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lllco potężny organizm państwa
ostać sic może w naszych warunkach
Rozpoczęcie debatfy kom<ytiucyinef
(*) Warszawa, 4. 3. (T el. wł.). W dniu
wczorajszym rozpoczęła się w ielka bacalja o zmianę konstytucji na podstaw ie
wniosku klubu B. B.
N a w stępie przedstaw iciel klubu B B.
podkreśli! w yraźnie, że Blok chciałby d y 
skusji na tem at k o n stytucji jaknajbardziej rozszerzonej i gotów jest w ysłuchać

wszystkich opinij.
W

dniu

w czorajszym

przem aw iali

wszyscy przedstawiciele klubów opozycji
przy bardzo dużem zainteresow aniu całej
Izby. N ie ulega w ątpliw ości, że dysku
sja będzie nietylko d ługa i burzliw a i prze
niesiona będzie oczyw iście do kom isji.
Dyskusja na w czorajszem posiedzeniu
była ciekawa i pouczająca.
Poseł Miedziński dotknął bardzo isto t
nego zagadnienia kw estji udziału w ojska
w wyborach. Pos. M iedziński ośw iadczył
nawet, że jest przeciw ny angażow aniu

w ojska do w yborów , i poglądy jego róż
nią się z poglądam i innych kolegów jego
z klubu B. B. S praw a ta wywołała bar
dzo obszerną dyskusję w Sejm ie.
Z apoczątkow ana dyskusja k o n sty tu cy j
na otw iera cały szereg możliwości p rze
dyskutow ania tego zagadnienia na bardzo
szerokiej podstaw ie.
Nie ulega w ątpliw ości, że poza Sejm em
w ypow iadać się będą na ten tem at różne
organizacje polityczne i społeczne, zw iąz
ki i t. d.
K lub B ezpartyjny i R ząd pragną, aby
dyskusja objęła jaknajszersze koła.
Warszawa, 4. 3. (Pat). Na 18-tem posie
dzeniu Sejmu z dn. 3 marca br. Izba przystąpiła
do pierwszego czytania wniosku posłów klubu
BBWR w sprawie zmiany Konstytucji,
Poseł Jędrzejewicz w imieniu klubu BBWR,
któremu przewodniczy, złożył oświadczenie tre
ści następującej;

BBWR. oświadcza
Państwo polskie powstało do nowego ży
cia w wyniku wielkiej wojny światowej oraz
własnej krwi wysiłkiem walczącego na wszyst
kich frontach żołnierza polskiego, genjuszem
swego Wodza do zwycięstwa prowadzonego i
od pierwszej chwili swego istnienia stanęło wo
bec konieczności ustalenia takich form ustro
jowych, któreby mu zagwarantowały spoistość,
sBę i potęgę, odpowiadającą jego mocarstwo
wemu stanowisku oraz koniecznościom geograf!
czno - politycznym. Wydawałoby się, że dro
ga, prowadząca do tych celów polegać musi na
takiem unormowaniu naczelnych organów woli
państwowej, które zapewniałoby jednolitość i
skuteczność decyzji, niezależność administracji
od wszelkich czynników prywatnego, czy grupo
wego interesu, a przedew6zvstkiem wysunięcie
oa plan pierwszy władzy naczelnej, której wiel
ki autorytet moralny w oparciu o należyte pod
stawy prawne stanowi w każdem społeczeń
stwie olbrzymi kapitał, zaufania, łączności i po
słuchu. Wydawałoby się, że polski organizm
państwowy, którego budowano na gruncie najisto4niej rozumnei demokracji, nie ulegał wów
czas, a i teraz nie ulega żadnej wątpliwości,
winien zatroszczyć się w pierwszej mierze o zna
lezienie sposobu stworzenia tak przemyślanych
instytucyi władzy, aby wola narodowa znajdo
wała w nich prosty, żywy i jasny wyraz, aby
władza ta na najszerszych masach oparta i z
ich wielkich walorów moralnych czerpiąca siły
niezbędne do rządzenia państwem w trudnych
warunkach społecznego życia wyposażona zo
stała w należyte
środki, któreby- jej• pozwoliły
#
I
'
* dobrą wolą i oczciwie pracować, warcholstwo

