płoną, podpalone tym razem przez
a
widok
ich
Włochów,
przedstawia
groźny obraz, zwłaszcza w nocy.
Punkt
na

nie

froncie
w

nowagi przez ustawiczny grzmot kano
i
nady, wprost oszalały
wyprawiają
dzikie

ciężkości operacyj

wojennych
północnym znajduje się obec

okolicach

rzeki

Setit,

tuż

u

gra

nicy Sudanu, gdzie dedżjasmacz Ayeler
dowodzi wojskiem
w
liczbie 40 tysięcy
Abisyńczyków. Skalista dolina tej rzeki
zamienia
się obecnie w jedno z naj
okropniejszych pobojowisk w dziejach
świata.
Wody rzeki, której szerokość
metrów,
wynOsi obecnie kilkaset
roją
się od tysięcy
olbrzymich
krokodyli.
Do doliny schodzą ze stepów i gór także
w
olbrzymich ilościach zwierzęta dra
pieżne, gdyż rzeka stanowi tutaj w oźródło wodv.
brębie wielu mil jedyne

harce.

obecnych warunkach sforsowanie
rzeki jest dla obu stron
rzeczą
wręcz
niemożliwą, gdyż wody jej są zbyt głę
bokie i rwące. Abisyńczycy znajdują się
o
iż
tyle w
korzystniejszej
sytuacji,
wiedzą, w jaki sposób przebywać stru
mienie, rojące się od krokodyli. Osta
tnio
usiłowali
przebyć rzekę, odstra
szywszy
poprzednio
krokodyli
serją
strzałów, lecz mimo ciemności nocnych
zostali dostrzeżeni przez
nie
wojska
przyjacielskie. Czego nie dokonały kro
kodyle, dokonała artylerja włoska.
W

*
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Nowa
i

R.

szczególni wojewodowie, zapraszając na
konferencję posłów i senatorów ze swe
go województw'a Oczywiście tego rodza
ju organizacje regjonalne, tworzone z
inicjatywy przedstawicieli administracji,
mogą być bardzo użyteczne jako plat
forma współpracy administracji z człon
kami izby, wątpić jednak należy, by mo
gły one się przydać n a terenie samych

fabryka dyplomów

O. P

MBASADOR

.

Przed kilku dniami ministerstwo W.

(K)

udzieliło

^-LAMPOWY

Wolnej Wszechnicy w
dyplomów i
tytułów m agisterskich. Wywołało to wiel
kie zdziwienie nietylko w sferach nauko
izb."
Trudno już dzisiaj powiedzieć coś kon
wych, ale wśród całej inteligencji zawodo
wej, której corocznie przybywa pokaźna kretnego o tem czy organizacja, względnie
ilość młodych i rwących się do pracy- bez brak organizacji izb nastręczy ich pracom
większe trudności.
Praktyka to niewąt
robotnych.
A zresztą, jak słusznie
Ciekawe to
rozporządzenie ministrjel- pliwie wykaże.
ne wywołało całą serję sprzeciwów, które z
twierdzi ,,Kurjer Poranny":
,,Nie jest to najważniejsze. Czas wy
każdym dniem stają się dobitniejsze. P rasa
gładzi chropowatości. Sprawa zasadni
w odniesieniu do tej kwestji jest solidarna:
cza to treść.
A ta
jeśli sądzić z piernie liczy się z względami partyjno-politynie zapowiada się źle."
wszej próby
.

Warszawie

nadawania

prawa

3

2

5

^

PROSTOWNICZĄ

Arcydzieło
cie

radiotechniki

wyposażony

w

udoskonalenia

Obfi

najnowsze
linia

Nowa

akustycznejskrzynki.3zakresy
fal

Zasięg

wszechświatowy.

—

MISTRZ

TONU.PRECYZJI

i

PORNY

--

cznemi.

Pogląd na stanowisko ,,opozycyjne" pra
wyrobią sobie Czytelnicy, jeśli przyto
czymy głos ,,Nowego Kurjera'*, który zgru
pował argumenty następująco:
,,Istnieje wszakże w Polsce aż pięć a
z lubelskiem
sześć uniwersytetów.
Wy
sy

Bezpartyjny
spełnił swoje

-

co roku
tak spory licze
putone
bnie zastęp uj'plomowanych
absolwen
tów, że zaledwie jakaś nieznaczna ich
część może się pomieścić na rynku pra

tych warunkach jesz
cze jednej
fabryki dyplomów uniwersy
teckich staje się co do motywów niepo
jętą zagadką. Zagadka jest tem więk
sza, że przecież uniwersytety starają się
wszelkiemi sposobami ograniczyć napływ
studentów, przeprowadzają selekcję kan
dydatów i obciążają studja znaczncmi ko
sztami
właśnie po to,
aby nie spra
wiać kłopotu Rządo-wi i .społeczeństwu,
jak zatrudnić nadmiar inteligentów z uI oto
niwersyteckiem wykształceniem.
Stwarzanie

cy.

—

wbrew temuMin. W .'R.iO.P. stwarza
Rzecz

fabrykę dyplomów.

nową

Xe6ranie

w

cie trudn a do zrozumienia.
Zrozumieć ją trudno jeszcze

w

z

isto

inne

powodu. 'Uniwersytety nasze, mamy
na
myśli głównie powojenne, nie zaży
rzecz
wiadoma najlepszej sła
wają
wy pod względem poziomu naukowego.
Niestety, nie. Zasób naszych sił nauko
wych był i jest zbyt szczupły, aby mógł
wystarczyć na pięć uniwersytetów. Stąd
poziom naukowy jest w nich ledwie prze
ciętny, często mniej niż przeciętny. I otóż do grupy uniwersytetów o poziomie
mniej niż przeciętnym przybywa jesz
cze jeden.
Jeszcze jedna fabryka dyplo
mów o całkiem
wątpliwej wartości..."
Argumenty powyższe powtarzane są przez
Całą prasę polską. Przypuszczać należy, że
Wolna Wszechnica złoży w tej sprawie ja
kieś oświadczenie, gdyż i sama dyskusja
mocno poderwała autorytet naukowy...
go

b. posłów i senatorów
działaczy
organizacji BBWR.
godz.
odbyło się
Szope
na
pierwsze posiedzenie prezesów i sekre z lat 1928—1935. Przyjęcie zasad obowiązu
przez
tarzy woje-wódzkich organizacyj Bezpartyj jącej obecnie ordynacji wyborczej
W po
sejmowy i senacki klub parlam entarny
nego Bloku Współpracy z Rządem.
siedzeniu wzięli udział również członkowie
BBWR., było uchwałą, która bezpośre-dnio
10

Wątpliwości

izb odbywają się
pod bystrą obserwacją nowej publicystyki.
Na temat ich sprawności snuje się już dziBiaj rozmaite refleksje, które oczywiście m a
ją charakter mniej lub więcej trafnych przy
puszczeń.
^Czas” ma wątpliwości co do samej or
ganizacji izb:
,,Ponieważ
pisze
każdy poseł
czy senator przemawia tylko we własnem
imieniu, więc teoretycznie jest do
pomyślenia, że pewnego razu wszyscy
członkowie izby zgłoszą się do głosu. Że
niebezpieczeństwo to nie jest znów ta
kie nierealne, tego mieliśmy dowody w
czasie obrad sejmowych nad pełnomo
cnictwami.
Ponieważ przemówienia te
odźwięrciedlają tylko własne stanowisko
posła, ponieważ z drugiej strony nie wszy
scy przemawiający mają coś istotnie in
teresującego dó powiedzenia, więc taka
dyskusja może być często tylk'o niepo

trzebną stratą

—

czasu.

Wątpić również należy, czy tworzone
obecnie organizacje re-gjonalne posłów
i senatorów przyczynią się do ulepszenia
metod pracy izb. Tworzą je bowiem po-

RAD JO

kupuj tylko

najstarsza

firma

w

u

fachowe?

Polsce

8993

Grimm Sukc. i Kamieński
GDYNIA, Starowiefska 47
Oddziały

we

wszystkich większych

miastach Polski.

Inspektor Bonny skazany
na 3 lata w ięzienia
Paryż
skazał

na

30.

10.

3

lata

(PAT).

Trybunał tutejszy

więzienia

zawieszeniem

z

b, inspektora policji Bonny, który odegrał
doniosłą rolę podczas śledztwa w sprawach
Stawiskiego i radcy Prince'a. Bonny skaza
ny został

za wykorzystywanie wpływów na
zagranicznego finansisty
Volberga,
którego skazano na 2lata więzienia z zawie
szeniem za korupcje urzędnicze. Trybunał
uwzględnił okoliczności łagodzące.
rzecz

Do

prezydjum

Bloku.

Zebranie

otworzył

sekretarz

J.

BBWR.

przy ul.

rano

generalny

pos. Brzęk-Osiński,
oddając głos
prezesowi organizacji płk. Waleremu Sław
(w I
kowi, który odczytał następujący list
BBWR.

I

streszczeniu):

W.

Panów

oraz

przesądziła
likwidację
dotychczasowych
form organizacyjnych, a co zatem idzie, i
Jako były pre
likwidację samego Bloku.
uważam

zes

wać

rolę,

Współpracy

za

swój obowiązek

miał
Józefowi Piłsudskiemu

Nie

opisywania siedmiu
pół
naszej pracy, pragnę tylko pod
kreślić kilka rzeczy,
które pozostawiamy
jako wynik naszych prac, a które bardzo
poważnie zm ieniły polityczne oblicze Pol
i

możności

mam

lat

Byliśmy zespołem ludzi,

ski.

którzy

po-

zreasumo-

jaką odegrał Bezpartyjny
z
Rządem.

Byliśmy zespołem lodzi, który

w

izbach

ustawodawczych

nasu

wyłącznym. Stanowiła ona raczej warunki,
w których mieliśmy spełnić nasze
zadania,
a jednocześnie była walką z metodami, jakie
parlamentu wniosły partje. Przed nami
stało pytanie bardziej zasadnicze, czy wo-

do

góle

wiedzieli sobie, iż m ają obowiązek dopomóc
Józefowi Piłsudskiem u w przeprowadzeniu

tych zmian ustroju, jaki- on uzna za wska
zane.
Terenem naszej pracy miał być par
łam- nt. Mogliśmy tam wejść tylko na pod
stawie wyborów, przeprowadzonych weclhic

pracy.

żebyły
a

to,

marzyć o tem, aby izby ustawo
zdobyły się na rzeczowość swojej
Praktyka poprzednia wskazywała,

co

one

li

tylko

terenem

miało stanowić

walki

o

władzę,

właściwą ich rolę,

to

jest praca ustawodawcza i kontrola Rządu
były używane jako środki zdobywania po
pularności.
Naszem zadaniem było
opracowywanie
nowej konstytucji. To też pytanie, czy Sejm
i Senat mogą być organami Państwa, spełniającemi należycie swoją rolę, czy wogóle jest
możliwa jakaś forma pracy tych
instytucyj, było zagadnieniem jednem z n aj
bardziej podstawowych.
Mieliśmy we własnym klubie ludzi o tak
rozmaitych zapatrywaniach, wyznawanych
doktrynach i t. p., że przedstawialiśmy sobą

Walka

złem

ze

'Jnsłft.

'SłameU

ówczesnych ordynacyi. W tym celu musie
liśmy stworzyć organizację polityczną. My
ślą przewodnią naszej pracy reorganiza
cyjnej bylo, by do współdziałania z Rzą
'któregośmy sami stanęli, powo
organizacje społeczne, które już ist
i
swoim
niały
zasięgiem
obejmowały
różne dziedziny życia oraz różne środowiska
ludzkie.
Koordynacja bądź współpraca z
Rządem byia 'naturalną formą działania
tych zrzeszeń i warunkiem owocnego speł
niania tych żądań,
dla których powstały.
dem,

do

łać te

.

Niemal wszystkie tego rodzaju organiza
cje społeczne nawiązały z blokiem łączność,
a później wszędzie tam, gdzie miały swoich
przedstawicieli, weszły w skład jego komó
rek organizacyjnych. Chodziło o to, by zrze
szenia i organizacje społeczne nauczyły się
współdziałać z Rządem własnego Państwa i,
aby następnie w tym duchu oddziaływały na
społeczeństwo.

Ustawodawczych

jego uprawnienia do właściwej roli ciała ustawodawczego. Sami przekreśliliśmy ten
dencje sejm owładztwa. Potrafiliśmy oce
nić, jakie działania, jakie zadania mogą
być podejmowane przez ciała zbiorowe.
Ustaliliśmy w Konstytucji zakres upraw
nień zastrzeżonych dla kolegjalnię pracu
jących izb ustawodawczych i osiągnęliśmy

można

dawcze

Blok

dopomóc

Nowe metody pracy w Izbach

Praca

wała inne zagadnienia, które należało roz
ważyć. Walka z opozycją nie była celem

ustawodawcze

—

działaczy folafeomycfk z t e r e n u całego (SaiAsiwa
o
T-letniej działalności organizacji

Warszawa, 30. 10. (PAT) W dniu 29 bm.

o

—

Prace

Blok
zadania

we

należytą równow'agę organów Pań
or
dynacji wyborczej nie kierowała nami chęć
zapewnienia sobie m andatu, niech świadczy
fakt, że zaledwie mała część naszego daw

przez to

Że przy ustaleniu zasad nowej

stwa.

nego

To
są

klubu

już nie
fakty.

w

są

nowych

izbach

się

znalazła.

gołosłow'ne zapewnienia.

To

własny (h szeregach

To też wydawaliśmy wszyst
ulega wątpliwości, że każda orga do sądów.
n
a

kich,
kogo
sądy
żądały i nie pozwalaliśmy
ludzi,
dużą
liczbę
nizacja, obejmująca
rażona jest na to, te dostaną się do niej je ukrywać się za nietykalność poselską.
W ramach dawnej Konstytucji i dawnej
dnostki nieodpowiednie.
Zabezpieczenie się
przed omyłkami nie jest możliwe. Nato ordynacji wyborczej musieliśmy rozbudo
wać organizację polityczną,
miast we wszystkich wypadkach, kiedy by
aby w społe
ły ujawnione jakieś konkretne zarzuty, by czeństwie o jego zorganizowanych komo
rach życia zaszczepić zrozumienie potrzeby
ły one rozpatrzone albo przez sąd klubowy
albo przez sądy organizacyjne.
Myśmy za wysiłku na rzecz Państwa we współdzia
łaniu z Rządami.
stosowali w izbach ustawodawczych zas;dę, że prawo sądzenia należy nie do izb a

Nie

Bezpeśraslsii kontakt
posta ze społeczeństwem

W ramach nowej Konstytucji będzie się
decyzji, dla niego płk. Sławek będzie auod
torytetem
jako postawiony przez Komen
rozbudowywało
życie
według
nowych
Nam też groziło to samo, co widzieliśmy w
danta
do
kierowania pracami nad ustro
\\
miennych systemów. Utrzymywanie się
Sejmach, że spory o programy i doktryny
warunkach nadbudówek politycznych jem Państwa i ustaleniem form jego or
tych
oraz
jednostronne ujmow'anie zagadnień
w postaci rad powiatowych czy sekretarzy
ganizacji. Zebrani podchwycili to stwier
przez poszczególnych ludzi,
mogło unicest Bloku
dzenie gorącemi okrzykami na cześć płk.
stwarzaniem zbędnyc-!
mogłoby
być
w'ić rzeczową pracę klubu. Myśmy ją dla sie
organów
pośredniczących pomiędzy po Sławka.
bie rozwiązali.
słe-m a społeczeństwem.
Im
ta
bardziej
Ścieranie się rozbieżności w grupach ko
łączność będzie bezpośrednia, tem lepiej
misyjnych zmuszało każdego dp wysłucha wszechstronniej poseł będzie widział zaró
Nouie władze naczelne P. P. W.
nia i motywów tego, kto myślał inaczej, ka
W drugim dniu obrad pierwszego w al
wno potrzeby, jak i prądy, tam
nurtujące.
źdy swoją prawdę uzasadniał. Niemniej je
Pocztowego
Przysposobienia
Rola Bloku jako takiego została zakoń nego zjazdu
dnak z tego sporu przeciwstawnych poglą
czona.
Wojskowego, dokonane zostały wybory no
zadania, które na nas spa
Myśmy
dów musiała
wyjść uchwała lub decyzja
wego zarządu głównego PPW.
wspólna, która następnie wszystkich obo dły, spełnili"
Prezesem zarządu głównego w
miejsce
Następnie płk. Sławek rozwinął w dłuż ustępującego dyr. Romana Starzyńskiego
wiązywać miała. W dyskusji takiej każdy
szem
ar
zaw
przemówieniu szereg myśli,
otrzymywał wszechstronne ośw'ietlenie rze
wybrany został dyrektor departamentu w
tych w liście, poczem zabrał głos preze- Ministerstwie Poczt i Telegrafów dr. Anto*
czy, którą miał przesądzić.
m. Krakowa płk.dr.
O ile z jednej strony w grupach komisyj wojewódzki, prezydent
ni Owsionka.
Do
zarządu
weszli,
jako
Kapłickl,
podkreślając
wyjątkową wagę członkowie: p. ministrowa Alma Drzewiec
nych kształtowała się wszechstronność my
chwili. W skazał on na to, że tylko człowiek
ślenia, o tyle z drugiej strony w grupach re
ka, p. Stanisław Dobrzański, p. dyr. Ludwik
o wielkiej
sile wewnętrznej i odwadze cy
gionalnych kształtowała się jego rzeczo
Młynarski, p. dyr. Antoni Krzyczkowski, p.
może się zdobyć na decyzję roztrza
wość.
dyr. Mieczysław Skwarczyński, p. dyr. A
Zdaje mi się, żę może na tej drodze wilnej
skania form organizacji,
której sam byi dam Paciorek, p. Józef Wiśniewski, p. Ka
na
mo
znaleźliśmy odpowiedź
pyianie. czy
coś

w

rodzaju zmniejszonego parlamentu.

-

Of

cer

sostrzel ł sie iiwertetafe

Pracują

(o) Lublin, 30. 10. (Tel. wł.)
cy

w

referacie

uzbrojenia

pitan Hołze, manipulując

spowodował wystrzał.
w

brzuch.

ranny

Po

zmarł.

Chełmie ka

w

rewolwerem,

Kula

przewiezieniu

trafiła

do

go

szpitala

żna

marzyć o tem. by ciała zbiorowe, jakieizby ustaw'odawcze, pracowały rze

mi są

c zowo.

do

Powrócimy jednak
innych wyników
naszej pracy. Byliśmy tą większością: w
1parlamencie, która zck-cvdowała ograniczyć

twórcą, jeśli zadania, dla których ją powo

zimierz

łano

Piotr Małżeński i

zostały albo wypełnione, albo
gały zasadniczego przekształcenia
działania.

Następnie prezydent
dził,

te

zawsze

dr.

wyma
metod

ko

Chodzikiewicz, p. Piotr Podolec, p.
p. Juljan Leśniewski, ja

zastępcy
p
kpt. Władysław Breydygant i p. Borkowski, Zjazd walny uchwa
—

.

Kaplicki stwier lił, iż trzech pozostałych zastępców'
od formalnej
tuje zarząd główny.

niezależnie
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(zci Koś(iuszki
Uroczystości

w

mieście Kościuszko

w

w

Stanach

Piłsudskiego
Zjednoczonych

Władze miejskie postanowiły nazwać je
Amerykanów dla narodu polskiego.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było dną z głównych ulic, prowadzącą z dworca
wielkie zgromadzenie u stóp kopca Kościu kolejowego, ,,Pilsud ski-street"
Będzie to
szki, znajdującego sdę pod miastem. Na pierwsza w Stanach
Zjednoczonych ulica
zebraniu tem uchwalono m. in. wystosować nazwana imieniem Marszałka.
W ciągu kilkudniowych uroczystości od
pisma żałobne z powodu zgOnu Marszałka
młodzieży szkolnej,
Piłsudskiego do P. Prezydenta Rzeczypo bywały się parady
spolitej i p. Marszałkow ej. Jednocześnie miasto było iluminowane, przez megafony
odbyło się odsłonięcie portretu Kościuszki, nadawano melodje polskie, domy udekoro
jeden nadesłanego przez ambasadę polską, oraz wano chorągwiami amerykańskiemi i pol-

stanie Mississipi odbyły się doroczne uroczystości ku ucz
czeniu pamięci Tadeusza Kościuszki, które
w roku bieżącym połączono
ze
złożeniem
hołdu pamięci Marszałka Piłsudskiego.
Na uroczystości przybyły tysiączne rze
sze mieszkańców stanu, oraz delegacja wychodźtwa polskiego w Ameryce;
należy
podkreślić, że w mieście Kościuszko, mimo
W mieście Kościuszko

i Marsz.

1935 R

uczuć?r

.

jego p0lskiej nazwy, nie mieszka ani
Polak.
Tegoroczne uroczystości przemieni I statuetki Marszałka, ofiarowanej przez Liw
się
ły
żywiołową manifestację gorących Igę Morską w Chicago.

skiemi.

Spra

wszelkie spory załatwia polubownie.
spadkowe i sprzedaże nieruchomości,
statuty spółek akcyjnych i kontrakty spółek
oto
teren
ich działalno
handlowych
ści.
wy

Inne miasto
krwi i kości, mie
szczuchem do tego stopnia, że nawet sny
moje nie wybiegają poza granice miasta.
A sen w nocy z 30 na 31 października mia
łem tak ciekawy, że muszę się nim
lić z Czytelnikami ,,Dnia Pomorskiego" i

Jestem mieszczuchem

z

podzie

wszystkich jego mutacyj.
Śniło mi się, że przed 25 laty, jako mło
dzieniec pełen ognia i dobrych chęci, zwo
łałem całe miasto do Hali Powystawowej,
świecącej w tym czasie pustką i wygłosi
łem płomienną mowę o oszczędno
ści.
Budynek ten dodawał mocy moim

Odniosłem wrażenie, że słu
chacze przejęli się moimi wizjami
łości i postanowiłem czekać na rezultaty.
Aby czekanie nie było zbyt denerwujące,
zasnąłem na jedno ćwierćwiecze.
Driia 31 października 1935 roku o
dzinie 8-ej rano
przerwałem drzemkę i
wyszedłem zobaczyć swoje ukochane mia
sto. Zdumienie moje nie miało granic. Zo
baczyłem podobne miasto, ale nie to samo.
Szerokie wyasfaltowane ulice z zawrotnym
wprost ruchem automobilowym. Place,
łne, w swoim czasie zaprojektowanych,
ników tonęły w zieleni. Każdy wolny skra
wek ziemi był wykorzystany dla
nia miasta. Domy wszystkie poodnawiane.
Gzystcść panowała taka, że żenowałem się
poprostu chodzić po ulicach. Cała ludność
szła do swych codziennych zajęć
nie ubrana, uśmiechnięta i zadowolona.
Widać, że nikt nie wie co to troska o chleb
codzienny. Przechodnie witają się wesoło,
ale rzadko kiedy zatrzymują się i to na
krótko. Uderzył mię fakt, że wszyscy wi
tają się jak równi z równymi. Kłania się

argumentom.

przysz
go

pe
pom

—

wy

płomien

prze

wy
wyko

gor
spo

wypo

poszcze

ludności, a więc:
Robotnicy intensywnie i dokładnie wy
konują swoją pracę, oszczędzają czas i materjały. Nie płacą ubezpieczeń społecznych,
tylko składają swe oszczędności na ksią

gólnych

warstw

Makabryczne kradzieże

porząd

Zbrodniarze

wykradaja

ro

-

zwłoki dzieci

po

k

o

s z

znawcom

powiecie opatowskim

w

(r) Kielce, 29. 10. (Tel. wł.) Na terenie
wiatu opatowskiego niewykryci sprawcy
dokonali ostatnio kilku ścinających krew
w żyłach kradzieży.
Mianowicie
dziono z trumienek zm arłe dzieci. Kradzie
że odbywają się przed pochowaniem, a więc

do

mieszkania,

dziecka

z

trumienek

z
w

yjęli tru p a 3-miesięcznego
zbiegli przez nikogo nie

tru m ny i

zauważeni.

wykra

Policja rozpoczęła poszukiwania, jednak
w yniku
Trudno jest ustalić, jaki jest
ten, który pierwszy zobaczy znajomego.
cel tych kradzieży.
Szef kłania się uprzejmie podwładnemu, uz m ieszk
Ludność twierdzi, iż złodzieje są delego
rzemieślni dnie z ań, gdzie się trup znajduje,, wzglę
rzędnik
kupcowi, kupiec
wani przez jakąś potajemną sektę, upra
kaplic
kościelnych.
kowi.
Nikt nie wita tylko żebraków, bo
Ostatnio dokonane zostało wykradzenie wiającą zabobonne praktyki rytualne. Nie
ich... niema. Zastanowił mię fakt, że bram
dziecka z mieszkania Marjanny Woj- jest również wykluczona hipoteza, iż ma
trupa
nie otwiera się kluczami, gdyż są całą noc
tan, w'e wsi Potok. W chwili, gdy m atka j się do czynienia z umysłowo chorym.
otwarte.
poszła do kościoła, by pomodlić się za du-1
Należy oczekiwać w najbliższych dniach
Na jednej z kamienic,
na
przybitym szę
zmarłego dziecka, złoczyńcy dostali się | rozwiązania tajemniczej zagadki.
-wisi
Naraz
gwoździu
zegarek.
podchodzi
poważny jegomość i nakręca go, a potem
wiesza na swojem miejscu. Zdziwiony py
tam co robi i otrzymuję odpowiedź, że przed
kilkunastu dniami znalazł zegarek na ulicy
i tu go powiesił, a że jeszcze się właściciel
Kwiatki stylistyczne z prac szkolnych uczniów szkół angielskich
nie znalazł, więc go codziennie nakrę
Pewien Anglik wydał pod nagł. ,,HoZebra wygląda jak koń w paski, i słu
ca.
wlers" zbiór kwiatków stylistycznych z
ży głównie w tym celu, aby zapamiętać so
Dzieci ochoczo idą do szkoły, porządnie
prac uczniów szkół angielskich, z któ bie
literę z.
rych podajemy kilka próbek, nietracąubrane, w rękach trzymają jakieś książe
w tłumaczeniu swej pointy.
Cyceron
napisał większą ilość swych
cych
czki. Od przechodnia dowiaduje się, że dzi
*
Widnokrąg jest to linja, w której niebo dzieł po łacinie.
siaj będą miały niebylejaką emocję. Nau styka się z ziemią, która jednak znika, gdy
Platon był bogiem kolejki podziemnej.
czyciele zapowiedzieli, że o godzinie 10-tej się do niej zbliżyć.
Kiedy mężczyzna upija się wódką, cier
odbędzie się przegląd książeczek oszczędno
Obecnie opanowaliśmy już parę i ekscenżona jego i dzieci, oraz naodwrót.
pią
ściowych. Które dziecko najwięcej uciuła tryczność.
jest to człowiek, który jedynie
Pesymista
dostanie nagrodę. Nic też dziwnego, że
Różnica między powietrzem a wodą pole wówczas jest szczęśliwy, kiedy czuje się źle.
przy okienku szkolnej kasy oszczędności
na tem, iż powietrze można zwilżyć, wo
Lecz nawet wówczas nie czuje się dobrze.
ruch dzisiaj ogromny. Każde dziecko chce ga
jednakże nie.
dy
Chrześcijanom wolno mieć tylko jedną
w
chwili
coś
na
jeszcze
ostatniej
wpłacić
Wątroba jest położona na południe od żonę. Nazywa się to monotonja.
książeczkę, aby być wyróżnionym.
bez

.

—

t(Na południe

od

żołądka...'*

-

Ale nietylko w szkole. Pali się od robo
ty w bankach i komunalnych kasach osz
czędności. Każdy chce w ten historyczny
dzień powiększyć swój depozyt, gdyż w tym
roku ostatni raz obchodzi się ,,Dzień Osz
czędności". Idea ta tak wrosła w krew,
że już jej propaganda stała się zbyteczną.
'O papierach procentowych, polisach ubez
pieczeniowych na życie, akcjach, listach za
'stawnych ma pojęcie każdy młodzieniec.
'Nikt nie wie tylko co to jest lombard i li
'chwa.
Ciekawość mnie wzięła skąd taka
zmiana i postanowiłem zasięgnąć języka.
Rozglądam się w koło i widzę przez okno w
kawiarni kilku staruszków zajętych
niem ,J)nia Pomorskiego". Ci chyba będą
mieli czas, pomyślałem i walę wprost do
nich.

czyta

do spraw

No tariu sze nie

karnych niema.

robią konkurencji adwo

katom.

Sędziowie urzędują aż do wysłużenia
Znają tylko weksle kupie
emerytury.
ckie.
Lekarze stwierdzają, że jest daleko mniej
chorych z powodu wzorowej czystości, ra
cjonalnego i dostatniego odżywiania, ob
szernych słonecznych mieszkań i urządzeń
sanitarnych. Urzędników i robotników ba
dają bez zegarków na stole.