i szkodnictwo wykorzenić. Tylko na tych pod
stawach oparty ustrój naszego państwa zapew
nić mu może trwałą i solidną budowę wewnę
trzną, niezbędną zwartość polityczną i bezpie
czeństwo zewnętrzne, najściślej związane z tym
stopniem siły, które naród przez rozumną or
ganizację swych władz naczelnych uzyskać po
trafił. Ta siła jest niezbędna, jeżeli uwzględ
nić, że tylko potężny organizm państwa ostać
się może w naszych warunkach. Rzeczywistość
wykazała w sposób jaskrawy, że te jedynie słu
szne i powszechnie zrozumiałe postulaty przez
Sejm Ustawodawczy w sposób zadawalający
wypełnione nie zostały. Nie wchodząc w jasne
dla każdego przyczyny tego faktu historyczne
go, stwierdzić należy, że Konstytucja marcowa
doprowadziła do zupełnego rozprzężenia w or
ganach władzy zupełnej bezsiły rządu i zupeł
nego zaniku autorytetu Głowy Państwa. Dała
ona pele do niesłychanych nadużyć ze strony lu
dzi i grup o najniższym poziomie moralności
państwowej. Wysuwane skrajne i nieodpowie
dzialne demagogie do roli docydującego w pań
stwie czynnika, rozbijały społeczeństwo na nie
zmierzoną ilość zwalczających się wzajemnie
parlyj, demoralizując w ten sposób wszelką
myśl państwową oraz deprawując politycznie opinję publiczną. Obca istotnej woli społeczeń
stwa nie szanowana przez ogół obywateli w tej
instytucji naczelnej splamiona męczeńską krwią
pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Kon
stytucja marcowa padła w wielkich dniach wy
padków majowych, padła dlatego, że przyszła
inna,' mocniejsza,
bardziej
z życiem
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—
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siłą, która te same niemal ramy formalne wy

pełniła nową treścią żłobiąc wśród walk i zma
gań nowe drogi dla prący państwowej. Stan ten
jednak nie może być stanem normalnym i musi
nadejść cza6, w którym nowa treść odnajdzie i
nową również formę czasu pracy nad stworze
niem nowej Konstytucji. Już Sejm poprzedni
wybierany byl pod hasłem naprawy ustroju. Nie
było w nim jednak potrzebnej w tym celu wię
kszości. Wówczas to w Sejmie poprzednim
Bezpartyjny Blok wniósł projekt rewizji Kon
stytucji, aczkolwiek spotkał się on wtedy ze

Najważniejsze zagadnienie obeenneh czasów
godnie z temi naszemi poglądami, zgodnie
z wielokrolnemi enuncjacjami p. Marszałka Pił
sudskiego, w których p. Marszałek za najważ
niejsze zagadnienie obecnych czasów uważał
reformę Konstytucji, zgodnie wreszcie z ostatniem orędziem p. Prezydenta Rzeczypospolitej,
przeprowadziliśmy kampanię wyborczą pod ha
słem zmiany Konstytucji, w myśl zasadniczych
założeń naszego projektu. Potrafiliśmy te ha
sła spopularyzować, potrafiliśmy rozbudzić w
naszem społeczeństwie myśl państwową i uczy
nić rozważanie ustroju tematem szerszej dysku
sji publicznej bynajmniej zresztą nie zakończo
nej. Potrafiliśmy wreszcie osiągnąć w tei dzie
dzinie tak daleko idącą jednomyślność, że poraź
pierwszy od czasu wskrzeszenia Polski oraz ja
ko jedyny parlament wśród współczesnych par
lamentów Europy posiadamy zwartą na gruncie
wielkiego programu ustrojowego opartą więk
szość w Izbach Ustawodawczych.
Oparci więc o zaufanie większości społe
czeństwa, reprezentując pod tym względem nie
wątpliwie wolę naszych wyborców, wywiązuje
my się dziś z naszych w stosunku do nich zo
bowiązań, składając do laski marszałkowskiej
projekt zmiany Konstytucji, stanowiący przed
miot obecnej debaty.
Odrazu uważam za właściwe podkreślić, że
projektu tego nie uważamy za dzieło dosko
nałe, zupełnie wykończone w treści i formie.