Urzędnicy pań stw o w i są dobrze płatni
,,dobrowolnych" pożyczek. Mo
gą się obyć bez kupna na raty. Nie wiedzą
co to weksle i nie proszą kolegów o żyra.
Przy pracy zawsze są uśmiechnięci i grze
czni. Ustawy nie sprawiają im trudności,
gdyż jest ich niewiele i pisane są dobrym
i zrozumiałym językiem.
Podatki ludność
na raty nie jest znana.
Targów o ceny nie płaci chętnie i nie reklamuje wymiarów.
ma.
Teściowe nie prowadzą magazynów. Wśród
urzędników zaginął typ sekwestraW rejestrach handlowych nie figurują ma
tora i komornika. Polityka nie jest ich mo
łoletnie dzieci.
nopolem. Po wyborach nie obniżają im pen
Adwokaci są nieliczni, gdyż publiczność
sji.

upiększe Jterfoatnj JflozaRowsRiego

—

Specjalistów

gła

Nie zawiodłem się, rozmowa poszła
żeczki, które jednocześnie służą za polisy
dko, a że pamiętali dawne czasy, więc mo ubezpieczeniowe od choroby, od wypadków
je pytania nie w'prowadziły ich w zdumie i na starość. Stowarzyszenia robotnicze za
nie.
Dowiedziałem się, że miasto zaczęło sobne w fundusze, tak żen ie pozwalają
nabierać innego oblicza od chwili
zyskiwać swych członków. Praca jest ła
nego wezwania jakiegoś nieznanego mło twa, gdyż polega przeważnie na doglądaniu
dzieńca przed 25-ciu laty. Trudno było
maszyn.
Każdy robotnik ma swój domek
łamać dawne nawyknienia i złe narowy, własny z ogródkiem.
ale powoli ludność się oswoiła z oszczędno
Rzem ieślnicy używają precyzyjnych na
ścią i obecnie nie wyobraża już sobie, że rzędzi do wykonywania artystycznych
robów. Rzeczy codziennego użytku
mogło być inaczej. Teraz każdy pracuje
liwie i oszczędza, aby sobie zapewnić
Są zasobni w
nywane są przez maszyny.
kojną starość. Ludność przestaje zarobko kapitały, tak że nie rujnują ich pożyczki
wać od 60-go roku życia, żeby nie zajmować i procenty.
Towar sprzedają tylko z za
miejsca młodym. Emeryt zarobkujący jest robkiem i w dogodnym dla cen czasie.
tu nie do pomyślenia. Bezrobotnych niema
Kupcy mają ceny stałe, ale ściśle wykalw'cale.
Zamiast przytułków domy
kulowane.
Konkurencja nie zmusza ich
czynkowe wynajmowane przez samotnych do sprzedaży towarów bez zysków lub ze
starców.
Ponieważ ludność zamożna, nie
stratą.
Ciekawa było charakterystyką
sprzedają tandety. Sprzedaż na kredyt i

i wolni od

samorządowi nawet magi
Urzędnicy
nie różnią się uposażeniem od pań
stwowych. Wszyscy urzędnicy jeżdżą za
normalnymi biletami kolejowemi.
stra cc y

Po licja n ci

zajęci są tylko regulowaniem
ulicznego i udzielaniem informacyj
publiczności.

ruchu

Służba domowa znajduje
zatrudnienie
tylko w wyjątkowo zamożnych domach i
nigdy nie czeka miesiącami na pensje.

Słuchałem i nie

wierzyłem własnym uNagle zapragnąłem zobaczyć gaze
tę. Wziąłem ,,Dzień Pomorski" i z przy
zwyczajenia spojrzałem na ostatnią stro
nę.
Ogłoszenia komornicze zginęły. Za
niepokoiłem się o losy Wydawnictwa, ale
strach minął, gdy zobaczyłem całe strony
zapełnione reklamami kupieckiemi. Chwa
ła Bogu, pomyślałem, kupiec nareszcie zro
i umie się ogła
zumiał swój interes
szom.

szać.

Wtem ulica zaludniła się szeregiem kar
Zerwali się emeryci
nego społeczeństwa.
i zajęli miejsca na czele pochodu, by wziąć
udział w odsłonięciu pomnika

wystawione

go

na

cześć pszczoły, tego symbolu ładu,

zapobiegliwości,

pracy

i

oszczędności.

Z nadmiaru wrażeń obudziłem

że

już

Nowoczesne budownictwo poszukuje
raz to nowych form i kształtów, któreby

Kaes

zewnętrz

miejscowości Sestrieres, położonej na wy
sokości 2000 m. ponad poziomem morza, wy
budowano dwa nowe hotele o zupełnie no
wej i niespotykanej dotąd konstrukcji. Bu
dynki zostały wykonane w kształcie okrą
głych 14-piętrowych wież, wysokości 38 m.
i średnicy 18 m. Okrągły kształt został wy

w

Odznaczenie

hotele

w poszukiwaniu nowych form
co brany ze względu na duże oszczędności w
da ogrzewaniu hoteli. Cały parter zajmują ja

przy estetycznym wyglądzie
nym maksimum wygody ,i wykorzystania
miejsca w budowli. W Alpach Włoskich,

ły

dalnie,
wzdłuż

160

pokoi
spiralnego

a

tem-

od

żołądka.

Okrągłe
Nowoczesne budownictwo

się,

pięciu minut dobijał się
do drzwi sekwestrator, aby ściągnąć poda
tek od psa, którego przed laty podarowa
łem swemu serdecznemu przyjacielowi.
Taki sen miał mieszczuch
w wigilję
Dnia Oszczędności. A może wśród Czytel
ników znalazł by się przypadkowo ktoś,
kto by mi powiedział jaki bym miał sen,
gdybym był dobrym rolnikiem.
bardziej,

zostało rozmieszczone
chodnika o szerokości

wielkiego
pianisty
Hoffmann

Józef

komandorem orderu

,,Polonja

Restituta”

W dniu 29-ym bm. odbyła się w Mini
sterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego uroczystość wręczenia komandorji III klasy orderu ,,Polonia Restituta",

położone w jednej pła
poziomu podłóg są znanemu pianiście polskiemu, p. Józefowi
siednich pokoi wynosi około 6 cm. Cechą Hofmannowi, za
zasługi, położone na polu
charakterystyczną tych nowoczesnych bu krzewienia kultury muzycznej.
Dekoracji dokonał kierownik Minister
dynków jest brak jakichkolwiek schodów,
rolę ich odgrywa spiralny chodnik oraz win stwa Oświaty prof. Chyliński, w towarzy
dy. Całkowity koszt budowy jednego ho stwie wicemin. ks. Zongołłowicza, dyr. Lip
telu wyniósł 1.600.000 lirów*
skiego i naczelnika Zawistowskiego*
1.2

m.

Piętra nie

szczyźnie,

są

lecz różnica
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fundusz
Twórzmy
przyszłe wydatki"
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Prezes
Praca i

oszczędność

—

gnie dobrobytu zarówno jednostki, jak i
To też kapitał,
własną
społeczeństwa.
osiągnięty, winien być celem każ
dego z nas...

pracą

Pod

temi hasłami, w blasku tęczy
roz
symbolu nadziei lepszego jutra
—

—

się

poczyna

Dzień
Międzynarodowy
Dzień, dla nas, Polaków,

Oszczędności.

donioślejszy, że bodźcem być ma do
dalszego, jeszcze intensywniejszego, riiż
dotychczas, wysiłku: o ile bowiem w in
nych krajach idea oszczędności miała
swoje stare tradycje i swój realny wy
raz w postaci wielkich sum zaoszczędzo
o tyle my musimy
gmach kapi
nych

oszczędności

JCenryfłSruSiero

dźwi

dwie

to

.

Nie

można

wreszcie

zorganizowania

pominąć
P.K.O.

przez

brak

faktu

złotych, w tem około 3/4 obrotu bezgo
tówkowego, który ułatwił znacznie obro
zarazem
handlowe,
ty
uzupełniając
obieg pieniężny.

oszczędza i
drodze odbudować się pragnie z
świat

cały

tej

na

obroto

i

inwestycyjnych

tym

Polska bowiem posiada ludność
pracowitą i oszczędną. Również rola na
szej młodzieży jest w tem doniosłem
dziele bardzo wielka:
młodzież
polska
jest ambitna i niewątpliwie dojdzie do
wytkniętego sobie celu.
Dziś, gdy świat cały
święci Dzień
scu.

Wyścig oszczędności
Dziś

W

w yścigu
powszechnym
oszczędnościowym my, Polacy, nie bę
dziemy zpewnością na ostatniem
miej

czekowego w Polsce, który w samym tyl
ko,r. 1934 wyniósł przeszło 27 miljardów

tem

środków

wych.

obrotu

powo

-

P.K.O.

jennej' ruiny gospodarczej,
zwalczając
przy
pomocy
kapitalizacji
drobnych
oraz
oszczędności kryzys, bezrobocie

mienia

I

15-tu
zrobić

należy

nie

—

tem

na

nas
niepomyślnie. W prawdzie pod
względem wysokości wkładów oszczęd
nościowych, wiele mamy jeszcze do zro
ale zato
bienia, aby dorównać innym
w żadnem państwie nie zazna'czył się tak
wielki postęp, w ciągu bowiem ostatnich
tylko sześciu lat (a były to lata kryzy
—

su!)

su

polu.

wypadnie

on

oszczędności

stan

niemal

Tembardziej więc
się

Polsce

w

wzrósł

trzykrotnie.

pracy

rachunek

naszych poczynań

z

stwierdzić

—

latach

po

winniśmy

Oszczędności,

dla

nie

—

wolno

dziś cofać, nie wolno ustawać

nam

w

dal

szych wysiłkach!

-

talizacji

budować

podstaw drobnemi,

od

systematycznemi wkładami miljono
wych rzesz obywateli. I musimy to czy
nić, wbrew światowemu kryzysowi gos
podarczemu, który i tak zmusza nas do
,,z a ciskania pasa", i wbrew wszelkim in

125

ale

-

'

nym trudnościom.
A że na dobrej

jesteśmy w tym kie
runku drodze,
świadczą choćby tylko
suche, a bezstronne liczbyzesprawozdań
wkładów
P.K.O. 673
miljony złotych
oszczędnościowych na m. wrzesień r. b .!
Lecz nie sam a
tylko oszczędność jest
sztuką
większą jeszcze bowiem sztu
ką jest umiejętna oszczędność.
—

oszczędności
miljonów
złotych
spółdzielców

W

n n

ia d
nie

Któż

*

zna

Jlaczelnym (Dyrehłorern Zwrinasfcu Spółdzielni rolniczuefi
damo-zaiofiftoioycA p. 3fi. 3tfier*fiowsfiim
i

nie

docenia

tego

ol

który udzielił
uprzejmie szeregu cennych, cieka
nader pocieszających inforwych i
macyj.

mierza

brzymiego znaczenia, jakie
go
spodarstwie społecznem ruch spółdziel
spółdzielczy ruch
czy, a szczególnie
Mimo
rolniczy?
kryzysu gospodarczego,
mimo chwilowych może załamań
na
niewielkim zresztą
tym lub innym
odcinku, jest on bezwątpienia potęgą
ma

ujął

wywody

swe

—

—

Pocztowej Kasy Oszczędności, p.
Henryk Gruber, mówiąc nam o oszczęd

ności

w

Polsce i

celach

o

nościowej, kierowanej
stytucji.

oszczęd

akcji

siebie,

przez

in

-

.

Dobrze

zrozumiana

oszczędność

polega nie na tem, że człowiek gromadzi
pieniądze, unikając wszelkich wydatków
i cierpiąc niedostatek, lecz na um iejętnem
ich wydawaniu. Inaczej mówiąc,na
takiem ujęciu potrzeb, by zamiast czy
nić wydatki, które w chwili obecnej mo
gą być zbędne, tworzyć sobie fundusz na
wydatki przyszłe.
O tem, że

znaczna

i

to

potęgą,

rosnącą

stale,

uświadamiania

wzrostu

Rok

tak

aktualnej dziś,

,,Dniu

ruchu

na

-

-

zrozumieniu

wspólnej, potężnej pod
opartej na scalonym
w
jednej, silnej całości organizacyjnej
ruchu spółdzielczym
zgrupowane do
tychczas w 9 związkach dzielnicowych
spółdzielnie rolnicze zjednoczyły się w
i
za
Związku Spółdzielni rolniczych
—

robkowo

-

gospodarczych

Wreszcie
czas

.

R. P

.

więc rozdrobniona

dotych

i słaba snółdzielczość rolnicza, kro-

społeczeń

część

polskiego zdajejuż sobie z tego na
leżycie sprawę, świadczą choćby dzieje
szesnastu łat działalności Pocztowej Ka
sy Oszczędności w jej społecznej służbie
dla idei oszczędności
i budowy potęgi
gospodarczej Polski.
stwa

książeczkę

PKO

posiadał

23-ci

co

z

miesiąca

miesiąc

na

wielka

ta

ludzi

pracowitych, oszczędnych
zornych, wzrasta dalej.
Niena tem jednak ograniczają
niki

działalności

P.K.O.

rzesza

prze

i

sięwy

oszczędnościowej i kapitalizacyjnej. Oto
na rachunkach czekowych w P.K.O. zło
żonych było w końcu sierpnia b. r 192,7
miljonów złotych. W imponujący rów
nież sposób przedstawia się stan stoso
wanej przez P.K.O. wyższej formy osz
.

czędności,

a

mianowicie

ubezpieczenia

ubezpieczeń P.K.O., da
jący ubezpieczonym wielkie korzyści,
rozwija się znakomicie. Ilość wydanych
polis ubezpieczeniowych z 6.000 w r. 1928
na

życie..

wzrosła

Dział

do

110.721

ubezpieczenia
wzrosła do

pnia

1935r.

z

w

r.

1935,

18,8 milj.

170,8 milj. zł.

zł.
w

a

suma
r.

1928

końcu

sier

w

sze

—

Jakie

są

zadania

Związku?

jego polegają na przepro
wadzaniu w zrzeszonych spółdzielniach
wymaganych przez ustawy rewizyj, na
doskonaleniu pracy
spółdzielni, repre
—

Zadania

ich

zentowaniu
wreszcie
i

postulatów

i

na
pracy
ruchu spółdzielczego

niczego

obronie

nazewnątrz,

a
interesów,
nad rozbudową rol

słusznych

krzewieniu

w

Polsce

idei

wśród
spółdzielczej
najszerszych warstw społeczeństwa. W
tej chwili Związek skupia 4.795 spół
dzielni,
tj. około 44 proc. ogółu spół
dzielni związkowych w Polsce, w czem
2.606 Kas Stefczyka, 622 Banki Ludowe,
943 Spółdzielnie mleczarskie, 531 Spół
dzielni rolniczo
handlowych i rolni
czo
spożywczych oraz 91 innych spół
dzielni. W szystkie te spółdzielnie zrze
szają około 1.560.000 członków, w czem
1.100 .000

rolników.

Ależ to cała

armja...
armja potężna gospodar
czo: udziały
członkowskie wynoszą zgórą 70 miljonów złotych, fundusze rezer
wowe
40 miljonów zł....
Tak —i to

—

—

i

Obywatele

Obywatelki I

szłość.

wszystkich

Jak

ma

to

odcinkach

życia gospodarczego

imię własnego

I

każdy, pracując,

Olbrzymi aparat

poświęcony jest

corocznie

MIĘDZYNARODOWY
W

dniu

tym

łączymy się

lepsze jutro.
Centralny

ze

dzień

DZIEŃ

wszystkimi

niezależności

31

państw,
października jako

narodami

w

poczuciu

Oszczędnościowy
Eolskie i

Rzeczypospolitej

narodów

OSZCZĘDNOŚCI
.

Komitet

jest organizacja tego olbrzy
miego aparatu?
Działalność gospodarcza
spółdzielni
związkowych oparta jest na 9 centra
lach gospodarczych. Centralami finansowemi są: Bank Związku Spółek Za
robkowych i Centralna Kasa Spółek
suma
bilansowa których
Rolniczych
wynosi 243 miljony zł. Centrale mleczarskie to: Związek Gospodarczych Spół
—

gospodarczego i kulturalnego bytu narodu.
zasadzie ekonomicznej
Tej podstawowej

jednostek

-

musi

Kapitał osiągnięty z własnej pracy powinien być celem każdego obywa
tela Rzeczypospolitej. Kto rzeczywistośćtrzeźwo ocenia, a gospodarną myśląwy
biega poza dzień dzisiejszy, ten buduje swoją i narodu niezależność na trwałych
fundamentach.
Ten wie, że kapitały nagromadzone przez społeczeństwo stano
wią najskuteczniejszy środek walki z bezrobociem i ożywiają wszystkie dziedzi

1

we
udzieliły swym ezłonkom 240 mil
jonów zł. pożyczek. Niemniej pokaźnie
przedstawiają się i inne obroty naszych
mleczarnie
spółdzielni:
spółdzielcze
roku
przerobiły w
ciągu
ostatniego
przeszło pół miljarda litrów mleka i wy
płaciły dostawcom zgórą 40 miljonów
handlowe
zł., zaś spółdzielnie rolniczo
dokonały obrotów towarami rolniczy
mi na sumę zgórą 80 miljonów zł.

PRZEZORNOŚCIĄ

interesu

OSZCZĘDZAĆ

ny

oszczędności?

Wkłady oszczędnościowo osiągnę
ły, minii ciężkiej sytuacji w rolnictwie,
125 miljonów
imponującą wysokość
złotych. Kasy Stefczyka i Banki Ludo
—

i

uczynić?
PRACĄ

W

A

—

społecznego budzi się co
raz gorętsze pragnienie powrotu
do równowagi.
Toczy się konsekwentna walka
0 lepsze jutro.
Trzeba było szeregu lat i szeregu błędów, aby narody przekona
i jeszcze raz praca
stwarza
ły się, że nie magiczne formułki, ale p r a c a
dla narodu podstawę jego przyszłości. Program to stary, ale jakże prawdziwy,
program setek lat ubiegłych i przyszłych. Ten to program przyjęły społeczeństwa
rozumiejące potrzebę gospodarczego rozwoju.
Narody, rodziny i jednostki bu
dują na w*” skutecznie podstawy swego bytu. Po wielu zawodach rozbrzmie
wa
dziś z wszystkich krańców
kulturalnego świata hasło, że trzeba wrócić
do twardej lecz niewątpliwej prawdy, iż każdy sam budować musi swą przy
Na

dziedzinie

w

w

regach związkowych

—

.

1934

organiza

naszą

Półtora miliona członków

—

.

obywatel, dziś już co 18-ty składa swe
oszczędności w P.K.O., a z roku na rok,

najpotężniejszą
cją spółdzielczą.

przeszło

Stan

jonów zł., przyezem liczba obywateli, po
siadających książeczki oszczędnościowe,
wzrosła o 370 tysięcy! Gdy jeszcze w r.

czoło

będąc

-

obywatel —posiada
czem książeczki PKO

wkładów
oszczędnościowych w
wynosił na wrzesień b. r. prze
szło 673 miljony złotych, a około 1.800 .000
obywateli Polski posiadało książeczki
oszczędnościowe P.K .O
Przyrost tych
wkładów wynosił więc w r. 1935, w po
równaniu zkońcem r. 1934, około 49mil

na

rolnic

chwilą Związek wysunął się
ruchu spółdzielczego w kraju,

tą

-

Co 18

P.K .O

Z

konieczno

działania,

stawy

0-

kapitalizacji
społeczeństwa. Pragnąc zaznajomić na
szych Czytelników z pracą naszych spół
dzielni, w szczególności zaś z ich akcją
zakresie oszczędnościowym, zwróci
w
do
Naczelnego
Dyrektora
liśmy się
Związku Spółdzielni Rolniczych i Za
robkowo
Gospodarczych R. P p Kazi
.

Polsce

Oto bowiem, w
ści stworzenia

dziedzinie

szczędności",

rolniczego

gospodar

Polski i reprezentantem
interesów całego drobnego

—

najszer

w

znaczeniu
spółdziel
stwierdził
wstę

przełomowem

pie Dyr. Kierzkowski
początek roku
znaczenie
bieżącego miał przełomowe

masach rolników. Jest on, równo
cześnie z natury rzeczy potężną dźwi
w

w

czego

miarę

w

w

o
Dla

—

szych
gnią

to umiejętne
Oszczędność
wydawanie pieniędzy
—

—

czem

gospo-

stała się po
drogami,
czynnikiem w życiu gospodar-

tężnym

czych

i

różnemi

cząca

twa.

—

Prezes

Kierzkowskiego,

nam

w

-

Tak też właśnie

rolników

wiary

w

Jaka

-

dzielni

Mleczarskich

Spółdzielni

w

Mleczarskich

(Ciąg dalszy

na

Poznaniu,
i

Zw.

Jajczarskich

stronie 6-eih
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OSZCZĘDZAĆ
(Ciąg dalszy
Warszawie

w

Mleczarski

obrotów

ły

zł. i

m.

masła.
m

in.

w

i

24

sumę

Wreszcie

tysięcy
2.372.200 kg

Centralami

rolniczo
w

-

dokona

300

milj.
wyeksportowały

na

handlowe-

handlowych

Poznaniu, Biu

Syndykatów rolniczych i Cen
trala Spółdzielni rolniczych w W arsza
rolni
wie, oraz Syndykat Spółdzielni
czych w Krakowie; dokonały one obro
tu zbożem i artykułami rolniczymi na
sumę 51 miljonów zł.
Obecnie, zdaje się, przewidziane
są zmiany, organizacyjne?

ro

Chodzi

—

Związek

Małopolski

Centrala rolników

są:

strony 5-ej).

Krakowie, które

spółdzielni

i

ze

zleceń

-

lecz

nie

właściwie

zmontowanie po

o

KUPOWAĆ

TO

raz

morządu

związkowego w
organizacyjnym. Z dniem bo
działać
wiem 30 marca br.
przestały
z
jego organa, pochodzące
dokonanych
okresie
dawniej jeszcze wyborów, W
przejściowym funkcje czynnika samo
rządowego pełni Rada Główna, składa
jąca się częściowo z przedstawicieli organizacyj, z których powstał Związek,
zaś

częściowo

członków,

z

Ministra

to

ekonomiczne

odkładanie

—

ki azotowe i inne.'

Jest to

więc akt

gospo

darczy wspólny ludziom i niższym tworom
organicznym i może być uważany za akt
wybitnie naturalny.
Jego bodźcem, jego
przesłanką motoryczną jest przezorność i
myśl o jutrze.
W nauce panuje zgodna opinja, że oszczę

i

ukonsty

Radę Główną.

Jeżeli idzie

o Pomorze,
to obejmą je
okręgowem walnem zgroma
dzeniu w Toruniu, w dniu 21 listopada,
oraz częściowo
również na walnem okrę
gowem
zgromadzeniu w Poznaniu, dn.

8

na

Dla dalszego rozwoju ru
listopada.
spółdzielczego w Polsce i jego roli
życiu gospodarczem całego kraju, jak
poszczególnych jego dzielnic wejście
życie samorządu Związku w jego no

w

i
w

Skarbu.

pozwolą wyłonić Rady Okręgowe, zwo

dobrobytu jednostki, rodziny i pań
jako taka jest obowiązkiem każ
dego obywatela. Klasycznym krajem osz
czędności jest Francja, która dzięki swym
wielkim oszczędnościom utrzymuje swe sta
nowisko mocarstwowe w rzędzie państw, z
których niejedno przewyższa ją ludnością,
ruchliwością, uprzemysłowieniem i postę
pem technicznym.
Jeśli chodzi o granice rozsądnej Oszczęd
ności, to wszyscy ekonomiści oświadczają
stwa

się

i

za

że

tem, że taka

oszczędność, która

po

lega na odmawianiu sobie potrzeb koniecz
nych dla rozwoju fizycznego i duchowego,
jest szkodliwą. Oszczędność zdrowa winna
polegać na odmawianiu sobie zaspokojenia
potrzeb zbędnych, jak tytoń, alkohol, rzeczy
luksusowe itp.
Jeśli chodzi

dności,

o

moralne znaczenie

oszczę

tej sprawie istnieje zupełna
dność ma bardzo wielkie znaczenie moral
jednomyślność w opinji
społecznej. Od
ne, społeczne, gospodarcze, a nawet polity
najdawniejszych czasów oszczędność uwa
czne, że jest ona źródłem
szczęścia życio- żana była za cnotę, a budzenie zmysłu oszczędności za ideał wychowania obywatel
skiego. Oszczędność nie jest sknerstwem,
Cl.K.O. m
Grudziądza
lecz rozumnem gospodarowaniem dobra:
w nowe' siedzibie
Sknera odmawia sobie zaspokojenia nawet
niezbędnych potrzeb, gromadząc pieniądz,
będący dlań bożyszczem i celem. Człowiek
oszczędny odmawia sobie wydatków na
zbędne rzeczy, uważając pieniądz nie za cei,
lecz za środek do życia i spełnienia godzi
wych celów, przedewszystkiem zaś do za
bezpieczenia sobie spokojnego jutra i szczę
ścia sw'ojej rodziny.
oszczędności
Zmysł
podnosi poziom etyczny ludzi, przyzwycza
jając ich do wstrzemięźliwości, hartuje ich
wolę. odciąga od chęci używania życia ze
szkodą dla zdrowia, od alkoholu, złego to
warzystwa i gier hazardowych, a przyzwy
czaja człowieka do życia Z myślą o przy
szłości, zachęca do pilności w pracy, pobu
dza gorliwość w pełnieniu obowiązków, ro
dzi przedsiębiorczość i czyni naturę polską,
w której
panuje fantazja i uczucie, więcej
praktyczną i zdolną do walki o byt
Niemniej doniosłe jest społeczne znacze
to

I

Krasicki

strofował

satyrze
pod
zarzucając na
rodowi, że lekkomyślnie trwoni
majątek,
bogacąc kraje ościenne.
w

,,M arnotrawstwo",

,,Bogacimy ubodzy kraje okoliczne,
,,A zbytek, co się czczym pozorem chlubił
,,Okrasił nas powierzchownie, a w istocie
zgubił".
Hasło:
dzone

Się,

,,Zastaw

w

epoce

żeśmy roztrwonili
nów,
w

a

królów
dobra

się", zro

postaw
saskich,
z

sprawiło,

epoki

Jagiello

był stale pusty, co
spowodowało upadek Rzeczy

Slcarb Państwa

że

rezultacie

pospolitej.
Historja oszczędności w okresie porozJ.D.
biorowym ma u nas, a w szczególności na
ziemiach b. zaboru pruskiego, swoją chlu
bną kartę. Wszak dzięki niej została urze
czywistniona idea Karola Marcinkowskiego
stworzenia polskiego stanu
średniego, a
piękne zw'ycięstwo społeczeństwa wielko
polskiego w walce o ziemię jest również
zwycięstwem pracy i oszczędności. Świet
źródłem zdrowego kredytu i opłacalnej pro ny rozwój spółdzielczości, a przedewszystr
dukcji. Wstrzymują one ponadto w kraju kiem banków ludow'ych, na ziemiach za
emigrację zarobkową, która jest zmniejsze chodnich zawdzięcza swoje istnienie oszczę
niem śił żywotnych narodu.
dności społeczeństwa polskiego
b. zaboru
Nie od rzeczy będzie wspomnieć,
jakie pruskiegó. Rozkwit przemysłu i handlu w
znaczenie posiada oszczędność w
dziedzi b. Królestwie Polskiem w okresie t. zw. po
nie kultury narodu.
Nędza nie jest wylę zytyw'izmu jest również dziełem Oszczęd
garnią talentów i szkołą dobrych obycza ności. To samo należy powiedzieć o rozwo
jów. Historja uczy, że życie kulturalne ju oszczędności w b. zaborze austrjackim w
rozkwita najlepiej w krajach o dużej za ostatnich dziesiątkach lat przed wojną.
możności.
Proces narastania kapitałów
w
Okresy najwyższego rozwoju eNiepo
konomicznego pokrywały się zazwyczaj z dległej Polsce postępuje stosunkowo powo
okresami rozwoju nauki, literatury i sztuki.
li.
Istnieje szereg przeszkód hamujących
Bogate republiki greckie, Rzym za Augusta, rozwój oszczędności. Najważniejsze z nich
zamożne państwa i państewka włoskie w
to trudności gospodarcze kraju zniszczo
okresie odrodzenia, Hiszpanja, Francja, Ho- nego długoletnią wojną, ńiska skala zarob
landja i Anglja w okresie rozkwitu gospo ków szerokich warstw społecznych oraz du
darczego przysporzyły ludzkości takich że bezrobocie. Ujemnie wpływ'a na wzrost
oraz
skarbów literatury i sztuki, jakich nie znaj oszczędności pęd do życia nad stań
dziemy w twórczości biednych, choć skąd pewme nawyknienia z Okresu wojennego i
do
Również w powojennego
inąd dzielnych społeczeństw.
wyrzucania pieniądza.
Polsce ,,złoty wiek literatury" przypadł na Kryzys zaufania, mający swoje źródło we
i finanso'wych
Okreś najwyższej zamożności społeczeństwa wstrząsach gospodarczych
za czasów ostatnich Jagiellonów.
świata w ostatnich latach, występujący ja
Hasło ,,Bogaćcie się" m a więc głębszy ko objaw masowej psychozy, podważa zau
sens, jeśli nie jest pojęte zbyt
materjali- fanie do bnków i wszelkich instytucyj fi
stycznie.
nansowych, przyczynia się do zgubnej z
Zagadnienie oszczędności w Polsce ma punktu widzenia ekonomicznego tezauryznaczenie
niewspółmiernie większe, niż zacji. Ponadto istnieje w naszem społe
gdzieindziej. Oszczędność jest w arunkiem czeństwie dużo niewiary w owocność po
naszej Samodzielności ekonomicznej, a mo czynań nad wytworzeniem kapitałów rodzi
że nawet naszej
egzystencji politycznej. mych oraz w-prost zgubne przeświadczenie,
Słynny ekonomista francuski Jan Baptysta że tylko większa pomóc finansowa zagra
i
Say powiedział, że ,,narody nie umiejące nicy może przyczynić się do ożywienia
z
pracować i oszczędzać muszą zniknąć
rozw'oju życia gospodarczego naszego Pań
Pracować
powierzchni ziemi'*.
umiemy; stwa. Przeświadczenie to jest najzupełniej
nracujemy dobrze w kraju, a jeszcze lepiej błędne. Pożyczki zagraniczne
choćby
ńie dają nigdy tego, co własny
zagranicą. Nie wszyscy jednak umiemy najlepsze
oszczędzać Polak ma szeroki gest, lubi za kapitał. Muszą być one bowiem zwrócone
Wada ta zagranicy, powodując mniejsze lub większe
bawę, zbytek i życie nad stan.
występowała jaskrawo
przed
upadkiem wstrząsy na rynku pieniężnym i kredyto
Rzeczypospolitej. Znane są z hislorji za wym w chwilach zwrotu rat, wzgl. całego
bawy szlachty polskiej, jej zbytek i marno wypożyczonego kapitału.
Pożyczki zagra
trawstwo. Wystarczy wspomnieć o słynnym
niczne zabierają część dochodu społecznego,
wjeździe posła Ossolińskiego za Zygmunta który w postaci odsetek odpływa z kraju,
III Wa2y do Rzymu z pocztem szlachty, w
są okupione szeregiem koncesyj ekonomicz
przesadnie zbytkownej zbroi, n a koniach ze nych, a często i politycznych. Oddają one
złotemi podkowami, które były celowo tak
niejako państwo w niewolę państwa wiesłabo przybite, że odpadały, budząc podziw rzycielskiego.
Zresztą kapitał zagraniczny
pospólstwa rzymskiego dla bogactwa ma ma to do siebie, że ucieka zkraju, w którym
Już
ksiądz czuje się niedobrze, gdzie nie znajduje od
gnata polskiego i jego gestu.
Piotr Skarga w jednem z swoich kazań sej powiednich w'arunków do spełnienia swojej
mowych gromił naród za zbytki, a ksiądz funkcji, spowrotem do k raju macierzystego.

oszczędności

i

wegó

biskup
tytułem

chu

nych przez
Dopiero wym ustroju
będzie
organizacyjnym
więc obecnie, Okręgowe Walne Zgroma posiadało doniosłe i niewątpliwie kodzenia, wyznaczone na najbliższy okres, irzystne nader znaczenie.

jest oszczędność?

spożycia dóbr na prżyśżłość celem zaspokojenia przyszłych potrzeb.
Miast zaspokoić swoje potrzeby
obecne
myśli człowiek o przyszłych, odczuwa je
równie silnie, jak teraźniejsze i odkłada coś
na
nieznane jutro, na czarną godzinę,
na
starość lub dla dzieci. Oszczędność jest zja
wiskiem występującem również w świecie
zwierzęcym, a nawet i roślinnym. Wie
wiórki, pszczoły i mrówki stosują oszczęd
ność w postaci gromadzenia zapasów, nie
które zaś rośliny gromadzą na zapas związ

jest

HAŁAMAJSHKco

alny Zjazd Delegatów

wybory

mianowa

Sprawa odrodzenia i upowszechnienia instytucyj oszczędnościowych z około 30
zmysłu oszczędności oraz wzmożenia kapi państw, na którym uchwalono podjąć ener
talizacji jest jednem z najważniejszych za giczną akcję krzewienia oszczędności oraz
gadnień obecnej doby. Myśl ta absorbuje ustalono zasady współpracy nad osiągnię
rządy poszczególnych państw, jak również ciem tego celu. Na tym Kongresie uchwa
powołane do tego czynniki Społeczno-gospo lono również obchodzić we wszystkich pań
darcze.
Staraniem tych czynników odbył stwach uroczyście dzień 31 października, ja
się w roku 1924 w Medjolanie we Włoszech ko ,,Dzień Oszczędności'4, przeznaczony na
I Międzynarodowy Kongres przedstawicieli
krzewienie idei oszczędności.