Poseł Makowski (BBWR) w wywodach swych
zastanawia się nad tem, jaki charakter dyskusji
projekt zmiany Konstytucji powinien wywołać.
W poprzednim Sejmie praca na gruncie tego
projektu nie mogła osiągnąć dodatnich wyni
ków. Liczebność BBWR była zbyt mała, aby
go' przeprowadzić własnemi silami, a opozycja,
z jaką się BBWR spotykał była bezwzględna.
Powiedziano wówczas o tym projekcie: „Wszy
stko złe“, co też było można powiedzieć. Wo-

Gazełij Bydgoski

S a d N a f n y l s z y p r z e k a z a ł s p r a w ę b y d g o s k k h o s z c z e r s t w o B r z c śc isa
(z) W arszaw a, 4. 3. (Tel. wl.). W czora j zaszedł sensacyjny zw rot w spraw ie
procesu „G azety B ydgoskiej“ za zam iesz
czenie oszczerczych wiadom ości o „B rze
ściu“. ^
N a wniosek p ro k u rato ra Sądu N ajw yż
szego Sąd N ajw yższy polecił w yjąć spra
wę te T nod kom petencji sądu w B yd

Od czasu jej pierwszego zgłoszenia w ubie
głym Sejmie upłynęło sporo czasu, w ciągu któ
rego życie szło naprzód i okoliczność ta wpły
nąć może na te czy inne zmiany i poprawki w
naszym projekcie. Przedewszystkiem uwzględ
nić tu wypada przemyślenia Marszałka Piłsuds
kiego, dotyczące najbardziej zasadniczych niateryj konstytucyjnych, a dające ważkie momen
ty dla naszej dalszej pracy.
Jeżeli mimo to zdecydowaliśmy się na wnie
sienie bez zmian tego projektu, to uczyniliśmy
to dlatego, że nie chcielibyśmy odwlekać dzieła
reformy Konstytucji, jak również i dlatego, że
jak sądzimy, projekt nasz nadaje się w zupeł
ności do rozpoczęcia nad nim dyskusji w te;
Wysokiej Izbie, przy jednoczesnym najszerszym
współudziale tych wszystkich którzy zechcą w
niej głos zabierać w imię najlepiej zrozumiane
go interesu państwowego. Mogę zapewnić Wy
soką Izbę, że każdy głos taki, każda myśl słu
szna i rozumna, każda rzeczowa krytyka na
szych poglądów będzie przyjęta przez nas z ca
łą dobrą wolą, o ile widzieć w niei będziemy
dbałość o wielki interes państwa, który zaTÓw
no łączyć winien wszystkie odłamy myśli po
litycznej. Sądzimy, że wielkie dzieło, do któ
rego dziś przystępujemy nie może być wyni
kiem jednostronnych rozważań, że przeciwnie
winno ono być dziełem zbiorowej pracy, współ
odpowiedzialności i wysiłku.

Zm iana k o n tlg iu tii w inna w yw ołać
dyskusje w całym narodzie

Sensacgintj zwrot w procesie
w T o ru n iu
goszczy i przekazać ją do osądzenia Są
dowi G rodzkiem u w T oruniu.
Sąd N ajw yższy uznał konieczność ta
kiego załatw ienia spraw y ze w zględu na
stan podniecenia, jaki w zw iązku z tą
spraw ą w ytw orzył się w śród m iejscowej
ludności, zagrażający spokojowi i bezpie
czeństw u publicznem u, i w yw ołujący uza
sadnione obaw y zatam ow ania praw idło

sprzeciwem tych, którzy w nim widzieli niebez
pieczeństwo dla swych na gruncie żerowania
politycznego uzyskanych przywilejów. Tern nie
mniej stwierdzono, że był on dziełem troski o
uobro państwowej myśli politycznej, która dziś,
jak i przed dwoma laty jest również aktualna,
do którei wracamy z głębokiem przeświadcze
niem że zasadnicze wytyczne projektu w spo
sób właściwy i słuszny ujmują zagadnienie po
prawy naszego ustroją

$o«Sowi íiE-tttízlíüemu

wego w ym iaru spraw iedliw ości w tej
sprawie.
T erm in rozpraw y przeciw „Gazecie
B ydgoskiej“ w yznaczy Sąd G rodzki w

Toruniu.