Oszczędność jako pojęcie

W

tuować

układzie

Znaczenie
Co to

łać

o
zmiany,
pierwszy sa
jego nowym

U

w

.

—

—
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Jakie są skutki sfakej kapitalizacji

wewnętrzne!?

biaba

tc
Kapitalizacja wewnętrzna
nie oszczędności.
Oszczędność usuwa lęk o m ała siła kupna ludności, to przedewszystprzyszłość, daje spokój ducha i poczucie kiem drożyzna kredytu. Podczas, gdy nad
niezależności ekonomicznej.
Rodzi ona do produkcja towaru jest zjawiskiem końjunki zadowolenie społeczne szerokich
turalnem, niedostateczny rozwój
procesu
brobyt
Fot. Poznański.
mas
oraz
przeciwdziała nastrojom i ten kapitalizacyjnego jest zjawiskiem
natury
Komunalna Kasa Oszczędności
miasta
dencjom wywrotowym, które godzą W' ist strukturalnej, wrzyna sję zatem głębiej w
Grudziądza, która dotąd mieściła
się w nienie państw.
życie gospodarcze (Adamczewski: ,,Pieniądz
gmachu Ratusza przenosi się w tych dniach
Gospodarcze znaczenie oszczędności nie ł problem jego wartości"). Zbyt wysoka sto
do własnego gmachu przy ul. Mickiewicza.
Mówią o tem różne pa procentowa, szczególnie w obrocie k re
wymaga uzasadnienia.
Dom w którym odtąd będzie się Kasa mie
przysłowia, będące mądrością narodów, jak dytowym prywatnym, utrudnia wszelką
ściła został odpowiednio przebudowany
i
np. ,,Ziarnko dp ziarnka, a będzie miarka",
dostosowany do potrzeb instytucji banko
,,Oszczędność i praca narody wzbogaca".
wej.
zeNawet najdrobniejsze oszczędności
Przedstawia się też okazale i upiększa tą
branefrazem, stanowią miljardowe kapitały
jedną z najruchliwszych ulic śródmieścia. społeczne. Tem właśnie bogatą jest Fran
Suma wszystkich wkładów oszczędno
KKO. m iasta Grudziądza cieszy się wielkiem
cja, że każdy jej obywatel oszczędza. Ka ściowych, złożonych w komunalnych k a
zaufaniem a posiadanie własnej siedziby w
pitały zgromadzone w kasach oszczędności sach oszczędności, P. K. O., spółdzielniach
ruchliwym punkcie przyczyni się niewąt i w bankach tworzą nowe' warsztaty prakredytowych oraz w bankach publicznych i
pliwie do wzrostu zaufania i Zzwiększenia fcy, dając zajęcie szerokim warstwom lud
prywatnych
wynosiła z końcem 1934 r.
co
z
dla
miasta
obrotów,
będzie
korzyścią
ności, usuwając bezrobocie, podnosząc do około miljarda 900 miljonów zł, analogiczna
i dła mieszkańców.
brobyt i skale życiową ludności. Są ófte1 zaś kw'ota-oszczędności na ziemiach, wcho—

—

—

produkcję

Kredyt, powodując drozyzn
konkurencji handk
z
oraz
wej
zagranicą
upadek przedsie
biorstw, operujących zbyt drogim kredj
tern.
Chroniczny brak i drożyzna kapitał
potęgują każde przesilenie koniunkturalne
wysoka bowiem stopa procentowa uniemoż
liwia trzymanie normalnych zapasów towa
rów na składzie, zwiększona zaś podaż to
waru obniża jego cenę.
towarów,

na

niemożność

Jak się przedstawia kapitalizacja
wewnętrzna w Polsce?

—

Izących
a

z

w

sk ład

Rzeczypospolitej, wynosl-

końcem 1913 roku blisko ZA

razy

wię-

:ej.
Rozw'ój oszczędności w Polsce w latach
id 1926-1934, obrazują na tle ogólnej sumy
ęktadów wszelkiego rodzaju na wszystkich
nstytucjach finansowych następ cyfry;

CZWARTEK, PIĄTEK, DNIA 31 PAŹDZIERNIKA I 1 LISTOPADA 1935 R.
W tem

Wkłady w instytucjach finansowych

Rok

1926

wkłady

oszczędnościowe

1.193,0
1.874,6
2.512,7
2.694,0
3.039,3
2.686,0
2.723,1
2.759,1
2.996,7

471,7
860,5
1.284,5
1.494,0
1.812,9
1.683,9
1.761,8
1.734,9
1.813,4

darczego, trzymanie pieniądza
czynem antyspołecznym.

w

domu

7
BSBt

jest

nad odrodzeniem zmysłu oszczę
podjąć musimy, by być panami na
1928
własnej ziemi, by mieć znaczenie i szacu
1929
nek świata, by być
mocarstwem
polity1930
cznem i gospodarczem.
1931
Musimy mieć zawsze przed oczyma do
1932
niosłe słowa Pana Prezydenta Rzeczypospo
1933
litej Ignacego Mościckiego, że ,,naród, w
1934
którym oszczędzanie stało się przyzwycza
Cyfry powyższo ilustrują bardzo duży jeniem każdego obywatela, buduje swe go
postęp w gromadzeniu kapitałów oszczęd
spodarstwo na najtrwalszym fundamencie".
nościowych w ostatnich 9-ciu latach. Nie
mniej jednak pod względem kapitalizacji
stoimy w tyle poza innemi kulturalnemi
Dalsze
państwami Europy.
pomnażanie
kapitałów rodzimych będzie postępowało
tem szybciej, im większe rzesze obywateli
stosować będą w życiu codziennem zasadę
rozumnej i celowej oszczędności.
% r
SinSie o
1927

'

Pracę

dności

Oszczędność i kryzys
Kongresie oszczędnościowym w Paryżu i o rozwoju
gdyńsKiej MMC w oKresie przesilenia gospodarczego

.

Czy

obecnym kryzysie
sotoodarczym oszczędza(?
m ożna

w

Okres

obecny jest niewątpliwie trudny
dla oszczędzania.
Niemniej jednak istnieje
wiele warunków sprzyjających oszczędno
ści, jak stała waluta, zdrowe banki oraz
zniżka cen towarów i równoczesna zwyżka
wartości pieniądza, która umożliwia zaspo
kojenie tych samych potrzeb przy zmniej
Trudności w zdobyciu
szonym dochodzie.
pracy zarobkowej oraz niepewność utrzy
mania tejże, zmuszają niejednego do two
rzenia rezerw gotówkowych na przyszłość,
na
nieznane jutro i żłobią w umyśle spo
łeczeństwa przekonanie, że nie można wy
dawać więcej, niż się zarabia.
Coraz bar
dziej utrwala się w przekonaniu i świado
mości społeczeństwa
zasada
angielskiego
wzgl. francuskiego robotnika, że niema ta
kiego dochodu, z którego nie możnaby uciu
łać bodaj małego kapitaliku.

prezesa

idei

Władysława

oszczędności.

przyjęta przez I Międzyna
rodowy Kongres Oszczędnościowy,
który
odbył się w roku 1924 w Medjolanie, a w
którym to dniu nastąpiło jego zamknięcie.
W roku bieżącym, w drugiej
połowie
maja odbył się w Paryżu trzeci Międzyna
rodowy Kongres Oszczędnościowy, w któ
rym liczny udział wzięła Polska, wysyła
jąc delegację złożoną z 60 przedstawicieli
kas oszczędności i instytucyj finansowych
z
całego kraju pod przewodnictw'em wice
Jest to data,

należy składa(
ności ?

oszczęd

Oszczędności należy składać w przezna
n a
ten cel kasach oszczędności
bankach. Mamy w Polsce dostateczną ilość

czonych

instytucyj oszczędnościowych;
szczególnie
obfitują w nie ziemie zachodnie.
Mamy Pocztową Kasę Oszczędności, w
skróceniu:

P.

K.

O.,

mamy bardzo

liczne

Kasy Oszczędnościowe, w skró
O., miejskie i powiatowe, ma
my spółdzielnie kredytowe, znane na zie
miach zachodnich pod nazwą banków lu
dowych. Mamy również dużo
pewnych
i
banków publicznych
prywatnych. Nie
wolno trzymać pieniędzy w domu w skrzy
niach, szafach itp., jak to czyni wielu nie
uświadomionych gospodarczo ludzi. Osz
czędność, polegająca na trzym aniu pienią
dza w domu jest tylko
połowiczną i nie
i
spełnia swojej społecznej
gospodarcze,
funkcji; nie przynosi bowiem odsetek i nie
wchodzi w życie gospodarcze.
Oszczędność
taka nazywa się tezauryzacją.
Jest ona po
nadto w wielkim stopniu szkodliwą, gdyż
powoduje wycofanie pieniądza z obiegu.
Zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy ry
nek pieniężny jest szczupły i nie wystar- |
cza n a
potrzeby normalnego obrotu gospo-1
Komunalne
ceniu:

K. K.

Bank

dności,

wiceministra
Korsaka.

spraw

W

Oszczę

wewnętrznych
skład

delegacji

szczędnościowe nie ucierpały
dobie

w

kasach

nim, gdyż

na

gospodarczej depresji wkłady
lecz

zahamowały sią,

nie

w

spadły.

wchodzili dyrektor
Komunalnego Banku
Kredytowego z Poznania dr. Adamczewski,
jakoteż w'ybitni przedstawiciele pomorskich

z
Kasy oszczędności były więc jedną
i
fi
nielicznych gałęzi życia gospodarczego
nansowego, na którą kryzys wpłynął jedy
kas oszczędności w Osobach dyrektora Po nie hamująco nie czyniąc jej uszczerbku.
morskiej Wojewódzkiej K. K. O. p. Kazi
Objaw ten dał się zauważyć we wszyst
mierza
oraz
Sobolewskiego,
dyrektora kich krajach, o ozem świadczyły sprawo
gdyńskiej K. K. O. p. Franciszka Llnkego, zdania delegatów, biorących udział w kon
który z okazji ,,Dnia Oszczędności" podzie gresie z ramienia różnych państw.
lił się z nami szeregiem ciekawych i aktu
W Polsce jednak miał on specjalnie wy
alnych uwag.
raźny i zaakcentowany charakter.

Kasy oszczędności w Polsce mimo cięż
warunków
gospodarczych
przebyły
kryzys, jak Już zaznaczyłem, nie tylko nic
nie straciwszy ze swych wkładów, ale na
wet trochę zyskawszy.
kich

Pod znakiem
Tegoroczny Międzynarodowy Kongres
Oszczędności w Paryżu był trzecim skolei
mówi
zjazdem tego rodzaju
dyrektor
Linke.
Pierwszy odbył się w roku 1924
w Medjolanie, wówczas, gdy świat pozosta
wał jeszcze pod wpływem skutków nieda
wno zakończonej
wojny. Drugi w roku
1929 był niejako pożegnaniem konjunktury
gospodarczej.
Kongres ostatni był więc
pierwszym zjazdem międzynarodowym o
tym charakterze i posiadał duże znaczenie
praktyczne z powodu możności
wymiany
aktualnych poglądów między przedstawi
cielami poszczególnych krajów oraz porów
naniem doznanych przez nie skutków kry
-

kryzysu

Francuskiej

zysu.

Lebrun,

wzięło

udział

18

miałem

Stąd

możność

wysłucha

poza

niem

sprawozdań najwybitniejszych przed
stawicieli Międzynarodowego Instytutu Oszczędności odbyć szereg ciekawych rozmów
z przedstawicielami
kas oszczędnościowych
kilkunastu krajów.

Wkłady zahamowały
nie snadty

sio lecz

,,Czy ze sprawozdań kongresu
było zorjentować się co do skutków
-

su

dziedzinie pracy kas

w

można

kryzy

oszczędności?"

kongresie, którego znaczenie podkreś
obecny na otwarciu prezydent Republiki

okoliczność
Głównym powodem
była
podwójnie korzystnej lokaty kapitałów. Z
jednej
strony
zachęcająco oddziaływała
przedstawiana przez kasy oszczędnościow'e
gwarancja pewności i bezpieczeństwo, z
drugiej strony zachęcały stosunkowo wyso
kie
oprocentowanie lokat oszczędnościo
wych.
Kasy oszczędności w' dobie kryzysu świa
towego złożyły doskonale egzamin z swo
jej sprawności i wykazały mocną odpor
ność

ło

na

złe warunki, wskutek czego nie

wypadku, aby

dnościowa

dodatnio
Kryzys nie mógł wpłynąć
n a rozwój
instytucyj oszczędnościowych
ale mimo to
mówi dyr. Linke
kasy o—

W

lił

p.

państw.

—

—

Gdzie

Komitetu

Rady Centralnej

Dzień 31 października jest dniem, który
wszystkie kraje poświęciły propagandzie

—

—

zysowych

w

którak0lwiek

Polsce

została

czasie

w

kasa

tych

zlikwidowana

by

oszczę
lat kry

spowodu

niewypłacalności.
,,Czem się tłómaczy wobec tego likwi
dacja kilku kas oszczędności w Polsce w
—

okresie

między

Istotnie

rokiem 1932

a

rokiem 1934?"

kilka kas

uległo likwidacji,
jednakże posunięcia te podyktowane były
koniecznością w dziedzinie administracji,
albowiem zmieniono
granice terytorjalne
kilku powiatów,
niektóre
wobec
czego
kasy zlikwidowano, a kapitały ich przeję
ły inne kasy. Nie leżało to jednak w żad
nym związku z stanem finansowym samych
—

kas.

Propaganda oszczędności
,,Jakie stanowisko zajął Kongres Oszczędnościowy w stosunku do samej Idei
Coraz częściej
propagandy oszczędności?
daje się słyszeć pytanie czy należy forso
wać propagandę oszczędności, czy też ra
czej skierować oszczędności n a drogę kon
sumpcji?"
Wszyscy uczestnicy kongresu stanow
—

Gospodarstwa Kratowego

—

jako

zbiornica

Doroczny obchód Międzynarodowego
Oszczędności stanowi przegląd nietylko dorobku poszczególnych państw na
niwie oszczędności, lecz także wyników
pracy instytucyj kredytowych, które są
zbiornicami oszczędności narodu.
Jeżeli chodzi o Polskę, to pomijając
instytucje powołane specjalnie do gro
madzenia oszczędności,
pierwsze miej
sce zarówno
co do wysokości kapitałów
własnych jak i obcych zajmuje Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Bank Gospodarstwa Krajowego
jest
W
zakresie
instytucją
państwową.
swych czynności posiada Bank dwa od
rębne działy: dział kredytów długoter
minowych oraz dział innych operacyj
bankowych.
W dziale kredytów długoterminowych
udziela Bank pożyczek na nieruchomoDnia

oszczędności

przedsiębiorstwa przemysłowe, jak rów
nież pożyczek
komunalnych i kolejo
wych. Z pożyczek tych korzystać mogą
osoby fizyczne I prawne za wyjątkiem
Skarbu Państwa i przedsiębiorstw pań
stwowych nieposiadających osobowości
prawnej.
Pożyczki
długoterminowe
udzielane są bądź w gotówce bądź w lis
tach zastawnych, wzgl. w obligacjach.
W dziale innych operacyj bankowych
Bank
wykonywa wszelkie czynności
bankowe; w działalności' tej Bank uw
zględnia przedewszystkiem interesy o
znaczeniu państwowem.
Bank admini
funduszami,
struje
powierzonemi mu
na ustawowo
przez władze państwowe
określone cele.
Bank

przyjmuje gotówkę na wkładki
oszczędnościowe, jak również wkłady na
rachunkach czekowych oraz lokaty ter
minowe.

narodu

ają bezpieczeństwo pupilarne i korzy
stają z gwarancji Skarbu Państwa.

Listy zastawne i obligacje B. G.K.po
siadają poczwórne zabezpieczenie: odpowiedniemi hipotekami wzgl. majątkiem
i dochodami samorządów, specjalną re
zerwą, całym majątkiem Banku i wresz
cie
specjalnemi gwarancjami Skarbu
Państwa.

Kapitał

zakładowy

150.000.000 zł.,
na

zaś

re z

suma

796.415.577 zł.

Banku

wynosi

ogól

erwy 48.959.279 zł.,
i
lokat
wkładów

(na dzień 30.

IX

.

—

1935 r.).

Gospodarstwa Krajo
Główny mieszczą się w
Ponadto Bank posiada 18
Warszawie.
Oddziałów w Polsce oraz korespondenów we wszystkich ważniejszych ośrod;ach finansowych świata.
Centrala Banku

wego

9783

MATEiJAŁY TO

i

Oddział

wypowiedzieli się

za

dalszą

propagan

dą oszczędności, której przyświecają

m

Książeczki wkładkowe Banku

MOLENDY

czo

trzy

najważniejsze cele, a mianowicie, pozyska
nie nowych wkładów, pozyskanie szerokich
mas
dla idei oszczędności i utrzymanie do
tychczasowego stanu posiadania.

Ludzie, stojący

na

stanowisku,

że

oszczę

ogranicza do pewnego stopnia kon
sumpcję, popełniają duży błąd nie uwzglę
dniają oni bowiem wcale znaczenia kapita
łów', pow stałych z oszczędności, jako czyn
nika stwarzającego nowe możliwości pracy
Ponadto propaganda oszczędności
ma
je
szcze
tę dobrą stronę, że nie tylko kieruje
nieskonsumowany kapitał do kasy oszczęd
ności, ale wpaja również w umysły społe
czeństwa przyzwyczajenia do oszczędzania.
dność

,,Czy metody propagandy oszczędno
były również omawiane na kongresie?"
Przy kongresie uruchomiona była bar
dzo interesująca i bogato zaopatrzona wy
stawa, w której szeroko reprezentowane by~-

ści

—

(Ciąg dalszy

n a

str.

8).
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ze

1

LISTOPADA

1935 R.

PAWILONIE

PRAWDZIWIEITN1ITU SOSZCZEDHAKUPUJETYLKOW TORUŃ,

roku
w
,,W jaki sposób podzielono
kredyty kasy jeżeli chodzi o poszcze
lo wszystko to, co się wiąże z propagandą.
gólne zawody? i ile wynosiła ogólna suma?"
Na specjalną uwagę zlaslugiwal dział wło
na
Ogółem udzieliliśmy
kredytów
ski, w którym świetnie pokazano różne me kwotę 12 miljonów złotych.
Korzystały z
tody propagandy od wielkich barwnych ta tego przedewszystkiem handel, przemysł i
blic statystycznych począwszy, a na wspa- budownictwo, rzemiosło i inne zawody, jak

'-'is.

I

i;

strony 7).

RROLOWEJ JADWIGI

Oddział

W

pojęciu

w

dniowem

mieszkańców miast utarło

się mniemanie,

Państwowi

że

1)

R-KI CZEKOWE

1-miesięcznem,
wanie 3V2%, 3-miesięcznem,
wanie 4%%,
6-miesięcznem,
3)

Polska

lii.

skiada

Delegacja
Międzynarodowym Kongresie Oszczędnościowym
Paryżu
na grobie Nieznanego Żołnierza.
Widoczni: (x) Wiceminister Korsak, przewodniczący
Toruniu
w
(xxx) Dyrektor gdyń
delegacji, (xx) Dyrektor Wojewódzkiej K.K.O,
p. Sobolewski,
skiej K. K. O. p.. Linke, (xxxx) Prezydent m. Grudziądza p. Włodek.
na

w

wieniec

niałyeh, niezwykle starannych podręczni
szkolnych kończąc.
zawdzięczam
Kongresowi
paryskiemu
szereg bardzo trafnych spostrzeżeń i uwag,
wać

częściowo miałem
w

swej

pracy

tych
sne

na

możność

odcinku

zastoso

gdyńskim.

K. K .0

gdynskiel

.

roku

1936

w

istnienia

10-lecie

rozpęd w czasie największego kryzysu po
twierdzałby w wielu wypadkach twierdze
nie

o

wzroście

zroznmienia

dla

idei

oszczę

dnościowej.
rok

np.

właściciele

nieruchomości,

wreszcie

w

10-lećiu

tem

—

—

1934

wła

ziemskie

.

Rolnego mają wszelkie pra
papierów, posiadających bezpieczeń
stwo pupilarne i mogą być składane ja
ko kaucje i wadja, oraz służyć jako lo
kata kapitałów osób małoletnich, kapi
wa

tałów

30-

fundacyjnych,korporacyjnych,ko

ścielnych

i t. p.

Co to Jest T.K.O .I

u-

zawody, rolnictwa i rybo
łówstwo.
Część kredytów zużytkowano na
potrzebę zrwiązku i instytucyj komunalnych.
rzędnicy,

wolne

Skrót T. K. O.

oznacza Towarzystwo Kredytowo-Oszczędnościowe Spółdzielnia z 0graniczoną odpowiedzialnością, która ma
Te zestawienia i cyfry z okresu przesi
siedzibę w Bydgoszczy, przy ul. Herm ana
lenia gospodarczego
kończy dyr. Linke Frankego nr. 1. Nie każdemu jednak jest
znana
nazwa
Towarzystwo Kredytowoświadczą wymownie o tem, że kasy oOszczędnościowe, ale zn ają ją ci, którzy
z
szezędności zwycięsko weszły
ciężkiej kiedykolwiek z tej Instytucji korzystali,
depresji gospodarczej nie tylko nic nie stra a cenią ją ci wszyscy, którzy pracują z tą
ciwszy, ale zyskawszy nawet na zaufaniu i Spółdzielnią.
Towarzystwo Kredytowo-Ośzczędnościon a
zrozumieniu przez społeczeństwo zba
założone w grudniu 1926 roku,
we zostało
wiennych skutków oszczędności.
jako spółdzielnia stanu średniego i prze-

,.Czy
dala

w

obrocie

między

rokiem

1933

Nie. Różnica wynosi zaledwie 230 ty
sięcy złotych na korzyść roku 1934, ale za
sięg pracy w stosunku do roku 1933 wzrósł
conajmniej o 30 proc. Tranzakcje załat
wiane w naszej kasie posiadają charakter
Kla
masowy i składają się z małych sum.
sycznym tego dowodem jest ruch kasowygotówkowy, który w roku 1934 wzrósł o 10
miljonów i wynosi obecnie O'koło 40 miljo
nów złotych.
—

-—

—

-

finansowania

hasn

drobnego

zaznaczyć można, że Bank w zupełności
spełnia swoje zadanie. Przez zdrowe pod-(
staw y Spółdzielnia dziś poszczycić się mo
że pięknym dorobkiem.
Mimo najgorszych
i
warunków panującego kryzysu, rozwój
działalność stale się rozszerza.
O rozwoju
T. K. O. świadczy cyfrowy wzrost wkładów
oszczędnościowych, udziałów i ogólne obro
ty, co ilustruje niżej podane zestawienie:
W

roku

1927:

wkłady oszczędn.
72.545,- zł.

2.099,—
udziały wpłać.
4.351,—, obroty roczne
—

,

-

W roku 1929: udziały wpłać.
16.392,—
14.032,—, obroty rocz
wkłady oszczędn.
ne
927.053,— zl.
W roku 1931: udziały wpłać.
35.850,—
47.328,-, obroty rów
wkłady oszczędn.
ne
2.003.360,-— zŁ
W roku 1933: udziały wpłać.
52.647,—
55.457,—, obroty rocz
wkłady oszczędn.
ne
zł.
2.926.540,—
W roku 1935: udziały wpłać.
55.400,—
89.381,—, obroty rocz
wkłady oszczędn.
ne
3.620.500,— zł.
—

Korzyści

oszczędności

w

Państwowym

,

lokowania

z

Banku

Państwowy Bank Rolny w Gdyni poza
popieraniem rolnictwa, przemysłu rolnego,
1 rozwoju
gospodarczego wsi, szczególniej
na terenie
Kaszub, które to cele stanowią
główne zadanie tego Banku, specjalną pie
czą otacza eksport produktów hodowli zwie
rzęcej przez Gdynię, oraz uskutecznia wszel
kie operacje w zakres bankowości
wcho
dzące.

Rolnym

siadane przez nich

gdy wykorzystane
Książeczki

-

—

,

—

—

w

Gdyni

—

,

—

kwoty nie mogą być ni
w celach ubocznych.

wkładowe

Banku



i

dowody
lokaty mają wszelkie prawa papierów, po
siadające bezpieczeństwo pupilarne i mogą
bjć przedmiotem lokaty kapitałów osób po
zostających pod opieką lub kuratelą, kapi
fałów fundacyjnych, kościelnych i korpora
cyjnych, jako też wszelkiego rodzaju konRol cesyj i wadjów licytacyjnych.

Komunalne

Banku
Kapitały własne
Państwowego
Rolnego wynoszą ponad 135 miljonów zło
tych.

Bezwzględna rękojmia pewności wkła
dów, oraz wyżej wymienione
przywileje
winny być szczególniej brane pod uwagę
z
trudem
swe
przez pragnących lokować
oszczędzone kapitały.
|

A więc składajmy oszczędności nasze
Państwowym Banku Rolnym w Gdyni!

w

1

Kasy Oszczędności

Każdy kto sobie i swej rodzinie beztro
s-ką, pogodną przyszłość zapewnić pragnie,
powinien oszczędzać na każdym kroku. Sa
mo
atoli odkładanie pieniędzy nie stanowi
Tak mozolnie zaoszczę
jeszcze korzyści.
dzony grosz wymaga korzystnej i bezwzglę
dnie pewnej lokaty.
Jak wiadomo do naj
większych i najpewniejszych instytucyj w
powiecie tczewskim należą Komunalne Ka
a
mianowicie
sy Oszczędności,
powiatu
tczewskiego i miasto Tczewa, gdyż poza
własnymi kapitałami, za wkłady powie
i- ,,.Tak dużemi rezerwami rozporządzała
rzone tym Kasom odpowiada jeszcze powiat
kasa w tym okresie?*'
i miasto Tczew całym swoim m a
Na to mogę przytoczyć ustęp z proto tczewski
i siłą podatkową.
jątkiem
kółu
komisji
rewizyjnej, Komunalnego
Jaką rolę odgrywają Kasy w życiu spoZwiązku Kredytowego z dnia 8 września
1934 roku
mówi dyr. Linke,
tczewskiego
pokazując łeczno-gospodarczem powiatu
,,Ogólna suma rezerw ka wystarczy wspomnieć, że obydwie te Kasy
sprawozdanie.
sowych wynosi 1.550.000 złotych, co stanowi posiadają przeszło 3 miljony złotych sumy
54 procent ogólnego stanu wkładów oszczę bilansowej, ich obrót roczny przekracza 50
nich
dnościowych w kasie". Pogotowie kasowe milj. zł, nagromadzone w
wkłady
do sumy 2-ch
i płynność środków finansowych utrzyma oszczędnościowe dochodzą
liśmy na wysokim poziomie, co przyczyniło miljonów złotych.
łię do zwiększenia popularności kasy;.
Niezależnie od zupełnie gewtnej gwaran

Rezerwy Kasy

do

dlu, przemysłu, rzemiosła, jak również dd
zbierania oszczędności.
Ż pewną
dumą

—

a

się zauważyć większa różnica?**

znaczona

-

,,Który
pierwszem
gdyńskiej K. K. O. uważa Pan Dyrektor za
najbardziej ożywiony?**
Najbardziej ożywionym rokiem był
1934.
bezsprzecznie rok ubiegły
Ogólny
Lokowame w Państw'owym Banku
obrót wyniósł 217.481 .957 złotych.
Dla pod
nym posiadanych oszczędności na książecz
kreślenia rozwoju ,kasy chciałbym zwrócić
ki wkładowe płatne na każde żądania, lub
złotych, za
uwagę na skromną cyfrę 6.833.385
uprzednim wypowiedzeniem, jest szcze
zamykającą obrót w roku 1926.
dla
gólnie korzystne
zainteresowanych,
W roku 1934 dał się ponadto zauważyć
gdyż oprócz maksym alnych odsetek uzysku
poważny wzrost wkładów, będący poniekąd ją szereg udogodnień i przywilejów. Między
wynikiem systematycznej propagandy 0- Jnncmi
wkłady do wysokości zł. 2.500 są
szczędności.
zwolnione od zajęcia egzekucyjnego. Należy
W związku z osiedlaniem się w Gdyni
specjalnie podkreślić że PBR. jaknajskrupu
nowych firm i obywateli, przybywa kasie
a
latniej
przestrzega tajemnicy bankowej,
stale klijentów, co rozszerza
zakres
jej
zarówno nazwiska wkładców, j'ak i powięc
działalności.
—

.

m ajątki
złotych 37.000.000,—

Książeczki oszczędnościowe Państw o

—

maju będziemy obcho
naszej Komunalnej
Kasy Oszczędności. W yniki jej dziesięcio
letniego, s'zybkiego jak i Gdynia sama, roz
woju porównałem na tle osiągnięć innych
kas oszczędności wielu krajów reprezento
wanych na kongresie. Znalazłem i na na
szym odcinku gdyńskim potwierdzenia tych
myśli, które wypowiedziałem przed chwilą.
Coprawda w niezwykłym rozwoju naszej
instytucji należy przedewszystkiem dopa
trywać się specyficznych warunków same
go rozwoju Gdyni, nie mniej
jednak ten
dzili

35.000 .000,-;

wego Banku

—

10 lat
W

giełdo

-

wy

za

sprawy

—

kach

które

5.000,—

na

za

we

podniesienie zmysłu oszczędno
ściowego P.B.R. daje wysoki procent,
ograniczając
jednak
dysponowanie
r-kiem do kwoty zł. 500,— n a każde żą
10-dniowem

wypłat

pośrednictwem Centrali w War
szawie,
po kursie
najkorzystniejszym
dla klienteli, licząc minim alne kośżty.
Wysoki kapitał zakładowy złotych
100.000 .000,
fundusz
zło
;
rezerwowy

od

zł.

wypo

Banku.

4) Załatwia wszelkie

oprocentowane od

za

zlecenie

Przyjmuje

wszystkie Oddziały

celu

danie, do zł. 5 .000,-

z

oprocento
oprocento
oprocento

wanie 5%.

2) WKŁADY, które dzielą się na dwie
a) wkłady oszczędnościowe na
grupy:
książeczki oprocentowane na A%. Mając

powiedzeniem, ponad

b) wkłady
lub

wiedzeniem:

wysokości sum
i obrotów. R -ki te są bardzo dogodne dla
handlu i przemysłu, gdyż dysponowanie
kwotami dobywa się za pomocą czeków,
bez potrzeby podnoszenia pieniędzy. Wy
płaty kwot bez ograniczenia.

na

wypowiedzeniem;
na
okres stały,

terminowe

Bank

Rolny pracuje wyłącznie z rolnictwem.
Tak jednak nie jest. Obok kredytowania
dział ban
rolnictwa, P.B.R. prowadzi
kowy w którego zakres działania wcho
dzą następujące działy, dostępne tak dla
mieszkańców wsi, jak i miast.
2% -iVi0low zależności

-

Rolny
SrisdziądzM

Państwowy

—

12-14

Bank

—

1934

POŃCZOCH

w

Tczewie

cji
lokowanych W K. K. O., rola
społeczna K. K. O. w zakresie udzielania
kredytów jest w wielu kierunkach wysoce
pożyteczna i niezastąpiona.
Kupiec
czy
przemysłowiec, rolnik łub rzemieślnik, urzędnik czy też właściciel domu,
dający
należytą rękojmię materjalnej swej odpo
wiedzialności
zawsze znajdzie w K. K. O.
pomoc kredytową.
funduszów

—

—

—

,

—

—

W

bieżącym

roku

7.500,—,
wkłady
20.200,—, a obroty

wzrosły udziały

oszczędnościowe
o

30 proc.

w

o

o

stosunku

zł.
zł.
do

roku

zeszłego.
Polityka kredytowa Towarzystwa Kredytowo-Oszczędnościowego idzie w kierun
ku udzielania kredytów członkom, a prze
dewszystkiem kupcom, rzemieślnikom i
przemysłowcom, dyskontując tylko dobry
m aterjał wekslowy.
Ogółem zdyskontowa
no przez
10 miesięcy 3.100 sztuk weksli na
łączną kwotę 408.00Ó,— zł.

Za wkłady złożone w Spółdzielni odpo
wiadają wszyscy członkowie w myśl arty
kułu 14 ustawy o
spółdzielniach. Liczba
członków wynosi na dzień dzisiejszy 407, z
udziałami 300-złotowemi i pięciokrotnej do
datkowej odpowiedzialności. Łączna zatem
odpowiedzialność
Spółdzielni wynosi ca.
1.000.000 zł. wobec tylko ca. 140.000 ,- zł. zo
bowiązań własnych. Wkładcy zatem Spół
dzielni i ci wszyscy, którzy wkładcami jesz
cze nie
są, a być mogli, mogą być pewni,
że wkłady ulokowane w Banku Towarzy
stwo Kredytowo-Oszczędnościowe są dosta
tecznie zabezpieczone.
Stała płynność go
tówkowa zapewnia wkładcom natychmia
na
każdorazowe
stową wypłatę kapitału
żądanie. Płynność osięga T. K. O. utrzymu
Z redys
jąc odpowiedni zapas gotówki.
kontu korzysta Spółdzielnia w Banku Go
spodarstwa Krajowego i w Komunalnej
Kasie Oszczędności m. Bydgoszczy.
Biorąc pod uwagę działalność Banku,
stwierdzić można, że T. K. O. jest instytu
cją o zdrowych podstawach, w której mo
żna pewnie lokować wkłady oszczędnościo
Zatem ,,pamiętaj o przyszłości” i skła
we.
daj oszczędności w

Dzień 31 października każdego roku jest
uroczyście obchodzony n a całym świecie, Towarzystw! e Kredytowo
Oszczędnościo
jako ,,Międzynarodowy Dzień Oszczędności**, wenr Spółdzielni z ograniczoną odpowie
to też na tem miejscu nie będziemy się roz
dzialnością.
wodzić nad jego
znaczeniem, bo
każdy
światły obywatel to rozumie, że przecho oszczędności Komunalnym Kasom Oszczę
wywanie pieniędzy w domu po szufladach, dności pomni, że Kasy te dają zupełne bez
zakamarkach
schówkach i
jest nietylko pieczeństwo wkładom lokowanym,
będąc
nierozważne ze względu na pożar lub k ra rówmocześnie
odpowiedzialnymi i solidny
dzież, lecz szkodliwe pod względem utraty mi stróżami
grosza obcego, że wreszcie in
dochodu własnego.
stytucje te są ważną dźwignią dobrobytu
Zespólmy więc nasze siłv w jedno ogni Ogólnego, nietylko bowiem gromadzą osz
sko, pomnażajmy podstawowe fundamentj- czędności, lecz użytecznie i bezpiecznie n ie
rodziny.
mi administrują, zasilając w drodze poży
Be* trwogi o jutro powierrojmf;
tek rozległe dziedziny tycia
-
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5)
STRESZCZENIE

POCZĄTKU

POWIEŚCI.

te

wiek

bródką dusił

z

Budzi

starca.

więc

współlokatorów i z Duncanem śpieszy do
owej willi Tretheway. Mężczyzną z bród
ką jest siostrzeniec
Trethewayów. Willę
zastają otwartą.
Gdy przeglądają pokoje
nadchodzi córka p. Trethewaya, wyrażając
zdziwienie, że nie zastaje ojca w sypialni.
Mówi, że kuzyn wyjechał, ale plącze się w
odpowiedziach. Idą do garażu. Brak dwu
au t dowodzi, że i ojciec wyjechał po sprzecz
ce.
Liddell z Duncanem wracają do pen
sjonatu, gdzie Duncan opowiada o rodzin
nych stosunkach Trethewayów. Nie były
one
wzorowe:
starego Trehewaya
ogólnie
nie lubiano.
Nazajutrz rano Duncan otrzyod
muje
starszej pani Tretheway zaprosze
nie do przybycia razem z Liddellem do jej
willi. Obaj tam się udają. Z rozmowy Liddel dowiaduje się, że siostrzeniec był wielekrGć słabszy od starego
Trethewaya i
zmódzby go w żaden sposób nie mógł.
Mimo

—

jednak

to

—

z

stał

Pod

przyjść

z

—

.

ciaż

—

—

—

—

--

—

—

—

—

—

zaprotestował

—

ja bym też mógł tam zejść?
Zejdzie pan całkiem
łatwo, ale nie obejrzy
pan dokładnie
auta, żeby sobie nóg nie zamoczyć.
Trudno
zdecydował się Liddell.
Idziemy.
Naturalnie.

—

—

—

—

-

—

śnie.

A czy

—

—

—

—

skałą.

—

Bardzo

—

tym

zwał się

sir

przepraszam,

nagle przewodnik.

ode

—

nie

To

—

sprawa, lecz człowiek czasami
coś takiego,
czegoby wcale nie

jest moja
widzi
chciał

zobaczyć.

mówić

w

Nie

chciałem

nic

tam

domu, ale myślę,

tym

że ktoś

zepchnął z tej skały.
spojrzał badawczo. Właściwie
sam nie mógł sobie uprzytomnić, w jaki
sposób stał się wypadek.
Co was naprowadziło na tę myśl?
Przedewszystkiem to, że samochód
i dotyka prawie
leży do góry kołami
skały. Musiał spaść bardzo wolno.

auto

Liddell

Nie przeczę
uśmiechnął się Lid
lecz to, co widziałem, może świad
że pan Tretheway został
—

—

czyć,

nawet,

nie

-

—

—

dell

i teraz

morzem

było przypływu, fale morskie
docierały niemal do jej podnóża. Rozej
rzeli się
nadinspektor odrobinę nie
i dostrzegli cztery koła samo
pewnie
chodu, sterczące z wody ku górze.
Skąd u licha, mógł pan widzieć
numer tego samochodu?
zapytał nad
inspektor.
Zlazłem tam nadół
wyjaśnił,
strażnik, wskazując stertę kamieni pod

—

—

nad

tuż

na,

względem nie zgadzam
się z panem
oświadczyła nagle Kitty
Tretheway.
Ojciec nie mógł spać, bo
dopiero pół godziny przedtem kłócił się
z
Charlie'm i był bardzo rozgniewany.
Znam go dobrze i wiem, że nigdy tak
szybko nie potrafi ochłonąć z gniewu.
—

cho

—

—

znalazł

we

także

—

i był dość szczupły. Należy
liczyć, że pan Tretheway zo
napadnięty znienacka, możliwe na
że

pani

—

tem

wet,

mi

zabezpieczyły biegnącą tędy drogę,
zerwana była na przestrzeni stu jardów,
w miejscu najwyższem i najbardziej niebezpiecznem. Na pytanie Liddella straż
nik nadbrzeżny wyjaśnił, że balustrada
była już złamana od kilku miesięcy i
nie naprawiano jej mimo kilkakrotnych
upomnień.
Sama skała wznosiła się, niby ścia

—

siostrzeniec

się

musi

cą.

się widocznie ktoś sil
niejszy od niego. Mężczyzna, którego wi
działem, miał śpiczastą bródkę, jak pani
—

pomo

Tak jest, sir. Zapisałem go nawet.
Ztyłu był napis A. F 68432.
To samochód ojca!
zawołała
Moje zachowanie się prawdopodo
bnie wydaje się panu dziwne
rzekła
panna Tretheway, przyciskając dłoń do
piersi.
pani Tretheway, wstając również.
A widział pan ciało?
zapytał
Przypuszcza pan, że jestem zimna i obojętna na to, co się stało memu mężo nadinspektor.
wi. Nie potrafię panu tego wytłumaczyć,
Nie, śir. Ale, pojmuje pan, przy
a
co
do samego pytania, czegobym so pływ...
Dość
bie od pana życzyła?...
umilkła na
uciszył go Liddell, poczem
Tak. Jeżeli pan sądzi, że mę zwrócił się do pani domu.
Śpieszę
chwilę.
tam natychmiast. Po powrocie zawiado
żowi memu przytrafiło się jakieś niesz
częście, to proszę, niech go pan szuka mię panią o wszystkiem. Panno Kata
usilnie. Jeżeli zaś nie było żadnego wy rzyno, niech pani zabierze matkę do po
padku, to wątpię czy on nam za te sta koju. Gotowa zemdleć w każdej chwili.
Muszę zadzwonić na posterunek w
ranie potem podziękuje. Ale trudno, nie
St. Minfred
można już temu zapobiec. Proszę, niech
oświadczył strażnik, za
do
za
co
z
się
bierając
odejścia. To jest sprawa
dowie,
się
wszelką
cenę
się
pan
dla policji, a tylko stamtąd
tu
moim mężem stało.
mogą
Obiedwie z córką odprowadziły pa przysłać policjanta.
Niech się pan nie martwi
aż
do drzwi frontowych. Liddell
nów
uspo
koił
zbadał
dokładnie
ago Liddell.
Rzeczywiście jest to
przed pożegnaniem
to

5)
Liddell

wła

Żelazna balustrada, którą

auto.

dze

Bawiący nad morzem nadinsp. policji
Liddell zobaczył z okna pensjonatu, jak w
samotnej willi, nad brzegiem morza czło

napadnię

—

ty

znienacka.

do

niczego nie doprowadzi! Uważam,
danej chwili pozostaje nam tylko

w

Jednakże

nasza

dyskusja

dno, mianowicie odnaleźć pana
Właśnie

way'a.

że

—

je

Trethe

zadać

państwu
pani meża mogło

pragnę

kilka

szum

fal tłumi

szeroko

zawsze

otwarte

wszystkie hałasy

—

—

i

rytarzu.

ciągnął dalej Liddell
pani nic słyszeć z tego, co
się dzieje w pokoju pani męża?
Nic a nic!
odpowiedziała tward
szym jeszcze i surowszym głosem.
Mój pokój jest po przeciwnej stronie do
mu.
Okno mam na południe, podczas,
gdy okno pokoju mego męża wychodzi
na północ.
Zaległa chwilowa cisza.
odezwał się
Czy wolno zapytać
co
skłoniło
po chwili nadinspektor
pana Aylwarda do tak nagłego wyjazdu,
bo przypuszczam, że istotnie był nagły?
Miało to wszystko pewien związek
z awanturą, jaka powstała
między nim
i moim mężem
odpowiedziała pani
Tretheway po chwili.
A jaka była przyczyna awantury?
—

-

A

nie

zatem

—

może

—

Dostrzegł cztery

—

—

—

—

—

—

będę mogła pa
rzekła niechętnie,
pu tego powiedzieć
i- Jest to sprawa osobista. Mogę tylko
stwierdzić, chociaż z wielką przykrością,
—

Lękam się,

nie

że

—

że

tym

w

stronie

wypadku jestem

mego

raczej

po

siostrzeńca.

Nadinspektora

zdziwiło

to

o-

świadczenie, lecz postanowił więcej tego
tematu

nie

poruszać.

rzekł
jedno pytanie
czy te nocne wycieczki pani męża miały
jakiś specjalny cel, czy też pragnął on,
że tak powiem, ochłodzić się po każdo
razowej awanturze?
Pani
Tretheway wyprostowała się
dumnie i wypowiedziała lodowatym to
—

Jeszcze

—

—

To również

nie

-

-

—

—

—

—

zorny człowieczek, bardzo
obchodziłem swój rejon

jest pytanie, na które,
panu
odpowiedzi.

udzielę

wstał.

Nadinspektor
Interesuje mnie teraz najbardziej
rzucił obojętnie
czego pani sobie ode
m nie życzyła.
Czy chciałaby pani, abym
—

—

wszczął Doszukiwania męża?

ścieżką.

stą

Stałem

na

zażenowany

skali

poza
skałce poniżej

wybrzeża i... i... nagle zobaczyłem sa
mochód leżący w wodzie db góry koła
mi.

—

nem:

niestety,

|

lejkę w poszukiwaniu śladów kół samo
chodowych, lecz rzęsisty deszcz nocny
musiał te ślady zatrzeć zupełnie i nie
pozostało po nich ani znaku.
Słysząc odgłos kroków od strony bra
my, nadinspektor podniósł głowę i w tej
chwili ujrzał niepozornego człowieczka
ubraniu przypominająeem
mundur
w
oficera marynarki. Przyjrzawszy mu się
bliżej, dostrzegł monogram na czapce,
który świadczył, że był on nadbrzeżnym
strażnikiem.
Duncan
poznał w nim
strażnika z Trebetherick, oddalonego o
milę na południe.
Czy to pani Tretheway?
zapytał
przybyły, uchylając czapki.
Jestem
odparła pani domu z
O co chodzi.
dziwnym niepokojem.
Otóż, proszę pani
zaczął niepo
-

nieco

kota samochodu, sterczące

Teżeli tak,

wody

z

ku

górze.

—

—

—

—

wniosek?

—

ko

na

ten

gdyby jechał całym pędem, sir,
wleciałby prosto do wody.
Możeby się
ale niech pan
przewrócił, a może nie
strażnik pochylił się nad wy
spojrzy
Widzi pan, że tutaj
stępem skalnym.
miejscami skała jest porypana, prawdo
podobnie przedniemi kołami, które z
trudem musiały się obracać.
Jak zej
dziemy nadół, pokażę panu, w którem
miejscu auto upadło.
Dobry z was obserwator, niema co
mówić
pochwalił Liddell.

—

mam

skąd

Bo

—

—

Okno

Ale

—

pytań. Czy auto
być wyprowadzone z garażu tak cicho,
żeby pani tego nie słyszała?
Oczywiście ;— odparła Dani domu.
Sypialnia moja wychodzi na morze.

A to

-

co?

w

-

trącił się Liddell.

Tretheway mimo dotychczaso
wego spokoju,
była bliska zemdlenia.
Córka jej i Duncan podbiegli, aby ją
podtrzymać, ona jednak ruchem ręki
Pani

udaremniła
stał

im

ten

zamiar.

milczeniu, czekając
da znak, żeby mówił dalej.
w

Strażnik

aż

mu

ktoś

policji, ale ja właśnie jestem
policji. Chodźmy. Niech mi pan poka

sprawa
z

że

Na

Pójdę
Jimmy, gdy

z

~

wewnątrz

szczycie skały.
panem

obiedwie

zdecydował się
kobiety zniknęły

stanowczo.

kiem

—

Mam

—

odparł Lid

dla

inną robotę. Pójdzie

pan

cał

pana

pocz

na

i zatelefonuje na posterunek policji
Wadebridge. Poleci pan wywiadowcy
Strakerowi w mojem imieniu, aby się
dowiedział, czy młody Aylward nocował
albo
w którymś z hoteli w Wadebridge
w Bodmin.
Opowie pan mu całą tę hii po
storję
oczywiście w skróceniu
tu
do
mnie
prosi, aby przyjechał
jak naj.
szybciej, zabierając z sobą jednego, czy
dwóch ludzi. Po tej rozmowie musi się
pan połączyć z posterunkiem policji w
St. Minfred i kazać przysłać tutaj poli
cjanta.
w

—

—

Rozkaz!

zawołał młodzieniec,
baczność.
Ale później

stając

na

dę do

pana,

—

się
że

—

to

wszystko załatwię.

Bardzo pana proszę

Liddell.

całą

jemnicy,

przyj

—

jak
—

—

uśmiechnął
Radzę jednak pamiętać,
—

sprawę należy zachować
bo inaczej mielibyśmy

całą wieś

—

—

—

na

w

ta

zaraz

karku.

Nie

—

cał

skały,

u

Chciałem

Liddell

tę

—

Czego?

powiedzieć
wytłuma
że to mogłoby poprostu
czył
świadczyć, że auto jechało bardzo wolno
i nagle się stoczyło.
Przecież podczas
bardzo
o wypadek.
łatwo
ciemnej nocy
za
Jak się ma reflektory, sir?
Nie z takiewołał oburzony strażnik.
mi reflektorami, jak miał pan Trethe
—

domu.

Nie, nie pójdzie pan

—

dell

—

—

do

dół

prostotą.
—

Liddell.

na

od

—

—

obie
pisnę nikomu słowa
Jimmy.
Po
dziesięciominutowym
spacerze
pod górę w kierunku Trebetherick nad
inspektor i strażnik nadbrzeżny dotarli

Zeszedłem

—

z

Ale nie jestem taki
pewien wa
rzekł po chwili nad
szych dochodzeń
inspektor.

ROZDZIAŁ VL

podjął po chwi
li
i może się mylę,, ale wydało mi się,
że to jest państwa samochód, taki mały,
w
którym niejednokrotnie widywałem
pana Tretheway'a.
Dojrzał pan numer?
zapytał
—

wzrok

tylko doskonały

strażnik

parł

samochód.

ten

Mam

—

której, podnóża

leżało rozbi-

-

—

—

|

-

—

—

przeko

Zresztą zaraz pan się sam
Jeszcze panu coś ciekawego pokażę.
Wrócił na ścieżkę, biegnącą wdół skały

way.
na.

i

zatrzymał się

m

ała

tabliczka

w
miejscu, gdzie
szyfrowa.

Położyłem ją tutaj,
aby się ślady nie zatarły.
—

Podniósł

—

leżała

oznajmił

-

tabliczkę.

wskazał wyr*
To
gliniastym gruncie.
jest ślad lewego buta męskiego. W po
deszwie nie było gwoździ.
Postąpiw
szy kilka kroków naprzód, podniósł dru
A tu jest dru
gą taką samą tabliczkę.
gi ślad, jakiegoś innego mężczyzny.
Niech pan spojrzy, jaki głęboki, popro
stu noga zaryła się w glinę.
Najwido
czniej ten jegomość pchał coś z całej
siły.
—

Proszę spojrzeć!

źne odciski

—

na

—

—

—

Liddell

przyjrzał

się badawczo
^

dom.
—

Chyba

macie

słuszność.

(Ciąg dalszy

nastąpi)

?

śla

CZWARTEK, TWfrnir, DNIA' 3f PA'ŹD'ZIERNIKA' I 1 LISTOPADA

Mszy św. żałobnej
sudskiego.

za

1935 TT.

duszę Marszałka Pił

Teatr Harcerski. Dziś w czwartek o
4 w Teatrze Miejskim piękne widowi
sko: ,,Na podhalańskiej drodze" i popisy ta
neczne. Bilety od 15 groszy do 1.05 zł. w ka
sie Teatru.

Msza św. żałobna za
Komendanta

—

godz.

Okazuje się, że i na jeździo samocho
dem można oszczędzać. Mianowicie przy używaniu zamiast benzyny zwykłej, mieszan
ki pod pr zastrz. nazwą ,,Dynamiń* albo też
czystego, hutniczego B. V. Benzolu zużyw-a
się do 20 proc. mniej paliwa, przyczcm
ki właściwościom tej mieszanki wzgl. B. V.
Benzolu jazda sama staje się dla kierowcy
przyjemnością. Na wzniesieniach' motor zna
cznie lepiej przeciąga,
nie stuka, a przez
miękkie i elastyczno spalanie nie cierpią
łożyska i tryby, jak to ma miejsce przy
kłej benzynie, której charakter spalania jest
—

KALENDARZYK

Czwartek:

PRZEWIDYWANY

PRZEBIEG POGODY

zniiennem
z
Pogoda o zachmurzeniu
Umiarko
przelofnemi opadami. Chłodno.
wane, na wybrzeżu porywiste wiatry zacho
dnie i północno-zachodnie.
—'D yżur lekarza kolejowego dnia 1 listo
pada rb. pełni dr. Kube, ul. Gdańska 36, tel.
n r.
18-40.

Dyżur nocny aptek dc 1 listopada br
włącznie pełnią: Apteka przy Bielawach,
—

ul.

tel.

Gdań^ca 91,

Apteka pod Ła

1467"

będziem, ul. Gdańska 5, tel. 3204 i Apteka
ul.

Staromiejska,
Z

świetna

Długa 39,

TEATRU

W czwartek

tel.

na

komedja

3300.

MIEJSKIEGO.

aliszu
,,Cudzik i
St. Kiedrzvńskiego,

Ska"

kon

zespół.
Najtańsze dwa przedstawienia odbędą
się w nadchodzący piątek, dnia 1 listopada.
O godz. 16 ukaże się ,,Mały lord", opowieść
sceniczna osnuta na tła powieści Burnett'a
certowo

nasz

grana przez

,

wieczorem zaś nieodwołalnie ostatni raz w
sezonie ,,Zaczarowane koło" L. Bydła. Na

obydwa przedstawienia
zniżone od 10 do 99 gr.

obowiązują
Bilety są już

ceny
w

roz-

sprzedaży.
Największą atrakcją w r1
muzycznym
będzie niedzielna premjera operetki głośne
go kompozytora ,.Wiktorji" i ,.Balu w Sawoy'u" Pawła Abrahama pt. ,,Przygoda w
'

Hotelu".

Grand

To

uśmiech

dzieło,

urocze

—

Piątek:

W

szystkich

.

Świętych

Baczność Powstańcy i Niepodległościo
wcy! Powstańcy i Niepodległościowcy, któ
rzy zgłosili się na zjazd powstańców z by
łych Straży Ludowych, Rad Ludowych, Rad
Żołnierskich, Straży Bezpieczeństwa i Organizacyj Tajnych z powstania wielkopolskie
go 18/19 r., odbyć się mający w dniu 3 listo
pada rb. w Pc,znaniu, zgłoszą się po odbiór
zaproszenia, które jednocześnie służyć bę
dzie jako legitymacja na zjazd, w biurze Po
wiatowego Komitetu Organizacyjnego, ul.
Poznańska 14, w godzinach od 16 do 17. Za
miejscowi zgłoszą się w Wierzchucinie u ks.
prob. Paluchowskiego, w Ślesinie u ks. prob.
Płoszyńskiego, w Koronowie u p. Bernarda
Kaczorka, Rynek 2, w Fordonie u p. Franci
szka Płotki, w Solcu Kujawskim u p. Fran
ciszka Borowiaka, obok dworca kolejowego.
Program zjazdu uwidoczniony na zapro
szeniach.
Uczestnicy zjazdu otrzym ują w
drodze powrotnej 80 proc. zniżki kolejowej.
Dalsze zgłoszenia jeszcze przyjmuje się.
Dyrekcja Państwowego Gimnazjum
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Byd
goszczy (dawniej klasycznego) zawiadamia,
że konferencja wywiadowcza z rodzicami w
sprawie postępów w nauce i sprawowania
się uczniów odbędzie się dziś w czwartek o
godz. 16 w poszczególnych klasach.
Narodowo
Chrześcijańskie Zjedno
czenie Rzemiosła, oddział bydgoski zawiada
mia, że w związku z ,,Tygodniem Polskiego
Białego Krzyża', wszystkie Cechy z Bydgo
szczy winny wysłać delegacje ze sztandara
mi, a to: dn. 1 listopada o godz. 14-tej na
cmentarz Nowofarny przy ul. Artyleryjskiej
na uroczystość złożenia wieńca na grobach
poległych żołnierzy oraz dn. 2 listopada o
godz. 10 w kościele Garnizonowym podczas
—

dniu 31 bm.

w

Łucji

RZYM.-KAT

nięte komedjowo obfituiące
przecudne
Hielodje oraz niezmiernie ciekawą instruw

udziałem rcvellersów w orkie
mentację
s-trze, lśni nowym blaskiem w interpretacji
kap. Sillicha i niezmiernie pomysłowej in
scenizacji reżysera Dow munta, oraz w
sznej grze zespołu (po. Fontanówna. Gi udoi
li (gość, występ). Morozov, !c7 ow" Motyezyńska, Dow-munt, Dytrych. Łachman, Leśniow':.
ski, Petecki, RychW, w*v;)
Liczne tańce i ewolucje będą prawdziwą oDoufc'.
w wi kona
zdobą, a taniec ,,Paso
niu Ireny Jedyńskiej i J
za
ra'--'ana,
chwyci najwybrednicjsz'-eh nawet znawców
sztuki choreograficznej.
,,Sulkowski" w Teatrze Miejikł'-- VT ra
mach Święta Niepodlert'''
w u-fddzicń
dnia 11 listopada tj. w
'i.
20 'wystawi nasz Teatr Miejski potężną tra
gedię Stefana Żeromskiego pt. ,,Sułkowski".
Przedstawienie to urządzone staraniem Fe
deracji Polskich Związków Obrońców
czyzny będzie miało charakter specjalnie
z

—

—

dzię

zwy

Oszczędza się więc na
twardy, raptowny.
ilości paliwa, oraz na, kosztach konserwacji
motoru.
Zainteresowanym udzieli bliż
szych szczegółów znana na Pomorzu i w okręgu nadnoteckim hurtownia olejów mine
ralnych Bronisław Zamiara w Bydgoszczy,
ul. Artyleryjska 7, tel. 1478.
Dancing na cele Polskiego Białego
Krzyża. W niedzielę, dnia 3 listopada br.
o godz.
17 w sali malinowej hotelu Pod Or
łem odbędzie S'ię dancing n a cele PBK. Są
dzimy, że społeczeństwo doceniając ważność
pracy Polskiego Białego Krzyża poprze po
wyższą imprezę. Zaproszeń nie wysyła się.

-

—

—

Pieczywo drożeje
cena

Z

-

"

-

'

ziemia

Na

zebraniu

—nowa

pie

właścicieli
dniu 28 bm. uchwa

wszystkich

karń, które odbyło się

w

lono wobec wejścia w życie Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewn. o przemiale żyta na
55 proc., a pszenicy na 65 proc., przyczcm

przemiał gorszego gatunku powyższym roz
porządzeniem jest zakazany i pp. piekarzom
nie wolno takiej mąki do w-'-'-'ieku używać,
jak również z powodu zwyżki cen tłuszczów
o 100 proc. ceny pieczywa w niektórych wy
padkach podwyższyć.
Cena chleba wynosi za 1 i pół kg 0,40 zł.
Cena bułki wynosi 0,0ł zł., cena bułki mle
cznej 0,05 zł. cena szneki 0,06 zł.

Oj

,,Rotmistrz

APOLLO:

,,Symfonja

renie".

KRISTAL:

,,Navarana".

MARSIENKA:

,,Radsodja Bałtyku".
,,Chopin". Na scenie rewja.

W
w

garnizonowym

Msza

duszę śp. Marszałka Piłsudskiego, na
którą zaprasza członków, organizacje spo
łeczne i społeczeństwo Polski Biały Krzyż w
za

Bydgoszczy.
WIECZORY

TEATRALNE

VfCudzik i S-kacc
w

3 akt.