bec tego dziś można zacząć mówić o tem, co
w tym projekcie jest dobre. To, co się dzieje
dziś na świecie, nie jest przecież wymysłem
BBWR W całej Europie widzimy skutki wiel
kiego wstrząsu wojennego i rewolucyjnego, któ
ry był przygotowywany przez całą historię
19-go wieku. Formy życia państwowego, które
były stworzone zresztą dość sztucznie i meta
fizycznie na początku 19-go wieku stykając sie
z życiem, nabierały innei treści. Życie je roz
bierało. Po wojnie i rewolucjach iedne pań
stwa zaginęły, inne przeobraziły się bardzo
gruntownie i wszystko to stało się przedmiotem
nietylko zainteresowań teoretycznych, lecz
przedmiotem krwawych wstrząsów. Nikt nie
może zaprzeczyć że ustrój społeczny w ramach
dzisieiszego życia jest ten sam. w jakim żyli
śmy przed wojną. Nie tylko tam, gdzie byl
wielki wstrząs bolszewicki albo iakiś zamach
stanu, dokonany przez faszyzm włoski, ale tak
że i w Niemczech, Francji i Anglji, ojczyźnie
parlamentaryzmu, utrzymujące:- ten parlamenta
ryzm na niższym poziomie, zagadnienie reformy
i ustosunkowanie organów władzy do nowego
życia państwowego stało się zagadnieniem pier
wszorzędne».

S praw a ta została w ten sposób zała
tw iona na posiedzeniu gospodarczem S ą
du N ajw yższego pod przew odnictw em
prezesa Supińskiego,
D o k o ń czen ie n a stro n ic l©«c*

CZWARTEK, DNIA 5 MARCA 1931 R.

Na zielonym“froncie Rzeszy
(K orespondencia w łasna.)
B erlin, w m arcu 1931 r.
Za kulisam i głośnych mów genew skich
C u rtiusa, hitlerow skiej farsy parlam en tar
nej i niem niej kom icznej „w alki“ rządu
z potężnym i „n a zi“ (sk ró t nazw y „nacjon al-socjalistów “ ), kryje się praw dziw a
trag ed ja. N ie są to już łzy krokodyle, tak
obficie w ylew ane przez N iem cy w okre
sie inflacji, gdy, szukająę dobitnego a rg u 
m entu przeciw reparacjom , sztucznie ob
niżono w artość m arki, nabyw ając wzamian w alu ty pełnocenne. T ym razem cię
ża r kry zy su, pod któ reg o jarzm em jęczy
św iat cały, przybił do ziemi R zeszę N ie
miecką.
P o w tarz a się zjaw isko dobrze nam zna
ne z dziejów rosyjskiego N epu, T . zw.
„rozw arte nożyce“ — niepom ierna różni
ca pom iędzy cenam i ziem iopłodów a fa
b ry k ató w , — uniem ożliw iają rzeszom
w iejskim nabyw anie w yrobów przem ysło
wych. P R Z E M Y S Ł U P A D A , B E Z R O 
B O C IE W Z R A S T A , I D Z IŚ JU Ż szybkiemi krokam i N iem cy przegoniły A nglję
ilością bezrobotnych. P oza redukcją plac
w przem yśle n astępuje i redukcja czasu
pracy, lecz jednocześnie z dalszem , „stosunkow em “ obniżeniem płac zarobko
wych.

Zam ęf pofęt
R zecz osobliwa, że zw olennikam i pię
ciodniow ego tygodnia pracy i siedmio-,
a bodajże i sześciogodzinnego dnia — są
przem ysłow cy, gdyż zm niejsza to koszty.
Socjalni zaś dem okraci w alczą dziś o utrzym anie 8-godzinnego d nia pracy. T ak
się czasy odm ieniły! W śród bezrobotnych
dom inują w pływ y kom unistyczne. Lecz
i najzagorzalsi zw olennicy Sow ietów nie
m ogą na tu tejszy m gruncie operow ać a r
gum entam i „zrzucenia jarzm a burżuazyjnego“ . P rzeciw nie, każdy bezrobotny
uczułby się szczęśliw ym , gdyby ponow nie
go do teg o jarzm a zaprzągnięto. I tu —
signum tem poris!
N iem a tedy frontów czerw onego i czar
nego. D ziś sa raczej dw a inne fro n ty :
M IA S T O I W IE Ś — F R O N T Z IE L O 
NY!
R óżnice pom iędzy przem ysłem
m iejskim , a produkcją rolną w zm agają
się, przy b ierając katastro faln e kształty.
W ieś żąda zw yżki cen ziem iopłodów , ceł
ochronnych, pom ocy pieniężnej dla „za
grożonej M archji W schodniej“ . D la w y
nędzniałych m iast z obniżonem i płacam i
i setkam i tysięcy bezrobotnych w szelka
zw yżka cen żyw ności je st w ypow iedze
niem w ojny. L ecz rząd szczególną o ta
cza opieką rolnictw o, a m inister Scltiele
ma w ty ch spraw ach więcej do pow ie
dzenia od m inistrów przem ysłu i handlu
lub pracy.