Stefana

Kiedrzyńskiego.

pasję rozdrabniania ra
sowego swego talentu pisarskiego. Stwier
dziłem kiedyś w jednej z mych oceń sztuk
płodnorgo tego i ciekawego autora, że zadaje
gwałt swej naturze i temperamentowi lite
rackiemu
pisząc komedjc. Twierdzenie
to i po ,,Cudziku" podtrzymuję w caiej peł
ni. Kiedrzyński
horribile dictu
nie jest
komediopisarzem. Przeciwnie
komedje je
go przeważnie łzawe, ckliwe, o fakturze ra
czej sentymentalnej, ciążą gatunkiem, zre
sztą niezdecydowanym i zatartym ku dramatowi. Stąd
pewnego rodzaju nieporo
zumienia i kolizje przedmiotowe, moralne i
wreszcie estetyczne między autorem, a wi
Kiedrzyński

ma

—

—

—

—

—

dzem.

To rozdrabnianie

jurnej pasji pisarskiej
na użytek niewybrednej
publiczki gwoli łe
chtania i schlebiania jej guścikom, to nierozgraniezanie rodzaju literackiego rodzi
stale pokutuje
w utworach
banał, który
Kiedrzyńskiego. Dalszemi już ogniwami za
sadniczego owego m ankamentu są: rzucają
się

w

oczy sztuczność

,,realno

-

aktualne

go" pomysłu, powierzchowność,
pogłę
bienia charakterów, pozorność funkcyj sce
rozmiesz
w
nicznych bohaterów, przesada
brak

czaniu

świateł i cieni, przyczcm światła te
są niekiedy nieznośnie jaskrawe, oraz dnltonizm moralny. Słowem
Kiedrzyński lu
bi pławić się w płytkiej wodzie.
Wszystkie te cechy znajdziemy i w ,,Cudziku", stanowiącym melodramat komiczny
—

Marszałka

goszczy.

,,Fodatkoweł( posiedzenie
Rady Miejskiej
zaproszenia na nowe posiedze
Rady Miejskiej które odbędzie się w nad
chodzący czwartek, dnia 7 listopada o godz.
18,30 w Ratuszu. Bogaty porządek dzienny
obrad przewiduje zasadnicze jedynie spra
wy podatkowe i to aż w 6 punktach.
Ponadto Rada rozpatrzy spraw'ę udziele
nia 1000 zł subwencji Międzyklubowemu Ko
na
mitetow'i Klubów Motocyklowych
czę
ściowe pokrycie
deficytu powstałego w
związku z organizacją zaw'odów dirt-trackowych o mistrzostwo Polski, sprawę przeka
zania z Miejsk. Fund. Bezrobocia kwoty 5000
zł. dó Gł. Kasy Miejskiej na dalsze zatrud
nianie bezrobotnych pracowników umysło
wych i sprawy opiekuńcze.
Rozesłano

nie

”

Wieczór

licowy, zorganizowany staraniem
zespołu
świetlicowego Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet w Bydgoszczy. W programie wieczo
ru
ciekawa inscenizacja, wesoła rewja, oraz
zabawa taneczna.

11

listopada

jak Ojców

i

malownicze

odro

duchownych, cywilnych, wojska, organizacyj społecznych i prasy, celem ustalenia
programu obchodu odzyskania Niepodległo
ści. Konferencja odbędzie się w sali Rady
Miejskiej, w Ratuszu.

Szubin
.

czął urlop wypoczynkowy. Zastępstwo objął
prof. Ziętarski.
,,Dzień Oszczędności". W dniu 31 bm.
odbędzie się jak corocznie ,,Dzień Oszczęd
ności". Z okazji tej komitet ,,Dnia" przygo
—

szereg imprez propagandowych.
Zmiana własności. Znany na gruncie
szubińskim obywatel p. Józef Włoch
dał swą kawiarnię p. Zielińskiemu, mistrzo
wi piekarsk. z Gołańczy, który będzie
wadził nadal sklep piekarski. Pp Włochowie nabyli nieruchomość obok Magistratu
w
Szubinie, która była dotychczas własno
—

sprze
pro

okolice

przedsta

.

ścią jednego

od
historyczną ziemią. Idą
prawej
po bokach niesionej urny przez ucznia leś
nego z Margonina, p. dyr. Lorkiewicz, p. wi-

—

Imć pan Cudzik
na
ten przykład
właściciel magazynu konfekW męskiej, po
utracie m ajątku, spowodowane; przez wspol
-

nika, skądinąd pokazowego drania, dowia
duje się z ust własnej, ubóstwianej żony, że
opuszcza go jako nędzarza i przechodzi na
własność, czy użytek sprawcy bankructwa
męża. Rozpacz bezgraniczna! Rogacz in spe

myśli o samobójstwie. Sięga po rewolwer. W
kilka sekund później zjawia S\ę dobra wróż
ka
ekspedjentka p. Cudzika, cwana ani:
lica, panna Kazia i upozorowaniem miłości
ku desperatowi przywraca go życiu. Rozra
dowany kupiec wali wzniosłą tyradę pod adresem ukochanej,
a
płochej małżonki i
taszczy się z filuterną panną Kazią do jej
—

obywateli poznańskich.

z

Konkurs na stanowisko burmistrza. W
Szubinie rozpisany został konkurs na sta
now'isko burmistrza m. Szubina. Na stano
wisko to zgłosiło się już wielu kandydatów.

z

psychologiczny święcą w sztuce tej trium
fy. Cały ;ej myślowy ładunek jest niecieka
wy, bo znany na wylot. Kiedrzyński ludzi
swych nie analizuje, nie pogłębia, nie uspra
m otywuje
ich postępków.
wiedliwia i nie
Nic wchodzą zupełnie w grę. Poco mozolić
się i wysilać na prawdopodobieństwo skoja
rzeń psychicznych, poco trudzić się stwarza
niem zwartych charakterów, kiedy tak śli
cznie można przejść nad tem wszystkiem di
porządku dziennego. Umęczonego kryzysem
nie
widza
należy zamęczać problemami.
Starczy trochę orjentacji w zainteresowa
niach
codziennych szerokiej publiczności,
trochę przesłodzonych malowanek, przepla
tanych dla kontrastu bardzo czarnym wę
a efekt będzie
glem nakreśloną niecnotą
doskonały. Logika i prawda psychologicz
na? Niepotrzebny balast!

miej
rozpo

Osobiste. P dr. Kurpisz, dyrektor
scowego Zakładu
Wychowawczego

okazji

swoistej próby. Kicz wzruszającej szlachet
ności serca, coctail anielskości, zbłąkania i
łotrostwa. Rozbrajająca naiwność i szablon

L0PP orzy pracy

Miejski

—

Krakowa na
inicjatorów wycieczki
pierwszym planie w chwili składania urny

-

z

Józefowi

do

wia

związku

przedstawie

Wieliczkę.

Załączone zdjęcie fotograficzne

Bydgoszczy

w

obchodem uroczystości 11
listopada p. prezydent miasta Barciszewski
zwołał na poniedziałek, dnia 4 listopada rb.
godz. 18 konferencję przedstawicieli władz
W

towuje

i

ZP0K

nastaniem okresu jesiennego
Zarząd
Obwodu Miejskiego LOPP przy pomocy Ko
ła Kobiecego LOPP wprowadził
do swego
a
mianowicie
program u piękną inowację
zakupuje dla członków LOPP
nia w Teatrze Miejskim.
Członkowie LOPP tłumnie korzystają z
tej pięknej imprezy, to też na pierwsze i
drugie przedstawienie w dniu 21 i 23 bm. bi
lety zostały rozebrane zupełnie.

w

również

świetlicowy

nadchodzącą niedzielę, dnia 3 listo
pada rb. w sali ,,Pod Lwem" przy ul. Marsz.
Focha odbędzie się o godz. 18 wieczór świet
W

Z

1000 osób,

z

Na nabożeństwo to

Polski.

legjoniści zapraszają władze wojskowe i
cywilne, organizacje społeczne ze sztan
darami i całe społeczeństwo miasta Byd

czyzny.

za

kościele

Marszałkowi

I.

ks.

zwiedzili

duszę śp. Marszałka Pił
dniu 2 listopada odbędzie się

św,

Państwa

godz. 10 uroczysta msza św. żałobna za
duszę Komendanta Józefa Piłsudskiego,
o

krypcie św. Leonarda i po
wzięciu udziału w sypaniu kopca na Sowiń
cu
leśnicy gremjalnie zwiedzali Kraków,
miasto królewskich pamiątek, miasto peł
ne
uroku, kryjące w swoich murach nad
zwyczajne cenności z dziejów naszej Oj

Krakowa

Msza

sudskiego.
u godz.
10

ca

około

Związku
Legjonistów
odbędzie się w Bydgoszczy w
kościele farnym w czwartek, dnia 31 bm.
Polskich

Obwód

hołdzie

Oprócz tego leśnicy, korzystając

Z miasta

Komedja

liczbie

Zwolanow-

jednocząc
wspólnym
organizacje
Przysposobienia Wojskowego Leśników, Ro
dziny Leśników i Związku Leśników, któ
rym przewodniczył p. dyrektor osobiście.

Piłsudskiemu

Werffen”.
serc".

von

,,Noc cudów", ,,Trzy córy morza" i
,,Nowa Zelandja".
BAŁTYK: ,,Wałka o prawdę" i ,,Krew na a-

św.

w

we

dzonego

BAJKA:

—

Krakowa

na

Po złożeniu hołdu W skrzesicielowi

REPERTUAR KIN.

REWJA:

do

cy

uroczysty.
ADRIA:

leśników do Krakowa
M arszałka

Historyczna
kopiec
cedyr. Seegina, oraz nadleśniczy
Piłs-udskiego, zeb rana z 54 Nadleśnictw ski z Bydgoszczy.
Państwowych, z inicjatywy p. dyr. Lasów
Państwowych, Teofila Lorkiewicza została
uroczyście złożona na Sowińcu w dniu 12
bm. Specjalnym pociągiem wyjechali leśni

"

-

wycieczki

oddziału

skiego

chfeba

py

-

o
tem
donosiliśmy pokrótce w
bydgo
wczorajszym, staraniem

—

—

—

Jak
dniu

tfąiszą

—

mamy, by rozpocząć nowy, szczęśliwszy okres mitręgi doczesnej.
W tem miejscu
chciałoby się zdjąć but i cisnąć nim w pa-

predystynowańy do odtwarzania tego
rodzaju dziwolągów. Dał postać zajmującą
i ujm ującą. P Gilewskiej
należy szczerze
jacowatą kukłę.
powinszować jej pierwszej komedjowej roli
A jednak wszystko to razem wzięte jest
(Cudzikowa). Włożyła w nią wicie pracy i
nawet miłe i emocjonujące. Na czem to po
zapału, czarując wdziękiem swej osobowo
lega? Gdzie ukrywa się sekret silnych efek ści, zadziwiając swobodą ruchów. Może je
tów Kiedrzyńskiego? W doskonałej sceniczdynie była zbyt subtelną i dystyngowaną,
ności?
zapewne. Ale nietylko w niej. O- jak na córkę straganiarki, kobicciątko przytóż pisarz ten umie stwarzać sytuacje, w
tern płytkie i bezduszno, może zbyt sympa
których bezsilność człowieka, wydartego na tyczną w roli mocno antypatycznej. Najlep
b. gwardzistę carskie
pastwę przeciwieństw losu przemawia peł
szą figurę w sztuce
nem
ucieleśnił
melancholji wzruszeniem, trafia do go
p. Dzwonkowski
wprost
kompleksu łatwych cmocyj" widza. 1 z tych chwalebnie. Miał pyszne momenty, jakkol
właśnie momentów przeziera lwi pazur dra
wiek całość sylwetki była zlekka monoton
maturga.
nie ujęta. Chwile ekshibicjonizmu psychicz
Dlatego sztuki Kiedrzyńskiego zasmuca nego dopraszały się silniejszego, bardziej
ją nas i niecierpliwią, bo autor ,,Cudzika" rozpaczliwego wyrazu. P Paszkowska, jako
ma talent, duży. soczysty talent i tak jakoś
urocza
Kotłowała się w niej
panna Kazia
banalności sw,: przyprawi, że musimy się
energja i. afirmacja życia w sposób miły i
niemi przejmować. Ale w istocie
irytują. ujarzmiający. Nicponia wspólnika ,,strugał"
Postaciom sztuki nie można współczuć, bo
z werwą, lekkością i humorem p. Serwiński,
na to nie zasługują, nie można też śmiać się
który chamstwo tuzinkowego łajdaka podał
z nich beztrosko, bo brak im komizmu cho
w formie stonowanej. Był troszeczkę za wy
ciażby groteskowego. Ni pies, ni wydra. Ni tworny^ za kulturalny, za gładki, a przecież
dobra
dramat, ni komedja. Formalnie
Żarłocki nie przerasta o wiele prostactwa
sztuka, zrobiona z niczego i na nic.
przyszłej swej żony, Gryndalskiej. Ta osta
Komedje Kiedrzyńskiego mają jedną nie tnia postać znalazła w p. Podgórskiej do
zaprzeczalną zaletę
wyborne' role. Autor skonałą odtwórczynię. Była w myśl intencji
,,Cudzika" jest nieporównany w malowaniu autora sugestywnie odrażająca. W rolach
swych nuworiszów, wykolejeńców, pasorzy- pozostałych pp. Morozowiczowa, Kałczanka,
tów itp. okazów flory wielkomiejskiej. To
Szyndler (bardzo dobry w typie akademika),
też rola w
nieledwie ,,samograje".
rolę
Rewkowski (wesoły, żywy, ruchliwy i zaba
Nie dziw zatem, iż komedja grana była do
wny) oraz Leśniowski
uderzyli trafnie w
brze, jakkolwiek nie wydobyto z niej wszel ton melokomedji.
Reżyserja p. Szyndlera
kich możliwości ekspresyjnych. Nawpół rze
jak zwykle składna i sumienna, wnętrza p,
wnym, nawpół zaś rozśmie-szającym CudziHawryłkiewicza dostroiły się do milieu i na*
kiem był p. Górowski, emploi swero wviatstroju sztuki.
(gr.).
kowo

.

—

—

-

-

.

—

.

—

—

—

—

—
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1 LISTOPADA

1935 R.

II

Jak wyglądała gospodarka
m

w roku
Niedobór wyniósł tylko

iejska

Bydgoszcz przyzwyczaiła się, że posie
'dzenie Rady Miejskiej trwa najwyżej 30
minut.
Tymczasem we wtorek ojcowie
miasta radzili prawie dwie godziny. Przy
jęto do wiadomości sprawozdanie rachun
kowe Komisji Rewizyjnej za rok gospo
darczy 1934/35 oraz sprawozdanie odnoś
nie wniosku grupy radnych w sprawie
bekonami w Bydgoszczy. Te dwa zagad
nienia zaabsorbowały ojców miasta bez
reszty.
Zamknięcia rachunkowe budżetu

1934/35?
18

Z całokształtu rachunku i zestawień
nikałoby, że wyszliśmy ręką obonną

wy

tys.

CUKRY

zł

mych samochodach,zjadamy rocznie kilka
naście tysięcy substancyj.
6) Tabo r miejski. Jest to przedsiębior
stwo coprawda amortyzacyjne, oparte na
odrębnych doświadczeniach, jednakże ono
jest własnością obywateli miasta. Jest to
majątek bardzo znaczny, który się zużywa
a nie amortyzuj'e.

tak
jednakże nie można twierdzić.
Zamknięcie roczne 1934/35 wykazuje
18.000 zł. niedoboru. Zawsze to przykro, że
trzeba z niedoborem zamykać, jedn akże rok
—

1933/34 zamykaliśmy z niedoborem 642.000
a rok 1932/33 z niedoborem 972.000 zł.

zł.,

A JEDNAK

CZEKOLADY

UBOŻEJEMY.

ZJADAMY

MAJĄTEK POPRZEDNICH

POKOLEŃ.
Poprawę tę osiągnęliśmy jednak przez
obciążeń
Do
wprowadzenie
nowych
podatko
gospodarczego
wykazują
tego trzeba'przyjąć jeszcze szereg
bór w kwocie 18.658,93 zl.
Dochody pre wych i dlatego trzeba się zastanowić, czy innych rzeczy zużywających się i wołają
liminowane
na
ten
okres w sumie dalsze utrzymanie tych wszystkich źródeł cych o naprawę, a pokrycia na to niema.
Co jeno zapłaciliśmy około 50.000 zł. za na
15.935.615 zł. niedopisały o 1.146.942 zł. i mi podatkowych jest koniecznie potrzebne. Wy
mo zastosowania
daleko idących ograni daje się bowiem, że 18.000 zł. przy 15.000.000 prawę bulwaru koło Teatru i pokryliśmy
czeń wydatki przekroczyły dochody o sumę zł., to już właściwie żaden niedobór i gdyby to pożyczką. Widzimy już znów rozebrany
się chciało wykazać równowagę rozchodów bulwar kamienny po stronie poczty, który
18.658 zł.
dochodami, to by łatwo można to uczynić. groził zawaleniem. Po drugiej stronie bul
Same przedsiębiorstwa miejskie
(elek zWtenczas
zamknięcie byłoby bez niedoboru war drewniany od Lloydu aż do mostu
trownia, g'azownia i tramwaje) dały czy ste
albo nawet plusowe. Ale to tylko i jedy nie Bernardyńskiego jest kompletnie zniszczo
o
zł.
aniżeli
reli
752.968
go zysku
mniej
p
minowano w budżecie.
Elektrownia dała na papierze. Nie w zamiarze krytykowania ny. a na naprawę jego niema środków.
gospodarki Zarządu Miejskiego, ale dla uza mało o 201.538 zł., gazow'nia o 103.212 zł.,
Z powyższego zestawienia wynika, że
musimv sobie powiedzieć, że
tramwaje o 37.215 zł. Nie zawiodły: rzeź przytomnienia
gdybyśmy bilans całego m ajątku za rok
ten
niedobór
za rok 1934/35
jest rzeczywiś 1934/35 zestawili, to wykazałby on bardzo
nia, targowica dla bydła i hala targowa,
odrzucając miastu przeszło 100 tys. zł. w ię cie o wiele większy. Postaramy się udowo wysoki niedobór, bo musielibyśmy wyka
1934/35

ku

cej,

ro

z

nied o

dnić

aniżeli

preliminowano.
1934/35
pomnożono majątek
miasta, przez zakup i budowę domów o su
mę 243.437 zł., przez urządzenie placów bu
dowlanych, budowę dworca autobusowego
i w'ykup gruntów o sumę 103 tys. zł. i przez
inwestycje w gazowni, kanalizacji i wo
dociągów o sumę 247.632 zł. Majątek mia
sta oszacowany przed 8 laty per 31. III. 35
wynosi przeszło 92 milj. zł., a zadłużenie
przeszło 14 milj. zł. Właściwy m ajątek
wyrażałby się kwotą 78.180.655 zł. po od
liczeniu zadłużenia.

W
p.

sji
uwagi:

dalszym ciągu sprawozdania Komi
radny Górski podniósł następujące

WSKAZANIA

KOMISJI

REWIZYJNEJ.

1) Stwierdzono stale zw iększające się za
ległości. podatków komunalnych, powsta
jące wskutek ściągania podatków przez Urzędy Skarbowe. Zalecałoby się czynić sta
o przelanie prawa egzekwowania za
ległości tych przez egzekutorów samorządu
miejskiego.
2) Zwolniono od płacenia wzgl. udzielo

rania

no zniżek czesnego
zniżek niekoniecznie

osobom,

które

takich

potrzebują, gdyż jak
stwierdzono, mają poważne dochody. Nie

nasze

twierdzenia.

ajątku nagromadzone
go przez poprzednie pokolenia.
Musimy koniecznie pamiętać o odpostawia wysiłek kilku miljonów zł. Samo wiedniem
udotowaniu naszych przedsię
co
utrzymanie tego majątku wymagałoby
biorstw i urządzeń. Nie łudźmy się, że z
5
aniżeli
najmniej
razy wyższego wydatku
równowagą papierową osiągnęliśmy rów
to, cośmy wydali. Jeżeli zatem wydajemy
A przecież czeka nas
nowagę rzeczywistą.
aniżeii
na
konserwa
samą
mniej,
potrzeb?
o których Pan Prezy
zadań,
tyle
n'owych
cję, to oznacza, że ziadamy substancje, czyli dent miasta wspominał przy uchwaleniu
zmniejszamy majątek w innych latach na bieżącego budżetu. Czeka n as miljonowy
gromadzony.
wydatek na zapewnienie miastu wody.
2) Tram w aje miejskie. Wykazujemy tam Obywatele domagają się budowy ulic i u
2.000
zł.
W
budżecie
nadwyżkę
przewidywa rządzenia komunikacji publicznej. Środków
no na fundusz odnowienia 51.000 zł., ale z
na to jednak nigdzie nie widzimy. Musimy
braku dochodów tej sumy na fundusz odno więc sami te środki
gromadzić.
wienia nie wpłacono. Tramwaje nasze fi
gurują w maj. miasta kwotą ca. 2.800.000
NADUŻYCIA W GAZOWNI.
zł. Gdybyśmy tylko 5 proc. na amortyzację
A
nie mogę nie poruszać przykre;
to
rocznie
jeraz
odpisywali,
powinniśmy odłożyć
około 140.000 zł. Nie odkładając tej sumy, i nieprzyjemnej sprawy nadużyć w Gazów
zjadamy znów własny majątek i przez to ni. Jak wiadomo, jedna serja urzędników,
którzy okradali kasę Gazowni, na których
ubożejemy.
czoło wybił się główny buchalter, a później
3) Elektrow nia. Na samą elektrownię
nawet kontroler, została sądownie ukara
fundusze
ale
odnowienia,
gromadzimy
skradziona

1) Na ulice i bruki wydano 100.000 zł. Ma
jątek ulokowany w u-licach i placach przed

W roku

'

pamiętać, że czeka nas
kilku miljonów zł. na

musimy
wydatek
podziemne, które
Pozatem mamy
stały i zmienny.

konieczny
przewody

są zupełnie zniszczone.
dwa rodzaje napięcia
Trzeba koniecznie doko

—

zniżek w szkołach przygotowaw nać tej przebudowy, aby przedsiębiorstwo
być rentowne.
czych przy gimnazjach, gdyż dzieci mogą mogło Straż
Pożarna.
4)
Straży nie traktuje
uczęszczać bezpłatnie do publicznych szkół
i dlatego
nie
jako
my
przedsiębiorstwo
zwolnień,
powszechnych. Kontyngent
prze gromadzimy funduszów odnowienia.
Wy
bowiem
widzianych budżetem, przekroczono
dajemy zaledwie tyle, ile potrzeba na uw dużej mierze.
trzymanie jej sprawności. Nie gromadzi
3) Ograniczyć w szkołach nłace za udzie my
żadnych funduszów na zakup nowych
lanie nadgodzin, a raczej zatrudnić nauczy
a stare się przecież z każdym
cieli. bezrobotnych.
Z tego tytułu przekro przyrządów,
dniem niszczą. Urządzenie naszej straży
czono
budżet
o
Gimnazjum Kopernika
np.
figuruje w bilansie miejskim kwotą 700.000
1.339,40 zł., a więc zamiast preliminowanych zl. Ponieważ to jest aparat psujący się
5.942.16 zł. wydano 7.281.56 zł.
szybko wskutek gwałtownego używania go,
4) Nie należy dalej płacić nauczycielom to powinniśmy przynajmniej 10 proc. rocz
za wykonywanie pomocy naukowych, a ko
nie amortyzować. I tu znów strata około

udzielać

nieczne prace z tego działu oddawać facho
wym rzemieślnikom.
5) Lekarze szkolni winni prowadzić w
szkołach specjalne książki kontrolne,
sując wszystkie wizvt-- i czynności. Dotyczy
to również lekarzy miejskich innych zakła
dów
Opieka Społeczna
itp.
6) Na prace r'nstalacyjno-budowlane za
sięgać oferty, gdyż ceny jednostkowe nie da
ją właściwego obrazu sprawy; pozatem

zapi

—

.

70.000 zł.

5) Samochody miejskie. Od kilku lat nie

ani jednego nowego samochodu
i funduszów odnowienia nie gromadzimy.

zakupiono

Tymczasem samochód powinien najwyżej
w

10 latach

być zamortyzowany.

Na

sa-

—

GDYŃSKA

SZKLARNIA

GOYNiA* UL. ANT.

zać, ile zjedliśmy

stanowiła

Kwota
60.000 zł.
Druga
na.

sumę

właśc. KAROL KLEIN
ABRAHAMA 7

TEL.

-

SZKLARSKI

16-26

leszczkowskie

.

co stwarza

Zam iast Egiptu
ujrzeli mury... w ięzienia

ruch tramwajów 73
czasie od 8 minut do 5 godzin.

żetowym wstrzymano
razy

w

JAK

WYGLĄDAJĄ ZALEGŁOŚCI?

Zaległości czynnych mamy
wyłączając
na kwotę 443.944 zł.
podatki
Oprócz więkzych kwot jak 21.800 zł. należących się na
konto Opieki Społecznej, 117.428 zł. za czyn—

—

-

ze dzierżawne. 27.843 zł. za czesne
ach. 18,84 zł. z tytułu odsetek od

!ów hipotecznych oraz akcyj,
imnto szpitalnictwa 231.717 zł.

w

należy się

Czy wykazano zaległości faktycznie
powiedzieć*

ną, trudno

szko-

kapita
na

wpły

Kapitan statku holenderskiego ,,I,aeteas"
przed opuszczeniem portu gdyńskiego na
kazał marynarzom przeprowadzić szczegó
łową rewizję statku.
Folecenie doświadczonego kapitana oka
zało się bardzo słuszne, gdyż w czasie re
wizji w ciemnym zakątku statku wykryto
dwóch skulonych i dobrze schowanych mło
dzieńców.

wina leży w braku ścisłej,
systematyoznej kontroli dziennej przez organa kon
tro lne, która to kontrola w tak wielkiem
przedsiębiorstwie była i jest nieodzowną.

Powiedzą Panowie,

Komisja

a

Rewizyj

na? Ówczesne Komisje Rewizyjne badały
stale ńa końcu miesiąca a czasem i nad
zwyczajnie rachunki, zestawienia
czne, iecz
wyrywkowo, a porównując
końcowe dane książek kasowych nie natra
fiały i nie mogły natrafić na malwersację.
Obecna Komisja sprawdzała kasę przed
wykryciem malwersacji dwa razy. To też

miesię

tylko przypadek
który zwykle ujawnia
sprytnie pomyślane i systematycznie doko
nywane nadużycia
wykrył to bagno po
pełnionych m alwersacyj.
—

—

ZALEGŁOŚCI MALEJĄ.
Nad sprawozdaniem Komisji zabierał
glos p. radca Kalita, podnosząc, że
ści maleją, czego dowodem może być fakt,
iż na 1. IV. 34 r. wynosiły one 1.598 tys. zł.
na1.IV.351.214tys.zł., ana1.X.35
iut tylko 760 tys. zł. Ćo do Wydziału Kon

zaległo

to istotnie nie mógł się on pochwalić
dodalniemi wynikami swej pracy.

troli,

grunto

Obecnie Oddział Kontroli został
wnie zreorganizowany.
Przyjęto więcej
urzędników i co ważniejsze, lepszych. Od
dział podjął już prace kontrolne po 1 i pół
a
rocznym okresie zastoju,
wyniki będą

chyba lepsze.
RADNY JAWORSKI W

OBRONIE

URZĘDNIKÓW.
Następnie zabr-ał głos p. radny Felik s
podnosząc, iż na sprawę nadużyć
w Gazowni
trzeba spojrzeć z szerszego
punktu widzenia. Faktem jest, że zatrud

Jaw o rs ki,

nia się
łat nie

u

nas

urzędników, którzy

otrzymują

etatu.

przez 15

Niewątpliwie

u-

rzędnik. który przez 15 lat nie może uzy
serja, która stanie nieba
skać podwyżki, nie pracuje Z takim zapa
wem przed trybunałem Sądu, sk radła usta
lon ą kw otę 152.608,99 zł.
Malwersacje się łem. jak pracować powinien. M iasto po-,
jest szczególnie w o statnich
gają wstecz do maja; 1926, a więc rozpo 'zbawione
czasach sit, które dla normalnego rozwo
częto je przed 9 laty. Fałszowano kwity
z przebitką
i bez
przebitki, fałszowano ju i toku pracy są nieodzowne. Wybór
książki i kradziono gotówkę z pod rąk wiceprezydentów ciągnie się już zbyt dłu
kasjera. Fałszy wie wzgl. wogóle niek siąż- go i zdaniem mojego Klubu sprawą tą na
zagadnienie to
kowanyeh pozycji jest ponad 6.000, a po leżałoby się zająć. Drugie
ożywienia ru ch u gospodarcze
szczególne sumy stanowią kwotę od jed zagadnienie
go, które powinno stać się również zada
nego złotego z groszami do 529 zł. K siąż
niem władz miejskich.
kowi Wolnikowski i Dutkiewicz fałszowa
Widzimy, że np.
Warszawa
obniża
li każdy z osobna i wspólnie.
Pozatem
ceny za gaz, prąd i
łąoznie z inkasentami Makowskim. Stró- przejazdy tramwajowe, gdy tymczasem u
żyńskim i Górzyń skim a osiągniętemu nas ceny te są na poziomie lat ubiegłych,
przedkryzysowych. D oświadczenia W a r
przez fałszowanie książek sumami dzielili
się. Jaki klucz przy podziale sum zastoso szawy wskazują nam, że przez obniżkę
zwiększyła się konsumncja, a jednocześnie
wali, trudno ustalić.
również i dochody. Mamy w
Co było przyczyną malwersacji? Niedo zwiększyły się
wiele trudności przy przyłącze
Bydgoszczy
stateczne uposażenie?
Może niezupełnie,
niu do sieci elektrycznej, przewodów gazo
gdyż w latach 1926 do niedawnego czasu
i o
można było je uważać za dostateczne. Mo wych czy wodociągowych. Należałoby
tem pomyśleć. Ceny za liczniki elektryczne
jem zdaniem odgrywała tu dużą rolę chęć i
gazowe są również m ało uprzystępnione
używania, a tem samem nieprzystosowanie dla
szerokich mas. Patrząc na tramwaje
się do dochodów własnych. Lecz główna
miejskie, dochodzi się do wniosku, że prze
cież trzeba coś zrobić, aby i to przedsiębior

.

się nietylko niedogodność dla
mieszkańców, lecz naraża się również na poważne straty przedsiębiorstwa. W roku bud

KARMELKI

m

przedsiębiorcom, przedkładającym za wyko
Uprzejmie zaprasza swą Sz. Klientelę o łaskawe zwiedzenie powiększonego składu
nywane roboty rachunki, które nie odpo
zaopatrzonego w wielki wybór obrazów i dewocjonalij.
wiadają rzeczywistości i ulegają przy kon
troli często poważnym skreśleniom, nie uOprawa obrazów, duży wybór ram, wyrób ram stylowych i owalnych na miejscu.
dziclać na przyszłość wogóle robót.
9445
CenyKonKurencyjne
Ceny KonKurencyjne
7) ,,Przegląd Bydgoski", subwencjonowa
ny przez miasto, winien dostarczać po jed
nym
bezpłatnym egzemplarzu wszystkim
szkołom i Bibljotece Miejskiej.
8) Poddać rewizji wysokość zasiłków wy
płacanych starcom w kierunku podwyższe
na Pomorzu
nia tychże, a dalej kwestję wyżywienia ich
w kierunku podniesienia racji tłuszczu; oW Gdyni otwarte zostało przedstawiciel łalność tę otrzymał wysokie odznaczenie
becnie otrzymują oni 125 gr. na 7 dni.
P. R. Żurowski od dłuższego
stwo słynnych dziś w całej Polsce ,,Zakła państwowe.
loko
Dalej rozpatrzeć sprawę dotyczącą
dów Przemysłowych Romana Żurowskiego czasu współpracuje z Komitetem Owczar
wania dzieci przez Opiekę Społeczną u ludzi w
Leszczkowie, Sp. z o. o.", będących jedy skim przy Ministerstwie Rolnictwa oraz In
biednych, którzy z tego tytułu stwarzają ną fabryką, przerabiającą wyłącznie wełnę stytutem Wełnoznawczym przy M. S. Wojsk.
sobie źródło utrzymania.
Obecnie Zakłady Leszczkowskie powie
krajową, której piękne coraz to ulepszane
9) Obniżyć opłaty za używanie toru doja samodziały są dzisiaj tak popularne i mo rzyły swe zastępstwo na Pomorzu z siedzi
zdowego, gdyż są one proporcjonalnie za wy dne.
bą w Gdyni p. J Pretoriusowi, który wpro
górowane w stosunku do wartości przewo
Właściciel Leszczkowa p. Rom an Żurow wadza obecnie te wyroby na teren Pomorza,
towarów.
żonych
sk i jest jednym z najenergiczniejszych pio gdzie były one najmniej znane. Niewątpli
10i Podnieść dochodowość tram w aji, nie nierów w dziedzinie
podniesienia rentowno wie, dzięki doskonałości towaru, zapotrze
ruchu
zatrzymując
tramwajowego podczas ści polskiego owczarstwa i zapewnienia kra bowanie na samodziały leszczkowskie, bę
różnych obchodów itp., bez szkody dla ob jowej wełnie stałego zbytu oraz należnego dzie na Pomorzu bardzo duże.
9860
chodów. gdyż jak stwierdzono, wstrzymuje
w produkcji włókienniczej. Za dzia
miejsca
się bardzo często ruch tramwajowy, przez

Samodziały

KAKAO

stwo

ożywić.

Jako ostatni zabrał

głos p. prezydent
Barciszewski podnosząc, że gdyby
cia rachunkowe robiono systemem
szym, to byłaby nadwyżka przynajmniej
750.000 zł Niewątpliwie uwagi Komisji Re

zamknię
dawniej

wizyjnej są słuszne, gdyż nie wydatkując
pewnych sum na rzeczy konieczne zjadamy
substancję majątkową nagromadzoną przez
poprzednie pokolenia. Co do etatów urzędni
ków miejskich to p. prezydent nie zgadza
się z r. jaworskim, podnosząc, żc dobrze
prosperujący aparat miejski nie powinien
mieć więcej ponad 40 proc. etatów. Na do
żywocie miasto powinno angażować tylko
ludzi na kierowniczych stanowiskach, oraz
ludzi

wykazujących wysokie wartości

etycz

Zbyt wiele etatów utrudnia pracę i usztywnia urzędniczy aparat miejski. Nastę
pnie p. prezydent przyznaje rację, że wybór
wiceprezydentów staje się niezwykle palącą
potrzebą w Bydgoszczy. Obecny stosunek,
kiedy mamy tylko dwóch płatnych radców
miejskich jest niezdrowy i napewno więcej
ne.

tracimy na tem, aniżeli zarabiamy na zao
szczędzonych poborach tych radców i wice
prezydentów.
Po przemówieniu p. prezydenta Rada uchwaliła jednogłośnie przyjąć sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej, a niedobór wstawić do
budżetu

na r.

1935/36.

Następnie Rada Miejska przyjęła jedno
głośnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w
sprawie nagłego wniosku grupy radnych
odnośnie firmy Bacon
Export w Bydgosz
Jeden z nich Andrzej Wronka pochodzi czy. Omówieniem tej części obrad, która
z Jarosławia,
drugi Aleks'ander Ruchnie- wywołała ożywioną dyskusję radnych,
wicz jest rodem z Brodnicy. Przesłuchani w zajmiemy się w następnym numerze.
Podczas sprawozdania Komisji Rewizyj
komiśarjacie PP. ,,blindziarze" oświadczyli,
że celem ich podróży był Egipt, po którym nej przewodniczył Radzie p. radny Faustyniak.
W końcu obrad wpłynął wniosek
sobie dużo obiecywali.
radnego Porzycha w sprawie rozbudowy
Podróż ich odbyła się jednakże nie
w
szkolnictwa powszechnego w Bydgoszczy.
kierunku słonecznych brzegów Afryki, lecz Wniosek ten omówimy również w jednym:
z nasiennych M'inerów naszego pssnjsfc i
w kierunku cieni gdyńskiego aresztu.
-

—

—
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PAŹDZIERNIKA

DNIA 31
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GDYNIA

Starowiejska i?

W
okamgnieniu
przeoczono sygnał
ostrzegawczy i nastąpiło zderzenie!! Jakże
—

...

Wyrugujmy
Odezwa 'do

Dzialmy sięz uboższymi
posuwa

społeczeństwa Rady Cen

tralnej Związku Stow. Pań Miłosierdzia,
wygłoszona przez prezydentkę Rady pa
nią Antoniową Boltową w Radjostacji
Toruńskiej, w sprawie propagandy Tygo
dnia Miłosierdzia

w

Toruniu.

Akcja charytatywna jest jedną z najstar
szych i najwznioślejszych tradycyj chrze
ścijaństwa. Już w pierwszych wiekach wier
ni poczuwali się do obowiązku dzielenia się
z swym majątkiem, aby nikt nie ponosił wi
ny za niedostatek któregoś z braci. Czyż my
chrześcijanie wieku XX, wieku, w którym
cywilizacja i kultura w wszelkich dziedzi
nach nauki, techniki, literatury, sztuk pięk
nych etc., osiągnęła tak wielkie postępy, nie
zdobędziemy się na tyle co oni? W miarę
zdobyczy i postępu tejże 'kultury wieku XX,
czy idzie

w

egoizm

z serca

kniętycK Róg nie wymaga od nas
nia miłości bliźniego aż do heroizmu,
jedynie, abyśmy nie byli nieczuli na
gliwości naszych braci.”

narażeni
na
Każdy środek

dole

(O

w
społeczność, każą czynić dobrze,
współżyć zgodnie i pracować wydajnie dla
Boga i ludzi, na piedestale centralnym stoi

Pomóżmy więc organizacjom charytatyw

nas

chorągie

miłosierdzie".
Rada Centralna Związku Stow. P ań Mil. św.
Wincentego a P aulp Diecezji Chełmińskiej:
(—) Halina Boltowa,

t

I

przy

.

parze kultura uczucia?

Czasy
wymagają od nas więcej,
kiedykolwiek
,,czynu miłosierdzia",
,.kultury uczucia". Dobroczynność dzisiejsza
i spotęgowana w
winna być rozszerzona
miarę rosnących potrzeb. Klęska bezrobo
cia trapi ludzkość,
całe szeregi jednostek,
skazane na przymusową bezczynność, wsku
tek tego przywiedzione do ubóstwa, podno
szą głos bólu i rozpaczy, wzywając pomocy.
Czy glos ich dotrze uszu naszych? czy za
sklepimy się w ciasnym egoizmie własnych
potrzeb, obojętni na ciężką niedolę naszych
Oto zapytanie, na które od
współbraci?
powie społeczeństwo pomorskie w ,,Tygod
—

(a oszczędności sltladaj w Powszechnym Bonku
Związkowym na książeczki wkładowe imienne
lub
na
okaziciela
gwarantujące bez
wkładu.
względna
tajemnicę
Wkłady p(otne no każde żądanie lub za
wypowiedzeniem w centrali Ioddzloloch. O pro
ęenfowariie od 5 % do 6 V2 % rocznie.
-

-

—

—

n

W ars za w a,;

GDYNIA,

iu Miłosierdzia".

Propaganda ,,Tygodnia Miłosierdzia" ma
na celu dotrzeć z ideą racjonalnie świadczo
nego miłosierdzia do najszerszych warstw
społeczeństwa. Ma pobudzić, rozgrzać serca
wszystkich do ofiarności kosztem odmówie
nia sobie przyjemności i upodobań. Zmobi
lizujmy silną armję miłosierdzia, wypowia
dając walkę biedzie! Tylko wspólny wysi
łek eałego społeczeństwa zdoła ukoić ból i
złagodzić niedolę ubogich i cierpiących. Nie
odgradzajmy się murem niedostępnym od upośledzonych i dotkniętych biedą, ale po
móżmy im wydostać się na wyższy szcze
bel dobrobytu materjalnego i poczucia mo
ralnego. Nazawsze, a przedewszystkiem w
tym ,,Tygodniu Miłosierdzia" wyrugujmy z
serca
egoizm, a zdobądźmy się na wielko
duszność!
Składajmy dary, bądźmy hojni,
a
uszczęśliwimy serca odbierających, a
wzbogacimy serca dających, gdyż jak mówi
;św. Tomasz z Akwinu ,,Nakarmić, napoić
i przyodziać Chrystusa Mistycznego w bra
ciach Jego ubogich i nieszczęśliwych, to bo
gactwo nadprzyrodzone".

chrześcijańskie

Trzeba zrozumienia idei
go miłosierdzia. Trzeba ofiary z serca. Dziel
my się z uboższymi od nas! Odmówmy so
bie w tym ,,Tygodniu Mil." niejednej ulu

bionej przyjemności, jak papierosy, wino,
słodycze, zrezygnujmy z nadliczbowych to
alet n a rzecz tych nieszczęśliwych, zrozpa
czonych, zwątpialych, srogo przez los dot-

do

wyborami

Izby

Kraków,

Przemyśl

odszkodowania

POD

Koło Kwieciszewa pod Mogilnem w yda
rzyła się katastrofa, której uległ insp. Za
kładu Ubezp. Wzaj. p. Wojtkowiak Marjan
ze Strzelna. W skutek ślizgawicy p. W ojtko
wiak wpadł na drzewo przydrożne.
Strzaskany samochód przygniótł p. W ojt
kowiaka, powodując ogólne potłuczenie oraz
niebezpieczne cięte rany na głowie i

NOWY
ca

go

publiczne

użytku.

nowego dworca odbyła się uro
czystość odsłonięcia popiersia Wielkiego
Polski
Marszałka
Józefa
Budowniczego
Piłsudskiego.
ZRABOWALI

nie.

KOLEJKI PODZIEMNE

W

WARSZAWIE

I ŁODZI?

Łodzi

bawią obecnie przedstawiciele
konsorcjum francuskiego, które
zamierza złożyć ofertę na budowę ,,metra"
(kolejki podziemnej) w Warszawie i Łodzi.
Przedstawiciele konsorcjum badają obecnie
warunki terenowe w Łodzi,
poczem mają
złożyć wizytę prezydentowi miasta, któremu
przedłożą swój projekt. Metro łódzkie łączy
łoby przedmieścia Chojny z Bałutami i ZaW

wielkiego

z

SO-LETNIEJ

W

WICACH.

poniedziałek

w

Mysłowicach

poważne wstrząsy podziemne, pochodzące
od obsunięcia się zwałów węglowych w nie
chodnikach

czynnych
jest

nieważ
gu

miesiąca

to
w

już czwarty wstrząs w
śródmieściu Mysłowic,

cjalna komisja ma
lem zabezpieczenia
ich

dawnych kopalni. Po

zawaleniem

badać

się.

domów ce
ewentualnem

stan

przed

cią
spe
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MATŁRJAŁY

Swetry, bielizną, galanterie, wełny
CENY

NAJNIŻSZE!

.

d

.

w

wielkim
9857

do

robót i

poń

-

śrut

soja 21—22.
Ogólne usposobienie;

POZNAŃSKA
z

żyto
pszen.

dnia

I

niejednolite.

GIEŁDA

ZBOŻOWA

30

października
12*75—13; otręby żytn.

od
średnie

niaki jadalne
17.50-17 ,75.

1935

r.

8,75—9,50;' Otręby

niebieski 60—62; ziem
makuchy lniane w taflach

mak

9—9,75
3,50—4,25;

Ogólne usposobienie spokojne.
NOTOWANIA
dnia

GIEŁDY

WARSZAWSKIEJ

października 1935 r.
Dewizy
Belgja 89,40, 89,63, 89,17; H olandja 360,50, 361,40,
359,60; Londyn 26,12, 26,25, 25,99; Nowy J o rk 5.31S/*
5,283z
5,28s/*;
5,31^, 5,34%,
Nowy Jork kabel
z

30

5,281/0; P ary ż 35,01, 35,10, 34,92; P ra g a 21,96, 22,01,
21,91; Sztokholm
134,70,
135,35, 134,05; Szwajcaria
172 ,22;
W ło chy
172,65,
173,08,
43,20,
43,32* 43,08;
Hiszpanja 72,60, 72,96, 72,24.

.

Tendencja niejednolita.
Bank
Polski
Haberbusz

33,50;

Akcje
95—94; Lilpip
34,50.

8

,6

0 Starachowice

Tendencja niejednolita.
Papiery

wartościowe

Budowlana 41,25; inwest. seryjna 117;' konwers.
06.50-67 ; 6 proc. dolar. 77 -77 ,50; premj. doi. 52,90
stabil.
53;
60,25, 60,75, 60,75, 61,00 dwa ostat.
drobne. 4 i pół proc. ziemsk. 42,75—43,00; 5 proc.
W arszawy
1933 r. 52,50, 51,75, 52,00; 5 proc. Łodzi
za
1933 r. 47,25—47,00; 5 proc. Piotrkowa za 1933 r.
44; 6 proc. oblig. W arszawy 6 em. 57,75.
I
Tendencja dla pożyczek i dla listów niejednollita.
-

.

BAWEŁNIANE
JEDWABIE
PRZEPISOWE PŁASZCZE DLA UCZENIC
GDYNIA

WEŁNIANE

-

Wojciech Mikołajczyk,

wyborze
poleca
Wyprzedaję wszelkie artykuły

Gdańska

.

dla Rumunii
.....'

.

.

.

Na stacji w Lidzbarku wydarzy! się wy t;;
ji. Wykolejenie się wagonów spowodo
padek kolejowy, który na szczęście pociąg wało uszkodzenie dachu jednego z nich,
nął za sobą jedynie straty matcrjalnc, nic przyczem kilka skrzyń z towarem ulegloj
rozbiciu. Straty 'obliczane, są na około 1000
powodując ofiar w ludziach.
Na śkiitck -przedwczesnego
pi zclo'.onia ilo'ycii.
Nieznacznie uszkodzony wskutek
zwrotnicy przez żvvrotniczeuę 'ś'c-'-'o..'-"wy
Tomkiewicza, wyskoczyły z sryn l k -r|padku tor kolejowy został natychmiast na
r,.ó
wagony pociągu towarowej,:)
prawiony, nie powodując przerwy w ruchu
W ;mny i:v'v nr
w kierunku
Działdowa.
kolejow vtn.
r.icni
i
ładowane towarem angielskim,
Wszczgto dochodzenie dla ustalenia, kto
bawełną i przeznaczone były i' a
ponosi winę za wypadek.
.

M

-

Lidzbarku
...

W.

.

------

*..

dla

.

ZAKOPANEM.

angieTh przeznaczony

dostaw

.

,

w

dla

wyłącznie

.

poniedziałek w późnych godzinach
wieczornych zaczął w Zakopanem padać
śnieg, który sypiąc przez całą noc i dzieli
dzisiejszy do godzin popołudniowych, po
krył całą dolinę podtatrzańską kilkunasto
centymetrową warstwą,
nadając całemu
Zakopanemu i okolicy wygląd zimowy.
W górach warstwa śniegu jest znacznie
grubsza, gdyż śnieg zaczął tam padać znacznie wcześniej.
tri IIliii

Wypadek koBaiowsf

proc.

.

v

Tatry pokryte śniegiem

-

.

.

.

W

odczuto

.

.

65

...

MYSŁO

w

0 -20
20.25—20,75;
mąka pszenna:
gat. IA
proc.
wł. w. 31,75-33,75; gat. IB 0 -45 proc. wł. w
30,7531,75; gat. IC 0—55 proc. wł. w
30,00—31,00; gat.
ID
0—60 proc.
wł.
w
0—65
29,00—30,00; gat. IE
28,00—29,00; gat. IIA 20—55 proc. wł.
proc. wł. w
w.
25,50—26,50; gat. IIB 20—65 proc. wł. w 25,00
26,00; gat. IID 45-65 proc. wł. w 23,25-24,25; gat.
IIF
55—65 proc. wł. w
19,00—19,50; razowa 0—90
wł.
w
21,00—21,50;
proc.
otręby
żytnie
wymiął
stand.
9,50—10,00;
otręby pszenne: miałkie stand.
10.25-10,75; średnie stand. 9,75-10 ,25; grube 10,00
10,75;
otręby jęczmienne 10,00—11,00; rzepak zimo
wy bez worka 41,00—44,00; rzepik zimowy bez wor
ka
m ak
niebieski
38,00—40,00;
55,00—58,00;
gor
siemię lniane 38,00—40,00;
c-zyca 36,00—38,00;
peluszka 21,00—23,00;
wyka 21,00—23,00;
groch: pol
21,00—23,00; groch Wiktorja 27,00—30,00; gTOch
ny
łubin niebieski
10—10,50; ko
Folgera 20,00—23,00;
niczyna biała 70—90; czerwona surowa 80—90; czer
wona
szwedzka
ziem
90—110;
150—170;
czyszczona
niaki jadalne pomorskie 3,50—4; jadalne nadnoteckie 3,50—4; fabr. za kg % 0,17; płatki ziemn. 16—
16,50; makuch lniany 17,50—18; rzepak. 13,50—14* sło
necznikowy 19,50—20,50; kokosowy 15—16; wytłoki
suszone
siano nadnoteckie luzem
7,50—8;
7,50—8;

znaleźć

mogąc

ZIMA W

WSTRZĄSY PODZIEMNE
W

nie

wł.

.

pieniędzy,
której zna
Z tym łupem sprawcy
35 groszy.
zbiegli w niewiadomym kierunku.
Przestraszona staruszka nie jest zdolna
podać rysopisu zuchwałych bandytów.

Polesiem.

Uszkodzeniu

i t

.

tówki.

kłódkę ciężkiej walizy,

30

20,75-21 ,25;

Dwaj nieznani bandyci włamali się
przez wyciśnięcie 'szyby w oknie do miesz
kania 80-letniej wdowy Pauliny Halfarowej, zamieszkałej w Pszowie II w powiecie
rybnickim. Jeden ze sprawców przydusi!
pierzyną leżącą w łóżku staruszkę, by uniemożliwić jej wołanie o pomoc, drugi za
czął plądrować mieszkanie,
szukając go
Bandyta

wy
wy

21,25—22,25; gat. I 0—55 proc. wł. w
18,00—18,50;
gat. II 45—55 proc. wł. w
razowa
0—90 proc. wł. w
15,75—16,25; 60 proc. wy
łącznie dla dostaw dla W. M Gdańska 20,75—21,25;'

proc.

STARUSZCE.

rozbił
lazł

w

października 1935 r.
Warunki:
Handel hurtowy, parytet Bydgoszcz, ła
dunki wagonowe, dostawa bieżąca, za 100 kg. Noto
wania odbywają się we wszystkie dni powszednie,
żyto 135 t. 13,15—13—13,25—13,50; pszenica st. 18,25
18,75;
jęczmień: browarowy 15,25—15,75;
jedno
owies
14,25—14,50;
13,75—14,25;
lity
zbiorowy
110 ton
16,50-16,25—16,75—16,65; mąka żytnia: wy
ciągowa 0—30 proc. wł. w 21,75—22,25; gat. I 0—45

W halu

GROSZY

oraz

ZBOŻOWO-TOWAROWA

GIEŁDA

dnia

z

Z

W

c z o ch

BYDGOSKA.

dwor

Radomsku nastąpiło otwarcie
kolejowego i oddanie go do

35

stałe kalectwo

Giełdy

RADOMSKU.

W

twarzy.

niebezpieczeństwa wydobył nieszczęśli
wego przypadkowo
przejeżdżający tam p.
Kołpowski, leśniczy z Kopców, przekazując
go bezzwłocznie do szpitala pow. w Strzel

W

DWORZEC

za

płatę kapitału na wypadek śmierci,
sokości ubezpieczonej sumy.

caiegoU ralu

KATASTROFA SAMOCHODOWA
MOGILNEM.

Gmin

całej Anglji partje przygotowują
s-ię gorączkowo do wyborów. Wystawio
no
1300 kandydatów ogółem; ze strony
koalicji narodowej 557 kandydatów, ze
Do
strony Labour Party prawie tyleż.
Do zdobycia w Izbie Gmin jest 615 man
datów poselskich. Na liście rządowej nie
figuruje już jako kandydat minister lot
nictwa Cunliff-Lister, który będzie za
pewne powołany do Izby Lordów.

Lwów, Bielską, Cieszyn, Drohobycz,
Stanisławów, Tarnów.

Z

rzew

Przed

1

pomnieć o wykolejeniach pociągów, zderze
niach tramwajów, o katastrofach omnibu
sów i dorożek samochodowych, o eksplo
zjach na okrętach, o spadających windach i
innych t. p
Oczywiście i technika czyni
dzisiaj wszelkie wysiłki, aby uchronić środ
ki komunikacyjne od katastrof, mimo to
jednak codziennie jeszcze narażeni jesteś
my na te niebezpieczeństwa.
Dowiadujemy się, że Towarzystw'o Ubez
pieczeń Assicurazioni General! Trieste, któ
się w Tczewie
rego Subdyrekcja znajduje
przy ul. Kopernika nr. 9, wprowadziło no
wy dział ubezpieczeń od następstw nieszczę
środków'
śliwych wypadków publicznych
komunikacyjnych. W zamian za jedyną
jednorazową składkę, Towarzystwo to daje
dożywotnią ochronę ubezpieczeniową na ca
w'-a
łym świecie, obejmującą, zgodnie z
można
runkami, wypadki których doznać
jako pas-ażer środków1 kom unikacyjnych
do publicznego przewozu osób
z powodu
katastrofy, jakiej ulegnie dany środek prze
wozowy.
Ubezpieczenie to zapewnia wy
płatę dziennego odszkodowania, wypłatę

obecne

niż

,

1

niebezpieczeństwo!

poważne

Nadto dobrze znane są przyczyny kata
strof środków
komunikacyjnych,
byśmy
mieli je tu wyjaśniać, wystarczy tylko

prezydentka,
(—) Halina Zapałowska,
sekretarka generalna,
(—) X. prał. Wysiński,
dyrektor.

i
J

.

komunikacyjny do przewozu
pasażerów jest już sam przez się objektem
niebezpiecznym. Pośpiech ludzi przenosi się
też na tempo środków
komunikacji, dla
których poważną przeszkodą w ruchu może
stać się choćby
nieuważny przechodzeń.
Czytamy niejednokrotnie w dziennikach o
nieszczęściach jakim ulegają środki komu
nikacyjne.

wość, niechęć, częstokroć przykre słowo!
każmy i tu miłosierdzie, pomnąc na słowa
św. Tomasza z Akwinu: ,,W skali wartościo
wania cnót wszystkich, które wprowadzają

żąda

nym do zrealizowania postulatów ,,Tygodnia
Milos.", przez nabywanie nalepek,
wek żałobnych na groby, przez ofiarowanie
odzieży i datków pieniężnych do puszek,
podczas zbiórki ulicznej i w lokalach. Po
pierajmy akcję charytatywną w ,,Tyg. Mil."
i wysiłki wszystkich tych osób, które z za
parciem się siebie mozolnie spełniają ten
trudny ale wzniosły obowiązek, oddając
swój czas, zdrowie i siły na usługi ubogim.
Nie utrudniajmy im pracy, przez opryskli-

posługujemy się publicznemi środ
komunikacyjnemi, których kierowca
może mimowoli przeoczyć taki
sygnał oJakże często jesteśmy
więc
strzegawczy!
częs-to

kami

konfekcję męską

za

bezcen.

-

u

I.

CENY

Świętojańska
NAJNIŻSZE!

CZWARTEK, PIĄTEK, DNIA

Notattisi
Chojnicach powstał żeński
Związku Strzeleckiego, do którego
piło 2 0 pań.

przystą

Ligi, przedstawia się następująco:
3 listopada: Śląsk—Warszawianka (o ile
nie będzie przełożony na inny termin spowodu meczu Polska—Rumunja).

c

*

10 listopada: Warszawianka—Ruch. Craovia-W arta. Polonja—ŁKS. Wisła—Legja

Pogoń—Garbarnia.
17 listopada: Ruch—Cracovia, Polonja—
Śląsk, Wisła—ŁKS., Garbarnia—Legja i
Warta-Pogoń.
24 listopada: O; rbarnia-Wisła.
1 grudnia: Warszawianka—Wisła.

Krug,

Rezerwowi:
*

Radjostacja berlińska transmitować bę
dzie przebieg meczu bokserskiego W arsza
wa—Berlin w dniu 1 listopada od godz. 22,15
do 22,45.
*

Skład
na

reprezentacji piłkarskiej Warsza
z Gdańskiem, który
się odbę-

mecz

I!LVA

Szymkowski

Ca

się biedy
29

I

Programy

sobotę, 2-go listopada
Zby
Cyganiewicz rozegra
z
wolno-amerykańskiej
Amerykaninem
Lohngerem (mistrz Am. Południowej). Cyganiewicz przeznaczył dochód z tej walki na
Fundusz Olimpijski.
Lwowie
mecz
w walce

we

ROZGŁOŚNIA

Ostatni komunikat
Polskiego Związku
Bokserskiego ujawnia powody dyskwalifi
kacji siedmiokrotnego mistrza Polski Maichrzyckiegó, według których Majchrzycki
został ukarany za chęć(!) czynnego znieważc
nia zastępcy kierownika
drużyny olimpij
skiej. Kara jednorocznej dyskwalifikacji z
skreśleniem z listy olimpijskiej, jest bardzo
wysoka, zważywszy na rodzaj przekroczenia
i wielkie zasługi Majchrzyckiego dla boksu
polskieg o.

1611

się

w

miejscowości

het
Żółkiewskiego z ca
do

Triumfalny wjazd
mana

rami

W arszawy

Stanisława
moskiewskimi

Szujskimi

jako

jeńcami.
1656 Urodził

się

Haggerston wybitny
astronom angielski
Edmund Halley,
odkrywca komety swego imienia.
Umarł w Paryżu znakomity matema
Jean d'Alemtyk i filozof francuski
w

—

—

listopada

—

.

WARSZAWSKA.

Sy,Sna* czasu i pieśń ,,Pod Twą, obronę".
9,03
Muzyka (płyty). 9,40 Dz. poranny. 9,50 Pro
na
dzień bieżący.
10,00 M uzyka religijna w
gram
wyk. Poznańskiego Chóru Katedralnego pod dyr.
ks. ^ Gieburskiego
Nabożeństwa
10,30 Tr.
(płyty).
z
Kościoła św. Krzyża w W arszawie.
Kazanie na
uroczystość W szystkich Świętych pt. ,,Ku bramom
wieczności"
wygł. ks. kanonik dr. Jan Szmigiel
ski.
11,57 Sygnał czasu z Warsz. Obs. Astr.
12,00
Hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 12,03 ,,Sta
nisław
Witkiewicz"
szkic
literacki, wygł. Wi
told
Bunikiewicz.
Poranek muzyczny
12,15—14,00
w
wyk. Ork. Symf. pod dyr. J Ozimińskiego z udz.
Maurycego Janowskiego (śpiew). Przy fortep. prof.
Ludwik
Urstein.
Schubert:
Uwertura
Ro1) Fr.
samunda
(Czarodziejska harfa), 2) A. JS,rnefeld:
3
A.
Pocćż
a)
Preludjum
wyk. Ork.,
Zarzycki:
się serce rozdziera, b) K. Grieg:
Łabędź, c) A.
Jensen:
Niech czar
oczu
tych
odśp. M. Ja
1
nowski, 4) G. Bizet: Suita Arlezjanka Nr.
a)
b) Menuet, c) Adagietto, d) Carillon,
Preludjum
5) E. Grieg: Suita—Pęer Gynt Nr. 2: a) .Skarga
Ingrydy, b) Taniec arabski, c) Powrót Peer Gynta,
d) Pieśń Solwejgi
wyk. Ork., 6 a) J. Marx: Na
Korsaków:
Pieśń
strój leśny, b) M. Rimskij
hindusa
M
Janowski, 7) A. Borodin: W
odśp.
średniej Azji, 8) A. Andrzejowski: Marsz uroczy
sty
wyk. Orkiestra. W przerwie o godz. 13,00
Audycja ze Lwowa. 14,00 ,,D yskusja", fragm.
z
pow. Dobaczewskiej pt.
,,Zwycięstwo Józefa 2oKoncert
łądzia"
14,20
15,00—15,45
,,Za
(płyty).
duszki"
dla
audycja
wszystkich, pióra' Wandy
Dobaczewskiej (z Wilna). 15,45 ,,0 czem mówią
na
wsi", pogad.
wygł. Kazimierz Wyszomirski.
16,00 Pogadanka dla chorych ze Lwowa. 16,15 Kon
cert
ze
Lwowa.
16,45 ,,Zaduszny apel" *— obrazek
K
słuchowiskowy dla dzieci
Konarskiego. 17,00
,,Z Instytutu Psychotechnicznego w W arszawie"
dr.
Piotra
Macewioza.*
17,15^ ,,Minuta po
reportaż
ezji": Wiersze Felicji Kruszewskiej pt. ,,Zaduszki".
17,20 Koncert z Poznania.
17,50 Poradnik sporto
18,00 Koncert kameralny z Katowic. 18,30 Po
wy.
gadanka aktualna. 18,40 ,,życie kult. i artystyczne
salonow a
18,45 Muzyka
19,10
stolicy".
(płyty).
Program na dzień następny. 19,20 Koncert rekla
Wiad.
lokalne.
Wiadom.
19,35
19,40
mowy.
sport,
sportowe ogólne. 19,50 Biuro Studjów rozmawia ze
słuchaczami P. R
20,00 ,,Requiem aeternam". Ła
będzi śpiew Mozarta
reportaż muzyczny Wikto
ra
Junoszy. 20,40 J. S. Bach: Toccata C-dur w wyk.
A.
Rubinsteina
(płyty). 21,00 D ziennik wieczorny.
21,10 ,,Obrazki z Polski współczesnej". 21,15 Kon

CEZAR
PRZED

RUBIKONEM

—

-

—

.