łam i rolniczem i D anji, B elgji i Szwecji.
W uzasadnieniu sw ego projektu m ini
ster Schiele pow ołuje się na konieczność
ratow ania rolnictw a niem ieckiego, powo
łując się w zględam i na p rz y ro st n a tu ra l
ny ludności.
Cel p. Schielego jest jasny: dąży on do
stopniow ego ograniczenia im portu z za
granicy.

skich P ru s W schodnich jest dziś hasłem
bojowem praw icy, a po części i centrum .
Gorzej jest z w ydostaniem funduszów ,
gdyż pożyczki zagraniczne nie w pływ ają
już z tak ą łatw ością do Rzeszy, jak przed
laty. Jednak nie o rolnictw o chodzi
Niem com uchw alającym mimo „straszli
w ego“ kry zy su m iljardy na O sthiife i na
budow ę pancernika.

WalBfa m ie d zy w sią
a m iastem

N iedaw no podaw aliśm y sensacyjne re
welacje francuskiego dziennikarza z po
dróży po P ru sach W schodnich, gdzie pod
płaszczykiem „gospodarczym “ w re gorączkow a praca fo rty fik acy jn a: schrony
żelazo-betonowe na . , . bu rak i pastew ne,
w spaniale row y s tr z e le c k ie ... zapewne
z a m ia s t. drenow ania pól, olbrzym ie ko
szary dla . . . młodych robotników rolnych
odbyw ających ćw iczenia gospodarcze . . .
w szystko to jest groźnem m em ento dla
P olski pochłoniętej w alką z „w rogiem we
w nętrzn y m “ , i w inno ostudzić ro zp o lity 
kow ane głow y a skierow ać wysiłki
w szystkich p atrjo tó w pełnych praw dziw ej
dobrej woli na fro n t sam oobrony prze
ciwko „sam ow ystarczalności“ p. Schielego. Za niew innym m urem tej sam ow y
starczalności paszcze w yzierają pruskie
arm aty na G dynię i „ k o ry ta rz“ .

P a trz ą c na tę spraw ę z zupełnie bez
stronnego punktu widzenia, nie m ożem y
p. Schielem u odm ówić słuszności: w ia
dom ą przecież jest rzeczą, że N iem cy
przegrały w ojnę nie z powodu złych po
sunięć strategicznych, lecz dlatego, że nie
m iały co jeść, to też dążenie do sam ow y
starczalności jest zupełnie zrozum iałe,
zw łaszcza . . . jeśli Niem cy m arzą o no
wej wojnie.
W a lk a m iędzy wsią, a m iastem w re w
pełni. N iektóre czynniki tw ierdzą, że wieś
zw ycięży.
Jednak przew idyw aniom tym zadaje
poniekąd kłam rozpalona do białości akcja
w yw rotow a Stronnictw antyrządow ych.

W Pffusiech W s c h o d n ic h
Pom oc pieniężna dla w łaścicieli ziem 

Krwawe b ójk i w Prasach W schodnich
K o m u n iści b ilą hitlerow ców — hitlerow cy socja
listów