—

-

A

.

'

—

SŁUCHOWISKO

—

Jedność—Grafika i

mecze;

29.

CZWARTEK

RADIOWE

31. X. O

GODZ.

UJM

—

.

30

listopada

ROZGŁOŚNIA

—

listopa

Pierwsze spotkanie odbyło się w
dzie 1934 r. w Bydgoszczy i zakończyło się
wynikiem 9:7 dla Pomorza. Drugi raz,
dwie reprezentacje zmierzyły się w marcu
1935 r. w Królewcu i wtedy wygrali Niemcy
11:5.

oby

TORUŃSKA.
a

900-9,50 Tr. z Warszawy. 9,50 Program na d*.
bieżący. 10,00-12,00 Tr. z Warszawy. 12,00-12,03
Tr.
z
Krakowa.
12,03-14,20 Tr. z Warszawy. W
przerwie o godz. 13,00 Tr. ze Lwowa. 14,20 Orkiei
soliści
stry
(płyty). 15,00-15,45 Tr z Wilna. 15,45
Arje i pieśni w wyk. Ady Sari (płyty). 16,00-16,4o
Tr.
ze
Lwowa.
16,45-17,20 Tr, z Warszawy. W,20
1750 Tr.
z
Poznania.
17,50—18,30 Tr. z Warsza
i Katowic.
18,30 ,,Nasze morze i wybrzeże w
wy

.

oczach

Niemca

—

Wałęsa.

Pomorza.

z

przed 50 laty" felj. wygł mgr St
19,00
Muzyka orkiestrow a (płyty).
społeczna. 19,05 Wiadomości sportowe
19,09 Chwilka morsko
pomorska. 19,10

18,45

Pogadanka

-

fń
Program na dzień następny. 19.30 Kon2^rL
19,35 W'iadom. sport, z Pomorza. 19,40-21,30
mowy.
Tr
z
Z
utworów
Warszawy. 22,30
Waguera (płyty).
2300-23^5 Tr. z Warszawy. 23,05-23,30 Fr
Schu
bert: Symfonia h-moll (płyty). (Ork. New. Queena
Hall'u pod dyr. H
Wood'a).

—

1783

Zarzyckie

z
40-ą rocznicą zgonu kompozytora).
Marja Mokrzycka
śpiew, Lucyna Bobow
ska
skrz.
fortepian, Stanisław Tawroszewicz
Urstein.
Koncert poprzedzi
Akomp. prof. L
pre
Feliksa
22
.30
-23,30 Muzyka (pły
lekcja
Kęckiego.
ty). W przerwie o godz. 23,00 Wiadomości mete
orologiczne dla komunikacji lotniczej.

—

października w dalszym ciągu
piłkarskich Torunia, odbędą się

dniu

Aleksandra

(w związku

go

Wyk.:

—

rb. odbędzie się
w
P ru
Grudziądzu mecz bokserski Pomorze
sy Wschodnie. Będzie to trzecie spotkanie
obu reprezentacyj.
W

twórczości

poświęcony

cert

radiowe

—

Piove di
Cadove sławny m alarz włoski Tiziano
Vecelli, niezrównany portrecista i nie
dościgły mistrz światło-cienia w m alar
stwie.

1477 Urodził

14

nr.

.

1

Gryf-1T.K.S.

października

Chodkiewicza

ul.

,

A

gdzie wydarzyła?

Bydgoszcz,

,

—

*

mistrzostw
dwa.
ciekawe

DANKIN

—

Znany tenisista i hokeista poznański
| Warmiński, członek A. Z. S .'u
ukarany zo
stał przez Sąd 8 -mio miesięcznym aresztem
z zawieszeniem za należenie do tajnej
nizacji politycznej O. N. R.
W dniu

W.

n

*

*

HISTORYCZNY.

1

Piątek,

a

Mbral i zestawił Bolesław Busiakiewiu

Kakao

i Zieliński.

orga

RERUM

KALENDARZYK

Repr.

a

a

n

niedoścignionej jakości

a

W
szko

1935 R.

Cukry, Czekolada,

Cebulak, Przeździecki II(?);
Kniola, Nawrot, Izydorzak,

Sochan

napad:
irych.

i

wy,

1 LISTOPADA

I

dzie 3 listopada w Gdańsku, przedstawia się
następująco: bramkarz: Jachimok (rezerwa
Keller), obrona: Szczepaniak, Bułanow; po
moc:

Termina'rz pozostałych
jeszcze do roze
grania zawodów piłkarskich o mistrzostwo

*

PAŹDZIERNIKA

sportowe

oddział

W

.31

—

.

bert.

ZAGRANICA.

Brygada Legionów Polskich odzna
czyła się w walkac'h pod Mołotkowem.
Turcja zostaje republiką.

1914 II.
1923

nowski*irsf^K

października
polski Zygmunt III

1609 Król
Smoleńsk.
1702

Waza

oblega

i

subtelnym

August II Saski, zająwszy przy pomocy
wojsk saskich Prusy
staje obozem w

1755
,5 Beethoyena.
Koenigswust.
2 fort. Zilchera. 18,00 Budapeszt. ..Re(tr. z Opery
Yerdiego
Królewskiej)
Niemieckie
19,00 Sztutgart.
pieśm ludowe.
Wrocław
M uzyka
dęta z rożnych miast europej
skich
(n'a stillu). 19,00 Lahti. Koncert symf.^ pod
dyr. G Schneeyoigta z udz. skrzypkaE. Zimbalista.
19,30 Monaehjum. Symfonja Nr. 7 Brucnera. 20,0o
Praga. Koncert symfoniczny pod dyr. Bruno Wal
tera
20,10 Frankfurt.
,,Oszukany Kadi
op.
Glucka.
20,10 Berlin. Nieznana
yka
klasyczna.
20,10 Kolonja. Koncert z udz. pianistki P. MUdner.
20,50 Medjolan. ,,Scugnizza
operetka M. Costy.
2050 Rzym. ,,Madame Sans Gene
op. Giordana.
2100
Berlin.
Symfonja Patetyczna Czajkowskiego.
23.301Wieża
21)25 Hamburg. Trio b-dur Schuberta
Eiffla. Muzyka kameralna.
21,45 Radio Paris. ,,O
kret widmo"
opera Wagnera. 22,30 Anglja (Reg.
Progr ). W esoła aud. muzyczna. 22,30 Koenigswust.
Nocna
muzyczka". 23,00 Hamburg. Trio c-moll
Brahmsa. 23,15 Kopenhaga. Muzyka taneczna. 23,20
23,30
Anglja (Nat. Progr.)
Muzyka współczesna
Anglja (Reg. Progr.) Muzyka taneczna. 23,45 Ra

pyłem

Pani

pożqdanq

—

czyni

Toruniu.

1876 Umarł śmiercią samobójczą zesłany za
udział w powstaniu 1863 r. na Sybcrję,
Aleksander Czekanowski.
geolog
1910 Umarł sławny lekarz szwajcarski, Hen,
ri Dunant,
założyciel i twórca Czer
wonego Krzyża. L aureat 1901 nagrody
Nobla.
1923 Umarł w Londynie polityk, socjolog i
ekonomista angielski
Bonar Law.
1927 Um arł w Meritonie pisarz i publicysta
Max Harden.

dości

nadaje

twarz

cerze

świeżq,

i

stanowi

m

-

ło

m

finezję

—

ABAR1D

—

ki
i

liiji

z

—

miałko

białej

łubiany

z

-

mie
lonych czqsteczek cebul

rządzony

u

-

urodydystyngowanejPa
ni.Musitobyćpudernie*
szkodliwy, roślinny, spo

—

ha

-

.

karnację,

urokiem

tchnqcq

auiem

pfz?legajqf

cym

aotTlt

Nr.

S^fonjA
Symfonia

PUDER

30

oS-^T

,

.

-

puder

znany

.

dio

Abarid

Paris.

Koncert

nocny.

24,00 Frankfurt.

Koncert

nocny.

Radio-odbiorniki

na rok1936

Philips, Eiektrit, Telefunken, Natawls,
Państwowe Zakłady Radiotechniczne
się w sprzedaży na dogodnyoh
spłaty. Raty od zł 18.60 mieslęesn.
Radjo-odbiorniki Państw. Zakł. Radjoteahn.
spłacalne częściowo Oblig. 6proo. Pot, Naród.

ukazały

warunkach

spełnisz obowiązek wobec siebie oraz rodziny, jeżeli ubezpieczysz się
Sobie zapewnisz beztroską starość, a rodzinie dostatnią egzystencję

znajdziesz,
na
życie.
razie Twej wczesnej
w

w
firmie

śmierci.

B

U fn i
.

a w e k i Wejiierowo, Sobieskiego 2.
WUjeWSKI Gdynia. Słaroviejska 21

Przyjdzie
Zał.

w

ZAWIERA:

POZNANIU

W

1873

r.

jednostkowe
do

potrzeb

i

CENTRALI:

POZNAM,

w

Crudiiądzu,

Oddziała

w

Bydgoszczy,

Piat23

te

Postaraj się

UL.

ŚW.

OSZCZĘDNOŚCI

MARCIN61

MIASTA WEJHEROWA

i 2084.

stycłnia 20,161.20-83
67,tel. 37*30i16*31.

?

W WEJHEROWIE
Sobieskiego 8

przy ul.

I UCZ

OSZCZĘDNOŚCI**

ii.11, u

dobrem

zaraz o

KOMUNALNEJ
KASIE

ul. Dworcowa

dzisiejszym jaKo ,,DNIU

Instytucje

SIĘ

.

OSZCZĘDZAĆ!

uprzytomnij sobie,

że

korzystnie

i

zupełnie bezpiecznie lokujesz

sw e

oszczędności

M ii iinBankulim Sn.i n.u Iwie

oprocentowaniem gwarantują wKładcom natychmiastowe
oszczędności nawet przy wKładach. z terminowem wypowiedzeniem.

poza

kiedy będziesz

nie

oszczędzał.
książeczkę(
oszczędnościową w

1873

ubezpieczeń na życie według kombinacyj dostosowanych
finansowych każdej warstwy społeczeństwa;
zakładając przy stowarzyszeniach i związkach kasy pośmiertne.

Oddziała

iiMiiMm

r.

czas,

żeś

o

umowy

OSZCZĘDZAJ
W dniu

w

warunków

grupowe umowy,

SIEDZIBA

Zał.

żałował,

Til.237

wypłacfelilo
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BILANS

POMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMUNALNEJ KASY
STAN CZYNNY

dzień 31 go

n a

L. p.

Wyszczególnienie

nr

K asa

2

Rachunki

zł gr

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

bankach i

w

a)
b)

w

c)

w

innych instytucjach kredytowych

Banku P olskim .......................zł
Kasie

Pocztowej

w

2

.

9-i77 -53

:

i'

Kapitał zakładowy

2

Fundusz

STAN BIERNY
ie

.

zasobowy

.

Papiery wartościowe
a) komunalne
b) państwowe

3

....

252.721.

,,

1.000 .000

349.326 .97

........

a) kapitał obrotowy
b) fundusz wyrównawczy

370.992.27

funduszu zasobow ego:

c)

zł

.........

124.875.
77.721.

,,

.........

4

a) w portfelu
b) protestowane
, ,

w

portfelu

w

skardze

c) wysłane do inkasa
a

Rachunki b ie ż ą c e

6

Pożyczki

zł

.

.

.

..

982.491.99

M

76.818

terminowe

gwarancyjnemi

i

wpływam i

132.294.

7.

Wkłady osób fizycznych:
a) a vista
b) terminowe do 3 -cb mieś.

219.675.

h ip o te cz n e

Ruchomości

8

73.270.

,,

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

c)

-

285.073.66

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

c) komunalnym kasom oszczędności
d) innym instytucjom

.

8

8.250

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

9

b) osób

-

.

9

przechodnie

Należności

11

konwersyjnycb

.

.

18.500

.

Depozyty

b

Weksle i inne

c e

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

zł

2.852.76

.

.

mieś,

3

.

0

99

10.509.55

0

99

658.10

osób nrawnvrh

fiz y c z n y c h

przechodnie

Procenty

okres

na

Czysty zysk

ri

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

0

.

Razem

IVI40.358.60

14.020 .41

126.733:57
134.477.06

7-743-49

tt

237-974-56

.......

31.320 .30

........

przyszły

.

.

.

.

.

V0*4*000'

13.170.01

II1.882

...........

Razem

Różni

za

gwarancje

38.365-

Różni

za

depozyty

3.188 .49

Różni

za

inkaso

989.j55.55

....

obce do inkasa

dokumenty

0

3.610 .709.50

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

o

99

.—

12

Razem

Gwarancje

Sum y

11

układów

z

0

.—

16.495.60

...........

i

Redyskonto weksli:
a) Bank Polski

10

Sum y

ponad

stwnwvch

4-470.-

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

........

, ,

1.561 .782.11

983.763.45

522.284 .92

340.991.72

kredytowe rachunków bieżących:
a) instytucyj sam orządowych, pań-

Salda

-

127.822

10

.

,

zł

277.081 .96
, ,

-

i świadczeń:

%

332.137 .6*

...

podatków

z

337.54184

..

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

1.138 .329.99

.—

....

a) powiatow, związkom komunalnym
b) gm inom m i e j s k i m

Pożyczki

...

Wkłady instytucyj państwowych, samo
rządowych i osób prawnych:
zł
a) a v i s t a
b) terminowe do 3 -ch mieś.
c)
ponad3mieś...

6

wekslami

zabezpieczone

2.816 .50

34-7* 5-34

*9

4

,,

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

200,000*—

OW

protestów

z

zł

.

.

18.500,—

62.696.65

,

......

.

S

16.323 .35

, ,

straty

na

bieżące banków

Rachunki

202.596.—

-

'

.........

rezerwa

.

-

Weksle:

4

- - -

.

Inne fundusze:

3

—

zł gr

......

.....

innych instytucjach

WTORUNIU

r.

Wyszczególnień

L.p

16.314 .39

,,

1934

grudnia

101 .95 6 .8 8

Oszczędności

OSZCZĘDNOŚCI

3.610 .709.50

........

obce

.15

989-555 -55
38.365

......

.-

3.188 .49

4.641 .818 .54

Razem

4.641 .818 .54

PREZES RADY

Dr. K.
DYREKTOR KASY*

Siudowskf
NACZELNIK

K. Sobolewski

(—)

(-J

WOJEWÓDZKIEJ

straty

n a

KOMUNALNEJ

dzień

OSZCZĘDNOŚCI

KASY

31-go grudnia

1934

1. Odsetki i
2.

3.

Odpisy

na

nieruchomościach

4.

Odpisy

na

ruchomościach

5.

Odpisy

na

6.

Czysty

z

y

rezerwę
s

k

*
.

.

.

.

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

przewidzianych

strat

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

z

....

na

ZYSKI

prowizje pobrane

papierach procentowych kapitału zasobowego;

a)

na

kursie

865.

b)

na

kuponach

t i

akcyj

Banku

Polskiego

.

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

(—)

6.007.50
15.817.10

2f.824.60

309.929.90

PREZES RADY

Sobolewski

zł

1.882.15

Dr.

K.

288.105.30

........

309.929.90

DYREKTOR KASY:

TORUNIU

r.

r.928.—
-

W

7-902.—

protestów

....

Zyski

Łącki

ZYSKÓW

RACHUNEK STRAT I
POMORSKIEJ

ZARZĄDU;

W.

K.

Siudowski

NACZELNIK

(-J

IV.

ZARZĄDU;
Łącki
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UBEZPIECZEŃ

ZAKŁADZIE
W

POZNANIU,

Zakład

ODDZIAŁY:

T

o ru

ft,

ma

na

Żeglarska

ul.

Katowice,

ul.

15

celu

Plac

dobro

Nr. 8.

NowomiejsKi

publiczne*

a

nie

osiąganie zysków.

DELEGATURY:

22.

Kościuszki l-a

NA ZYCIE

Bydg

o s z c

Bezpłatnych

informacyj

udzielają

nasi

inspektorzy

m\------------------------------------------------------------- iii

*

KOMUNALNAKASAOSZCZĘDNOŚCI
POWIATU

w

Przyjmuje

wkłady

WyKonuje

mieście

kaidem

tt

U.

powiatowem.

Powiatowa

"

TORUŃSKIEGO

TORUNIU,
oszczędnościowe

czynności

w

71.

lutego 18.
'Wrocławska

ul.

Ostrów,

GdaAska

ul.

ul. lO

Gdynia,

.

z,

Plac
za

Teatralny

ustawowem

banKowe

w

w

CHEŁMNIE

(obok Starostwa)

oprocentowaniem.

granicach

statutu.

Bezwzględna gwarancja wkładów!
Własne

1.000.000

kapitały

zł.

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I
Bank

Spółdzielczy

z

ogr.

odpow. Chełmża

-

Rynek

wykonuje wszelkie czynności bankowe
PRZYJMUJC WKŁADY
przy

możliwie

OSZCZĘDNOŚCIOWE

najwyższem

TELEFON Nr. 53

oprocentowaniu
P. K. O.

(9744)

KONTO 205548

MiedzynaioiloweTowaizystwoBudowydl(tetówiMaszynSp.Kkc.
T i Inteinational Shipbuilding andE ig ie i s Co. Ltd.

Stocznia Gdańska
Gdańsk,

W

erftgasse

4.

Tel. 23441

Bodowa i naprawa itatKów morskich i

rzecznych wszel
kiego rodzaju.

Bodowa i naprawa

wagonów.
spalinowych i gazowych,
Prądnice i silniki elektryczne.

Budowa silników

Transformatory do wszelkich celów.
Transtormatory do spawania elektr.
Urządzenia cukrowni.

H

Urządzenia chłodnicze.

Maszyny

dla

przemysłu gumowegó.

g:

KONSTRUKCJE ŻELAZNE

DŹWIGI,

ODLEWNIA

MOSTY

DZWONÓW.
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Przedsiębio

Jtdministrarja
vrGrudziądzu

i18-87.

PeI.1S-S6

Źródło

^

30.

Jflictkiewicza

.

'g

oszczędnościdla każdego konsumenta

tm ałyck

a

Iec

kigjeniczne kucfmie gazowe. pie
inne pizyfiocąi do uiywanio gazu.
Oaz jest najtańszem i najwygodniejszem palimcm dotpy dzisiejszej.

nowoc%esne
karniki

l

u

a
a

elektrycznego poleca żelazka da prasowania oraz kncfkenki da gotowania na prqd
elektryczny. Xaw sze gotowe, niekrudzcące.
X działu

oraz

fptaty

na

raty do trzech lat.

H

9759
fiiai-i

Największa pewność

Bank

I

Spóidzielnia jest jedynem miejscem

Ludowy

Cszczędzasz
3tfupuiqcn*najianszuni

coftupu

twych oszczędności.

wszelfiicA

Największy procentI
Soóldzielnja^z^iieofflaniczoną^odgaBdedzialnolcui.

Grudziądzu

Komunalna Kasa

OHnnnHamHnm^ma
źródle

w

dla

Miejscowe kapitały
wych spółdzielni!

9653

Oszczędności m. Grudziądza
ul.

Mickiewicza

dom

23

nr.

toicoróirlioIonjalnycA

Pewność i zaufanie K. K. 0

Sirmił

^KomakmwsM

miejsco

do

Kasa czynna

.

jest

do

własny.

godz. 19-tej.

Miasto odpowiada za wkłady całym swoim majątkiem.
Złożone przez Ciebie oszczędności nie będą
zostaną w mieście
wywiezione
przyczynią się do zwiększenia obrotu pieniężnego, podniosą
dobrobyt Twój i Twoich współobywateli.
-

Grudziądz.
Soiuńsfia

ulica

3S

tel.

ZOV5.

PAMIĘTAJ!

Wszelkie zamówienia telefo niczne uskutecznia

sią natychmiast.

Dzisiaj składasz Oszczędności, może kiedyś będziesz musiał
tylko K. K O. miasta Grudziądza przyjdzie Ci z pomocą.

9761

pożyczyć Ty

lub Twoi

bliscy,

a

wtedy
97x4

.

POMORSKA FABRYKA GAZOMIERZY
W

Najlepsza Oszczędność

GRUDZIĄDZU

Naprawa wszystkich systemów i wielkości
gazomierzy suchych i mokrych. Przeróbka
automatów na zwykle. Wyrób gazomierzy
precyzyjnych do badania gazomierzy w sieci.

Gaś Pniar wnrBdkD

*TOLOS
Loterji Państwowej

suchą

NOWOŚĆ:

-

z

akupiony
w

U

Wyrób sp ecjalnie sKonstruowanych
palniKów gazowych dostosowanych
do pieców centralnego ogrzewania,
w Których opalanie KoKsem z a stę
puje się gazem

A.
Kup

szczęSliwej

Kolekturze 615
G rudziądz,

KrzywlAska,
a

wygrasz

ni. Stara 16. ptr.

-

~

Kup

a

wygrasz

-

97*5

.
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(S
(S

S
S
S
S

SPRZEDAŻ
PIWA DUBELTOWEGO

KOZLAK"

s

s

w

,

,

KOMETA"

Plac 23

Grudziądz

ii

Stycznia 24.

s
s
s
s
s
K

ITj

S

*S

U

KOZLAK"

piwo

swej
daty

Grudziądz, ul.3-goMaja30-32

(BOKI

poleca

POPULARNĄ RESTAURACJĘ OBYWATELSKA

ciemne dubeltowe, znaite ogólnie Z
dobroci
do sprze-,
wypuszczamy
z dniem
1 listopada b. r
co niniejwszystkim Pp. odbiorcom i Smako
piwa do łask. wiadomości podajemy

znaną

wyśmienitej kuchni i
pielęgnowanych napojów.

z

.,

szem
szom

swą

dobrze

SALA DO ZEBRA A I WSZELKICH ZABAW.

beczkach i butelkach

S

s
s

s
s
s
s

Wytwórnia

s

ROZPOCZĘLIŚMY

XI

(S

U

I Klit
w

Akc.

Grudziądzu
Telefon

9829

5p.

38

838

s
s
s
s

Kawiarnia iCukiernia ,,Sieianka”
Grudziądz, Plac

Telef. 2090

GRUDZIĄDZ

Stycznia

11*13. tel.

Wyborna kawa, wyśmienite
pieczywo, szachy, stały kon*
cert, radjowy i z płyt.

W.SommeriSKa

s

23

Telef. 2090

-

—

1754.

9756

BBBBBB^BBBBBBBBBE
9775

B1GOTTA

Górnośl.

piafósii
dnia

przy

iir

I-go listopada ftr. koncertowaćbędzie wmoimlokalu

ul.

HłngiejIw9rudsiqdxu

Telefon 1520.

Wytworny i popularny lokal zna
ny z wyśmienitej kuchni i do
brze pielęgnowanych napojów,

ceny

na

sezon

zimowy.

,Pawłowa

muzyczny

99

Holend.

dostarczają
najtaniej
Venzke fi

9654

Duday

Grudziądz

wszystkich większych miastach Polski.
Początek koncertu od godz. 20-tej do 1 szef w nocy. J f n i e 
dziele i śnięta koncert obiadowy od godz. 13
13-tej.
Dopołudniu zaś od godz. 1 7 -t e f d o 1Qt~tej. dancing towarzyski.
znany

SKÓRY

Węgiel
KoKs

pierwszorzędny zespól

Grudziądz, Marsz. Focha 7/8.

obniżył

0d

we

~

9roncisxeftJtajdel.

Grudziądzką Fab ryka

Tektury Smołowej
i Destyiarnia Smoły
Hurtownia M aterjałów
Budawlanyth
Składnica ul. Młyfiska 3 -5
Grudziądz
Tel.

2087

Tel. 2087

wszelkiego rodzaju oraz pat
zapędowe wnajwiększym
wyborze po cenach
bezkonkurencyjnych
poleca

sy

Antoni Gehrmann
dawn. Z. Balcerowicz
sKład sKór

Grudziądz, Mickiew icza
tel. 165?.

22.

9468

^
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,
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5W3WMaciejewski -Zakłady Elektrotechniczne
'

PŁJIJ IPCA

1"~

niLlrlA

1

Telefon

GRUDZIĄDZ

1816

nr.

^pecialnu

—

2*om

3

?iadionii|,

ul. Mickiewicza 12. ||

rerrelac*e?Ailipsenar.1930

44a

947 a

||*ł

525a

w?*niu ,pu? *

'

3

OŻYWIENIA ŻYCIA GOSPODARCZEGO

DO

PRZEZ SKŁADANIE

DOPOMOZĘSZ

OSZCZĘDNOŚCI
I ZAŁATWIANIE TWOICH SPRAW BANKOWYCH

97*6

W

BANKU
W

BYDGOSKIM

BYDGOSZCZY, UL. MOSTOWA 12.

Jazda samochodem staje się

przyjemnością

użyciu jako paliwa

przy

BENZOLU X

X B. V.
albo

mieszanki

20'.
paliwie

na

w

DYNANiN

pr. zastrz.

oszczędności

stosunku do benzyny zwykłej, większa siła, elastyczny
bieg, ochrona silnika przez elastyczne spalanie.

K urtoirnio

CIejón? Jffiineralnncfk

BronisławXamima,
'Teł. 1H?8.

WRÓCIŁEM
Dr.

'ŚUIladaf (fwoie

Dziembowski

m ed.

przyjmuję
Bydgoszcz, ul. Gdańska 161.p

w

Pewność

.

9683

optyczny

Oskar

Meyer

zał. 1899

Bydgoszcz,

ul. Gdańska

Oszczędności Powiatu Bydgoskiego
Tajemnica

pupilarna.

BYDGOSZCZ,

Zakład

Kasie

Komunalnej

Telefon

ul. Gdańska 10.

Jasieńska i Zeller
nr.

21

.

i

rzetelna

obsługa.

nr.

14 -32.

Suffi Wystawa Firan

tel. 13*89

Sumienne muAonanie
n sziistfticA
oA uIa(óir.
Fachowa

wkładów ustawowo zastrzeżona.

8494

stylowych I nowoczesnych

którą urządzamy

Aparaty radjowe

od

P.Z.T.

Państw. Zakł. Tale
za

ECHOZ121
E(HO S 121
ECHO B 131

w

1Madjotochn.
gotńwke

153.

-

175.**
144.
-

Jako częśc. wpłatę przyjmuje się

Aparaty powyższe

do

poniedziałku,

6

170.
195.
160.
w

nr.

III

r.

ptr.

modele firan ,

materiały

dekoracyjne.
-

iflftśe

(Fegijifwuicwiił

g am óirienifl

n a

-

n

ykonanie

firmie

prac

artystycznucth firan.

Dywany podczas trwania

B. Jeczkowskl

Bydgoszcz, Gdańska

na

-

% Poż. Narodowa

nabycia tylko

magazynie

naszym

przedstawia imponujące piękne
dekoracje, story oraz

10 rat

na

listopada 1935

dnia 4 do 16

wy

23, telefon 3930.

w

cenie

znacznie

ysta

w

zniłone.

|

Jasnowidz-hypnoftyzer HANDU
otwiera oczy światu!!
O wszechświatowej sławie jedynemu Jasnowi
dzowi panu HANDU, po długich pertraktacjach z

Międzynarodowym Instytutem Metapsychicznym w
Dzalbarkore (lndje) udało się sprowadzić do Polski
cudownie jasnowidzące SZABADDHA
medjum
Fenomen, albowiem jest to jedyne na całym świę
cie, pozostające przez 10 dni zrzędu w głębokim
transie Jasnowidzenia i w tym czasie jej jasnowi
dzenia wydaje nieomylne przepowiednie, wprowa
rozwią
dzając każdego na NOWY TOR ŻYCIA
zuje zagadkę każdego człowieka. Również podaje
dokładny termin wygrania na loterji. Horoskopy
oraz wszelkie rady i wskazówki Jasnowidza-Suggestjonera pana HANDU, jak również przepowiednie
MEDJUM cudownie jasnowidzącego SZARADDHA,
podawanie terminu wygrania na loterji są ścisłe
do tego stopnia, że p. jasnowidz HANDU gwaran
tuje, czy, kiedy i ile kto wygra. Daje możność zdo
bycia miłości pożądanej osoby, określa chorobę,
wykrywa sprawców kradzieży. Nadeślij datę uro
dzenia oraz 1,50 złotego na koszta przesyłki. Ogło
sił o pobycie tak fenomenalnego JASNOWIDZA ja
kim jest p. HANDU, Jego impresarjo znany z fil
—

—

—

mu

,,Mabuse '. Adresować: Jasnowidz Handu, Kra

ków, Długa 27.

9502

Gotując nagazie
OĆStfdtóosase*.

IkURTKI
w

FUTRA

wielkim

G
Peleton

ffiudśoska

T aśiellońsfifl H6 U8.

ul.

wyborze

s w

1

najnowszych

iŁAMY
modelach

poleca
znana

Q68 l

I solidna firma
DWORCOWA 3 3

Pijcie

Kawę ,,Maiiif
z

prawdziwego

Browaru

BYDGOSZCZRHPHPOkTTEL.21-13

Heskie
Dogodnewarunki.

FUTRA nazamówienie.
-

Zwiedzenie interesu nie

obowiązuje

do

kupna.

słodu

Bydgoskiego.

wykończarka
70

.

jdroższe, odpowiednio
wykonuje popularny
w Bydgoszczy

stuprocentowy fachowiec

futer Dworcowa

potrzebna zaraz. Bydgoszcz,
Dworcowa

FUTRA

na

Stanisław

Krawcowa
dzielna

2030.

9778

70

Rudak,
Tel. I90|

—

.

889*
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OSZCZĘDNOŚCI

KOMUNALNA KASA
UUA
'

w

POWIATU WĄBRZESKIEGO
Wąbrzeźnie, Rynek nr. 17 lei. 32

K

a

r e s

c z

y

n n o

ś

c

i i

-

-

BanKu

Rachunki czekowe i
wekslowe i

”
-

Gwarancja wkładów oparta jest nietylko na własnych kapitałach
Związku Poręczającego.
K K
O
wyposażona ustawowo w przywilej prawny
się zobowiązań.
.

.

dla inkasowania weKslł.

Polskiego

.

K. K.
i

lecz również

O.,

e
K.K .O
są przyjmowane przez państwowe,
przy wszelkich przetargach, jako kaucje akcyzowe i celne,
pieniężne z innych tytułów wymagane.

"

.

lokat i wkładów ustawowo zastrzeżona.
z książeczki oszczędności K. K

Tajemnica

.

inkasa

zabezpieczona jest całym majątkiem

weksli.

i dochodami

bezpieczeństwa pupilarnego, daje niewzruszoną rękojmię przyjętych

"""

Książeęzk^oszczędnościow

9741

oszczędnościowe (książeczki imienne, na okaziciela i za hasłem). Dyskonto:
hipoteczne. Kredyty pod zastaw papierów wartościowych (lombard).

Pożyczki

-

*

-

Zastępstwo
Z

UUA

na

względnie komunalne władze, urzędyizakładyjako wadja
jako kaucje przy zawieraniu umów, oraz jako zabezpieczenie

Nawet w wypadkach egzekucji sądowej wypłata należności (całkowita lub częściowa
może nastąpić tylko za jej przedstawieniem.
'Wydaje skarbonki.

0.)

-

-

i%

iiin

Komunalna Kasa
powiatu morskiego
Oddział

oraz
mmmmm

Instytucja

w

bankowa prawa

Oszczędności
Wejherowie

Oszczędzisz
UZVUJflJflC

Pucku

w

publicznego

o

Ile

-i.iu.ii

papilarnej pewności,

począwszy od logo złotego oraz wydaje
znaczki oszczędnościowe na oszczędności groszowe.
Udziela na dogodnych
warunkach pożyczek i załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości
wch od ząc e.

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe

Kapitał zaltładowy i rezerwy Kasy wynoszą
Złożone depozyty na 31. XII. 1934 r. wynosiły
n
Udzielono pożyczKi na 31. XII. 1935 r.

zt

431.000

-

.

DO

sł 2.065 .000 .zł
1.650.000.—

MOCZENIA

Za

zobowiązania Kasy odpowiada Związek S amo rządowy powiatu morskiego
całym majątkiem powiatu, wszystkiemi jego dochodami oraz siłą podatkową
mie szkań ców powiatu.
9694

%t

BIELIZNY

IIIF

Komunalna KasaOszczędności
miasta Pucka
Gmach

Zastępstwo

Banku

Przyjmuje
O t

Za

w

i

e r

Ratuszowy

a

-

ffioris

JZafleptef oszczędza się

Y

Itaipultic

W

wkłady oszczędnościowe od 1 zł
płaci odsetki od 4*70 do ó1/*9/*

A
N
Y

rachunki

czekowe, inkasuje weksle,
udziela pożyczek wekslowych i ter*
minowych.

zobowiązania K. K, O. gwarantuje miasto Puck całym
miljonowym majątkiem i podatkami obywateli.

Dom

D

dla inkasa weksli

Polskiego

no

Sokolowew

9793

Od

głównego

r* go

listopada

popołudniu

GALANTERJA

iSlti

codziennie

I wieczorem

PROGRAM

dworoa

Langgasse

ZNAKOMITYCH BAM

GDAŃSKU

\Y

barze

znany

mikser

Tęl.

Ster.

dla

.ym.ww-

,

.

L

u

k

s u s

d obre i

który stanowi najs
szybkie wykonanie

II. U

,

.

.

7/35.

9810

POSTANOWIENIE.

Wy

Mobon%ZZS*.*

Jan

Prosimy odwiedzić nasze okno wgstawowe, gdzie powyższy aparat zosta
zainstalowanyprzypraey trwalej ondulacji w dn. 27, X, 1 ,3 i 10. XI. br,

W sprawie upadłościowej Kurt Smoleńska
dział Handlowy Sądu Okręgowego w Toruniu dnia
25 października 1935 r. w miejsce sędziego Kubiaka
ustanowił Sędzią-komisarzem Sędziego Grodzkiego
Ciernickiego w Chełmnie.
IZlecenie N r. 1240ZIX.
.

9616

Hii^źe(ika Oszczędnościowa

|KomunaInwch
l

26041

vis Ratusza

9847

nie
-S

U

a

J%alendarae.

Sań!

wykonuje się za pomocą elektr. aparatu IO E A L
no wszą zdobycz te ch niki i zapewni
trwałość,

—

i

ośćdla

TRWAŁĄ ONDULACJĘ

Crefelder Seidenhaus

pad i panów w oU
brzymim wyborze z pierwszych źródeł, pierwszo*
rzędne wykonanie we własnych warsztatach.
Obecnie najkorzystniejsza chwila dla uskutecznienia
UH przeróbek i wykonania nowych zamOwielt. UH

I

vis

papiery
rojec%ne
3*v ufti
Msiatbi Aandloipe

Gr. W ollwebergasse 15, I. Teł. 26701
futra

39,

Slóea

DON FUTER CYBULKA
Wszelkiego rodzaju

A

fPiętźne

Jlow

yr domu

R

Sorwń, St. Stynefo

.

GDAŃSK,

T

JftmS.Jteisew

.

9798

U

agazynie Słamatóww

BIELIZNA

W

tm

Jtanger JHtarftt 35
Sclcf. 205 -30 268-2o.

m

swym

ris ft ria

Gdańsk

najmięfissiyni

F

Słom Jtandloirij

REICHSHOF-PAV1LL0N

fflanftowo

BŁAWATY

KONFEKCJA

MasOszczędnościwTczewie

zapewnia spokojną przyszłość, posiada gwarancją

i

9799

bezpieczeństwo pupilarne,

posiada tajemnicę wkładów
aa

jy hŁ.tf, Brfi fkOAA

ŁAi

i zwolniona

jest

od

egzekucji.

'M-MW-frufrAA
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jest najlepszą lokatą kapitału. Przyjmuje wkłady oszczędnościowe na
HS'AŻFCZKI WKŁADOWE IMIENNE ORAZ NA OKAZICIELA.
wkładów

Tajemnica

Haaa

od

czynna

chroniona.
prawnie
miasta Gdyni całym swoim majątkiem

godziny

do

9-tejj

13-tej

KantorwymianywalutobcychNr.
strzeżonych.

Wpłatynriuim

7

do

wysokości

dla

lrciaTArTlri

od

wptat
od

Kasy

Gmina

odpowiada

ka-y

do

ł.

20-tej.

wych

ntyrani^Tnnia

do

18.30

godziny

14-tej

z

-

i

zobowiązania

dochodami.

godzinach

w

lO O

WS7Veł'lnA

na

wszelkie

wszystkiemi jej

wypłaca również

e

o,',a

.,;.

i

wyłącznie

oraz

oszczędnościow

WKlady

Za

—

19.30

.

9716

i

bezterminowych

nieza-

lfx*rnfv
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ZACHODNIOPOLSKA HURTOWNIA RUR

IX.

OD
Sj

Za

oszczędzone pieniądze będziecie mogli nabywać bogactwa.
Każda gotówka złożoną w Kasie przyrasta, bo procentuje.
Kto oszczę
dza
ten stwarza dobrobyt swój i swojej rodzinie.

DD
Hi

POZNAŃ, ŚW.

9369

OSZCZĘDZAJCIE!

m

Oddział:

T

POLECA:

kute

Ruty
Rury

o

r

MARCIN 21.

A,WolaZamkowa7/11-tel.16-03

u

do gazu, i wody
ankrowe
Łączniki.

—Rury płomienne

Dostawa odwrotna

Oferty

-

KOMUNALNA KASA

CD
B

(H

Telefon

140.

W

OSZCZĘDNOŚCI

CHEŁMŻY

Telefon

140.

DRUKI KOLOROWE

ffl

CD

Instytucja bankowa prawa publicznego o pupilarnej
gwarantowanej całym majątkiem miasta Chełmży.

E2

CD

'P R Z YJMUJE:
Wkłady oszczędnościowe

m

BO

oprocentowanie i płaci
zależnie od wypowiedzenia.

stosunku rocznym

w

na

pewności
9743

od ą% do

—

—

-

bo

5^

Wydale

H

CD

skarbonki

oszczędnościowe.

Wykonują

wszelkie

i

orzekazy krajowe

Pim

wykonuje szybko
i tanio

ROLNICZA

U

TORUŃ,

na

sezon

lisy srebrne,

zimowy

w

niebieskie i inne

od

BYDGOSKA

po

Służąca

i

Elektryczne żyrandole
Lampy
Abażury
—

ŁanggMas

Kto chce

oszczędza(
kupuje buciki
tylko u Winogrodzkiego
bo sg ładne

SP.

SKŁAD OBUWIA

-go

Lutego

25.

.

20

Telefon 1485
b. l-szy asystent SzpitalaMiejskiego
vr G rudziądzu.
9 853

postępowaniu upadłościowem

listę wierzytelności

nad

majątkiem

paź

którą każdy zainteresowany
przeglądać w sekretarjacie Sądu Okręgowego
Bydgoszczy, Wydział Handlowy.

9841

w

Bydgoszcz,

OBWIESZCZENIE.
w

Bydgoszczy, Wydział Handlo

I) Ogłosić upadłość firmy ,,Rolnik" w Inowro
cławiu, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej z odpowie
dzialnością ograniczoną.
II) Wezwać wierzycieli upadłej firmy, by zgło
swe

wierzytelności

do dnia 17

listopada

1935

—

Zlecenie N r.

w

października

1935 r,

Zlecenie Nr. 1297/8.

r.

Inowrocławiu.

1296/ 8.

nabyć
tl/nioufclri

WUJCW3IU

U.

9852

goszcz, ul. ToruAsi(a
308, telefon nr. 1325. Stać*

ja kolejowa Łęgnowo. (9*77

artystyczne najKorzystniej

kupisz

w

fabryce

Bronikowski

mebli

aSyn,

Bydgoszcz, Nakielzka
135, telefon 3158.

maszyny

stale na składzie
dogodnych warunkach epłaty
możesz

K.

Szkło okienne
butelki do piwa, le.
moniady, wódek, apteczne,
balony itp. po cenach kom
kureńcyjnyeh poleca Wieb
kopolska H uta Szkła Wac*
ława Pasikowskiego, B yd.

i.

do
i na

P.

Meble

9842

Najlepsze
szycia

przez

oraz

(—) Ossowski,

Sądzie Grodzkim W Inowrocławiu.
III) Pełnienie sędziego-komisarza polecić Sądo
wi Grodzkiemu w Inowrocławiu, a na syndyka upadłości wyznaczyć osobę Mieczysława Mrówczyń
banku

dnia 19

sędzia Sądu Okręgowego jako sędzia-komisarz.

w

skiego, dyrektora

Unieważnia
się książeczkę wojskową na
nazwisko Kucharski Stefan,

wystawioną
Bydgoszcz.

-

RATAMI!

III. U. 4/35.

sili

MWINOGRODZKI

Piłsudskiego

może

Sąd Okręgowy

i tanie

10

SPŁATA

Ryder,

M arszałka

znańska 8, sygn. akt: III U. 8/35
w dniu 10
dziernika 1935 r. po myśli art. 161 pr. up. ustalono

Adolf-Hitlarstr. 44

RÓWNIEŻ

ul.

przy

Karol Kurtz, Nast. Petzold i Liermann w Byd
goszczy, właśc. Paweł Liermann w Bydgoszczy, Po

wy w dniu 26 września 1935 r. na wniosek dłużniczki postanawia: W uwzględnieniu wniosku:

praktyczne

ul.

W

praktyczny

Sak.

sofo alt Es, E. Jahnke jun.,
Gniew
9854

f-my

WRZESZCZ
19

przyjmuję

A.

Nowości riadiowe

BERESIN

Nasprzedaż
kompt. Banjo,

Tczewie

w

9831

Jazzband

się jako

lekarz

GDAŃSK

Barański,

adwokat Gniew.

Osiedliłem

u

Paweł

zaraz.

cenach ściśle wileńskich.

kupicie najdogodniej

wprost O

56

'wszystkiego z dobrem
gotowaniem potrzebna od

wyborze damskie i męskie futra, błamy,
najskrom niejszych do najwybredniejszych.

towar

Młyńska 16,

do

wielkim

Pierwszorzędny krój. Najlepszy

6817

Fab

Papy D
S wGrud

.

I p.

63

Poleca

4dynia,

UL.

SP

Stanek

ASCG.

PRESnHN, GDYNIA |

Ł.

Materiałówi
i Opal

POMORSKA
DRUKARNIA

zagraniczne.

wileński skład futer

Świętojańska

-

-

iBBBBEI

Jedyny

najko rzystniej
kuj

Wam-

LITOGRAFICZNE 1 OFFSETOWE

HI
m

żądanie

na

ARTYSTYCZNE

CHEŁMŻY

MIASTA

do kotłów i lokomobi

-

w

firmie

We|herowo, Sobieskiego 1
Gdynia, Starowiejska 2L

-

______

647S

5'poko|owa
mieszkanie Z ła,
zienką etc., balkon od ulicy

eleganckie

elektryczność, gaz, do wy,
ajęcia: Bydgoszcz, Dwsrte;
wa 54 I ptr.
C. Hartwig S. fln

sra

wam

opłaci się

na** m*

stokrotnie

W obuwiu

I

to

najpi*"ieisl

takw,ckimo^ęUssissi”c6

ĘiOMC20ClltilcH znajdziecie (ylfio rvfirmie

9dańsh,Bm

m

rcte*e73.

CZWARTEK, PIĄTEK. DNTA 31 PAŹDZIERNIKA

20

T t

1935 R.

LISTOPA'DA

DB

OGŁOSZENIE!
Włoska

Powszechna

Spółka Akcyjna

ASSICURAZIONI

Asekuracja

GENERALI

w

97*7

Trieście4*

TRIESTE

RoizałoliM

Fundusze gwarancyjne na koniec roku 1934: L, 1.788.810.223,67.
Tow arzystwo przyjmuje na najkorzystniejszych warunkach ubezpieczeni-a:
na
życie,
od wypadków,
od odpow iedzialności cywilno-prawnej,
od ognia,
od kradzieży z włamaniem,
od rabunku, transportów i walorów.^ Jako no w o ść
wprowadziło Towarzystwo nasze na bardzo korzystnych warunkach dożywotnie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków publicznych
r odków
TCZEW,
komunikacyjnych za minimalną jednofazową składkę.
Porady fachowej udziela bezpłatnie: SUBDYREKCJA
T el. 1280.
ul. KOPERNIKA nr. 9.
Reprezentacje i agentury w e wszystkich miastach.
-

Kto

KTO

Z GROSZEM LICZY

SIĘ

TEN TYLKO
MATERJAłY

15

mUdzielam

Tanio

korepetycyj i
lekcyj
francuskiego, niemieckiego*
angielskiego i gry n a forte*
pianie. Adamska, Toruń
Sukiennicza 4.

Toruń, Szeroka

nio po

1911

Żeglarska

fabryki poleca ta*
cenach fabrycznych

8995

Toruń,
dowlany ch
karska 3/7, tel. 1643

3, tel. 190.

(6s68

pein

P ew n a

gwarancja,

,

gnaty ,,Kredyt"

ruń, pod

Od dnia 28.

potrawy i

Ilość
Całkowite

nr

Wkłady dokwoty 2.500,—
nie podlegają zajęciu

1.

.

Kin udziela

kapy, story i t
ręcznej pracy

na

Fortepian

9650

długoterminowe spłaty
22

tylko Toruń, Piekary

dobrej marki zagranicznej
o
ładnym dźwięku tanio
s prz eda m.

wicza

86.

Toruń

,

Mickie*
9805

2

m.

9700

Szkota tańców
Janiny W erny wyucza szyb*
ko tańczyć bez względu na
Rynek

Uniewainlam
zgubioną książeczkę depo*
zytową Poznańskieg o Banku
Ziemian fol. 3097 wystawio*
ną na moje nazwisko. Inż,
Karol Klonowski,
Klonowicza 3 3

T or uń

Sabina

poleca

1’oruń,

tel. 2212

.

cegły szamotowe
posadzki terrakotow e
i płyty glazurowane

Toruń

Rosiński.

polecają

4-pokojowe

Szeflerowa,

Wyspiańskiego

33

.

8855

.

Toruń,

Nowy Rynek
m.

Szosa Gdańska

7,

6 r.

39.

ziarniste 1
1-2

9809

pokoje

umeblowane puste z
man iem bez łazienki,

z

tele*

Pokój

9807

kiem

słowo

i

0.20 zl

......

a

a

(

wyrazy

Ww
z

a

a

.

0.80 zl
0.50 zł

tłustym

m

*

podstawie

litr

Kapczyński

Toruń

-

Brodnica

do

domu

.

a

_____________________

Wv,in,v

u

ca:

,

omorska

Spółdzielnia

'

'ASS1

7.
.

39.

,*Pomorskim
,

9044

Gdynia

Plac

Napadnięty.
ogrodzony barakiem
m ieszkalny m wydzierżawię.
Pieniędzy nie mam, ale przyrzekam panu, że
Kurzydłowski, ul. 10 Lute* wszystkich znajomych będę skierowywał na tę
—

go 39.

.

.

odpow iedzialny:

Toruń. ul.

(SO(S

Składile Hebli**
Gdynia Świętojańsk a 99,

.

Mężnlckl,

T elefo n 23722.

Uwaga!

..,.,

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

Redaktor

Witold

SdtlllingiCoG.m.b.H.
Gdańsk, Langgassa 50

Chełmża, ul. Kolejowa 9
Chojnice, Szosa Gdańska

9855

,

2.89 zl
4.50 zl

Ł32 gd; przez gońca
2 .00 gd
n
w administracji wprost
a
a
1.75 gd
z odbieraniem
g r a n ic ą
W razie wypadkdw spowodowanych siłą wyższą (np. przeszkody
w
zakładzie, strajki) Administracja nie odpowiada za niedostar
czenie Disma.

Z

zbożowe

polecają

iaaaaaaa

m

25% drożel

wagi

naczynia do wypróbowania zboża i Inne wagi każdej
w ielkości, w szelkie geotetyczne aparaty
na składzie.
Foto-optyka. mechanika, nadzwyczaj tanio

wagonowo w
mniejszych
ilościach frank o dom

MIESIĘCZNY WYNOSH
ZSO zł
agencyj
....,,aa(llai230zl

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

'k0” ,plll!?wane 1 z zastrzeż, miejsca 20% nadwyżki,
L" cennik ogłoszeniowy Jest identyozny z cennikiem dlaPolski,
rachunki mogą być regulowane w puldenaoh edaóskich na
\
notowań Giełdy GdańakteJ zadnia poprzedzającego dzhfńwpłaty!

^RedLktor^dnnwi^i^;^
Redaktor odpowiedzialny

zł do

łotonym

i

Fochal12 0d-^

24.000 .—

Eleg. Syplalki, Jadalki,
Kuchnią, pojedyńcze
gięte meble, bardzo tanio
tylko nabyć można w ROWOia*

Fotograficzne

Przez pocztę z odnoszeniem
Pod opaską
W Gdańsku przez pocztę

dru

MOó,*nLa

t,m H

od

.—

Holenderskie

węgiel

W ekspedycji miejscowych
Z odnoszeniem do domu

1.00 zł

liczymy podwójnie.
ogłoszenia sądowe I urzędowe w drobnym składzie
poszukujących pracy 1 nekrologi 25% zniżki.
Komunikaty 50 gr za wiersz.

Za
Dla

męskie

GDYNIA

przybory kupuje amator*
znawca tylko w
Hurtowni 9237

Jan

9794

90 gr,

Nafta

utrzy*

ABONAMENT

Pierwsze

i

-

brykiety weglowe
drzewo opalowe

la

kg. tylko

,

cza48,m.6.

?r\

cenach

zl przy wpłacie
podług 56.000
najnowszych paryskich fa* około połowy ceny kopna
sonów no taniej cenie na sprzeda na korzystnych wa*
składzie,
przefasonowanie ru n k a ch Miejska Komunał*
Gdańsk,Ketter* n a Kasa Oszczędności w
kapeluszy
9548
(9*44 Starogardzie.
hągergasse 5.

Toruń, ul. Przedzamcze

.

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

1.6

Mydło

.

nowo

wiersz milimetrowy na stronie 7-lamoweJ
w
tekście na pierwszej s t r o n i e
*
w
tekściena
drugiej i trzeciej stronie
w
tekściena
dalszych stronach

Kilka domów

mieszkalno*handlowych po*
lot. w Starogardzie przy
Rynko i nl. Chojnickiej w

Sp.zo.o.

Persil
70 gr.

OGŁOSZENIA!

slowo

Kapelusze

ROŻNE

BRACIA PICHERT

Sp.so.o.

umeblowany do wynajęcia
N'ajnowsze fasony najwy*
dla solidn ego pa na.
tworniejszych modeli p a
Poszukuje
Zgło*
ryskich futer wykonuję fa; od 1 grud nia 6*pokojowego szenia od 8— 4 Szosa Cheł*
9827
chowo oraz przerabiam pełnokomfortowego miesz* mińska 46. Toruń.
z własny ch o raz powierzo*
kania w Toruniu na Byd*
Dębowe
nych skórek po cenach goskiem Pr zed mieściu do
najniższych.
Prosimy ul. Konopnickiej. Oferty do biurko, jak nowe, tanio na
Adm. ,,Dnia Pom." Toruń, s przedaż.
Szosa Chełmiń*
przyjść się przekonaćll
7128
ska 46. Toruń.
9811
9827
pod 110711.

Ha

ustawo

dsgsdiych warnokacli.

Brodnica

oryginalny, paczka tylko

Chojnice,

wszelkie mi
wygodami,
remontowane, zaraz
do wynajęcia.
T or uń Sio*

z

-

Jeden -dwa
fonem, (domowe obiady) To* silnoplomienna 1
pokoje umeblowane do wy* ruń, Mickiewicza 61. m. 5
42 gr.
Toruń
Mickiewi*
11. najęcia.

2.

wkładów

Prima

BRACIA PKHERT

,

FUTRA

oa

grobowe włącznie
tylko 10 gr.

najtańszych

po

Toruń, ul. Przedzamcze
Chełmża, ul. Kolejowa 9

mieszkanie

wackiego

UWAGA I

łomie i

abażurków

cenach

9795

Szeroka 36

,

Trykotaże

miasta

zastrzeżona

wo

Kapczyński
Lampki

i kolorowe

b(ale

9753

.

Tajemnica

Ziofa

Toruń

komplety i sukienki
modne kolory i najlepsze
gatunki tanio poleca
n*BŁAWAT*1

9748

16.

II

Piece kaflowe Jan

na

,

15.000

wody lecznicze kupujesz
najkorzystniej w
górnośląski
koks hutniczy
Hurtowni

-

Msterjety
płaszczow e

zdolności. Kurs ro zpoczyn am
listopada, Toruń Stary

gwarantuje poręczenie

dzielny, szuka klientów do
dziennego golenia w miesz*
kaniu prywatnem.
Oferty
,,Gazeta Gdańska", nr. 1797

p.

tanio

.

zł

kredytów w rtżaej

Kilimy, firany,

napoje

wkładów

4.

Fryzjer

stan wkładów ca 3.800 .000 ,- zł
ca

Dostarczam
do domów mleKo butelko
w e
o
zawartości tłuszczu
3,8 proc. i mleko niemo*
w lęce
od krów, będących
pod stalą kontrolą leka*
rza
Stani*
weterynarji.
sław Grabski, Zamostne pod
Wejherowem, tel, Zamost*
ne

do

na

10. 35.

GDAŃSK

damskie

groby, olej
palenia,
lokata, knociki
poleca Foto*Szady,
oprocen*
Toruń, Stary Rynek. (9455

ul. Szeroka 18

,

5.

9751

wydanych książeczek oszczędność,

bezpieczeństwo

(g846

1893.

WEJHEROWO

,

9845

Lampki

Kan(orowicz

Toruń

Toruń, Szeroka

(w Ratuszu)

Obecny

4.

.

9825

9826

(90o8

Toruń, Rynek Nowom.

Koioseina zniżka
na

15

18.

ny

Cegłę, pu staki, cement, d rut,
gwoździe, wapno gips, trzci*
nę, papę, smołę, lepnik, ka*
fle i t. p materjały kupisz
najkorzystniej w firmie
Materjały Budowlane

najtaniej
Karol Steinbach

Syn
nr.

Budujesz!

DYWANY

ca

Ducha

,

____________________

Piemi*

.

Chrzastowski
Materac"
9378

9721.

nr.

Św.

Toruń, ul.

miesięczne

9861

towanie d ob re
Zgłoszenia
do ,,Dnia Pomo rskiego", Tb*
.

Bernard Leiser i

Parasole
p rzyjmuje się do reparacji.
Gdańsk Kette rhag erg asse 5.

—

Toruń. Szeroka 6

wyścielania pole

Korespondent

Leghorny

szczotki, wyciera czki, linki,
klamerki, walizki, mate rjały
do

na

polsko*niemiecki (angielski)

Inż. Edward WenzliK i S-Ka
GDYNIA, ul. Warszaw*
ska 51, tel. 18*35. Żwirownia,
przy ul. Nowogrodzkiej.

Władysław

9701

3000-5000 Zl
pożyczki poszukuje przed*
siębiorstwo
przemysłowo*
a

kawa bez kofeiny tylko w
firmie Stefan Kuczkowski
Toruń, Król. Jadwigi nr. 9.
Tel. 2227 przyjmuję asy*

poduszki, leżanki, kanapy
i tapczany
najkorzystniej
zawsze wprost z wytwórni

Kantorowricz

handlowe.

6*cio

Mlotfy

Materace

Prim a Flaczki
porcj. bar. 0.80
18.

9801

tel. 1774

bu ch alter, z e steno*
i starsze, oraz
9843
wsgl* Kar- grafją i maszyną, wybitna
poleca się.
marzny.
Ofertyzpoda* siła handlowa
Unieważniam
niem ceny uprasza się kie* Z głoszeni a,,Gazeta Morska'*
row ać
do Administracji
Gdynia, pod nr. 4336.
z aginioną
książeczkę woj*
,,Dnia Pomorskiego" pod
skową na nazwisko Chil
nr. 9862,
Mordk a Widawski, urodzo*

firmie

poleca

,

Szeroka

w

murek

M. CZUBEK i S-KA
Hurtownia Materjałów Bu*

LudwiK Szymański
ro k załóż.
1912
1549.

Kupią

109 do 200

G.HEYER

1208

,,BRISTOL”i

-

iSSHESBHBBHHBSBHBSSSBtBBSBEB

KAFLE

Proszę żądać ofert!

tel. pryw.

Tel.

7

lokal na miejscu,
Zamówienia poza dom wykonuje się
NATYCHM
IAST.

O

8739

Legjonów

Najmilej urządzony

9651

białe form. berliński i kwa*
dratele, bardzo korzystnie

wykonuje
najtaniej

Żeglarska

—

II. Damm 7.

TYLKO

Abisyńska

z

_______

i samochodami

Toruń,

18

Dawida

9831

fabryka fo rtepianów. Przed*
stawicielstwo : Turostowska,
Toruń, Św. Ducha 14.

końmi

wszelkie,

5.

T, Betting i Ska Leszno-Pozn.

wyścielane wozy meblowe
nrze chowywanie,
magazy*
nowanie we własnych jas*
uycb zdrowych składnicach
wózki,

pioną truciznę na szczury"
wystawia bezpłatnie Dro*
gerja Hugo Claass wł. Ta*
deusz Skrzypczak, Toruń,

Pianina
wprost

Przeprowadzki

z

raty

na

u

ul.

GRUDZIĄDZ,

LAMPY

zaku*

na

KAWIARNIA i CUKIERNIA

ceny
Dawid
Skład Mebli

k.

zaświadc zeniowe

Karoi Steinbach

tanio

Najtańsze

Kartki

kapy

l3BSSBBHiaHaSSESBEBE3HHHHSPgMI

kupić

niechaj odwiedzi po*
wszechnie znany Skład
Mebli Dawida

SZEROKA 19.

Firanki i

zamiar

ma

meMe

MOLENDY”KUPUJE

TORUŃ,

90*7

0 0 MODY STOSUJE

-

Mickiewicza 34.

.

ulicę.

UWAGI*
Ogłoszenia drobne przyjmujemy wyłącznie za gotówkę. Najmniej
ogłoszenie drobne liczymy za 10 slów.
Ogłoszenia drobne
przyjmujemy Jedynie do 50 slów, powyżej
liczymy według roz
miaru.
Zastrzeżeń miejsca dla ogłoszeń drobnych nie przyjmu

sze

-

takie zastrzeżenie zosta
Jemy.
Innych tylko wówczas, gdy
nie zapłacona przewidziana w cenniku 20% nadwyżka.
Omyłki,
które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają
4.00gd
do żądania zwrotu gotówki, ani też nie zobowiązują AdmlniBtracj
dla

za

do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia.
Uzasadnione reklamach
będą uwzględniane o Ile zostaną wniesione do dni 8-miu od daty
ukazania się ogłoszenia, lub od daty otrzymania rachunku. Przy
sądowem ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
t
przepisane miejsce ogtosz.enia Administracja nie odpowiada
_______________

M

__________________

Redaktor odpowiedzialny na Bydgoszcz:
Wacław
Gdańsk, Kassubiseher Markt 21. I. p.
Górnicki, Bydgoszcz, ul. Marsa
na
Redaktor odpow.
na Grudziądz:
Wacław
Redaktor
Gańcza, Grudziądz, ul. Sienkiewicza 90.
Gdynię: Józet Dobrostaóskl, Gdynia, ul. Kujawska.
na
Tczew:
Wit
ul.
Kościuszki
1.
Wiosek, Tczew,
odpowiedzialny
w
Toruniu.
Za
Drukarni
A
w
Toruniu.
Czcionkami
S.
Pomorskiej
Rolniczej
Wydawnicza
ogłoszenia odpowiada Administracja.

Gda*ska:
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Grlmsmann.
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