I n s ly fu i

spraw społecznych
D o n io slii h r o k n a d ro d ze
p racu społeczne!
Na podstawie wzajemnego porozumienia
wszystkie polskie instytucje ubezpieczeń
społecznych postanowiły powołać fundację
p. n. „Instytut Spraw Społecznych“, po
święconą naukow. badaniu i propagowaniu
zagadnień z dziedziny ochrony, bezp eczeństwa i higjeny pracy, ubezpieczeń społecz
nych, rynku pracy, bezrobocia, emigracji i
opiek: społecznej.
Usiłowania powołan a do życia n a dro
dze ustawodawczej „Instytutu Naukowego
Pracy", czynione były już od lat czterech.
Uznając potrzebę istnienia tej instytucji
ciała ustawodawcze uchwalały na ten cel
w kilku ostatnich budżetach państwowych
poważn:ejsze kredyty.
Zwłaszcza wielokrotnie zostało stw erdzone, że zagadnienie bezpieczeństwa p ra
cy i higjeny oraz walka z wypadkami przy
pracy i chorobami zawodowemi szczególnie
domagają się ujęc:a 'ch w celową i jedno
litą działalność naukową i propagandową.
Równolegle ze spełnianiem zadań so
cjalnych, prace takiego Instytutu mogą oka
zać się wielce pożytecznemi w dziedzinie
stosunków ogólnogospodarczych.
Powstanie Instytutu Spraw Społecznych
zostało ułatwione dzięki znacznej pozosta
łości rzeczowej i pieniężnej po akcji w ysta
wowej instytucyj ubezpieczeń społecznych
na Powszechnej W ystawie Krajowej w Po
znaniu.
Instytut spraw społecznych pomyślany
jest i tworzony jako fundacja, n a utrzym a
nie której fundatorzy (instytucje ubezpie
czeń społecznych), oraz inne za:nteresowane instytucje publiczne i społeczne sk ła
dają roczne subsydja-składki; prócz skład
k i subsydjalnej fundatorzy składają jedno
razową daninę w wysokości rocznej skład
ki.
Na czele Instytutu, jako organ decydu
jący i kierowniczy stać będdzie ra d a zarzą
dzająca, do której ;nstytucje-fundatorzy de
legować będą członków w liczbie przekra
czającej połowę wszystkich członków ra 
zem. Organem fachowym fundacji będzie
rada naukowa.
Instytut, jako fundacja utworzona przez
instytucje ubezpieczeń społecznych podle
gać będzie nadzorowi ministra pracy i opie
ki społecznej z tytułu vw granicach d ek re
tu o fundacjach, oraz dekretu o organizacji
i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieeoeń
społecznych.

Bójki i krwawe starcia polityczne na te  baneru, przyczem dtoszło do krwawej wal
renie Prus Wschodnich przybrały w osta ki, podczas której kilkanaście osób odnio
tnich czasach takie rozmiary, iż p ’sroa tam  sło rany. W okolicy Tylży, we wsi Schil
tejsze otworzyły dla nich stałą rubrykę p, t. lern również podczas napaści hitlerowców
„W ojna domowa“ (Bürger krieg). Do walk na pochód Reichsbannern jedna osoba popartyjnych, w których bohaterami dotych kłóta została nożem w płuca i w stanie
czas byli głównie komuniści i hitlerowcy, bardzo groźnym przewiez.ona do szpitala.
w ostatnim czas e
dołączyli się jeszcze
W Preusslsch Eylau podczas starcia hit
członkowie organizacji „Reichsbanner". W lerowców z komunistami ieden z hitlerow 
niektórych okolicach zacietrzewienie p ar ców otrzymał ciężki postrzał w brzuch.
tyjne zaogniło się tak dalece, iż komuniśc'
W Gąbinie (Gumbinnen) w końcu lute
i hitlerowcy obrzucają się tak znamienne- go podczas starc;a krwawego socjaldem o
mi wyzwiskami, jak „krwawe psy“ (Blut kratów z komunistami 6 osób zostało do
hunde).
tkliwie pobitych i pokopanych, przyczem
Z kroniki krwawych
starć ostatnich pewnemu uczniowi socjaliści tak silnie sko
czasów notujemy kilka najważniejszych, pali twarz obcasami, iż lekarz stwierdził
świadczących wymownie o krwawym za 8 c cikich ran.
Coraz więcei bankructw
męcie, jaki panuje w Niemczech i w P ra 
W Ełku po demonstracji organizacji
B ezro b o cie w Niemczech
sach Wschodnich.
Reichsbannern 6 członków tej organizacji
Fala bankructw na niemieckich kresach
W końcu lutego w Deutsch Eylau komu- pod przewodnictwem pewnego radnego
n :ści i członkowie Reichsbannern napadli miejskiego, Dziuby, napadło na 2 wieśnia wschodnich rośnie niepowstrzymanie. Sfliw
n a urządzających pochód hitlerowców, ob ków, z których jednego odwieziono z roz jest ona zwłaszcza na Pograniczu. Pomorzu
pruskiem i Prusach Wschodnich. Np. w ma»
rzucając ich kawałkam i lodu, laskami i k a  bitą czaszką do szpitala.
mieniami. Wielu nacjonalistów odniosło
Kroniki sądowe notują liczne wypadki, łem mieście powiatowem Bytów na pruskiem
mniej lub więcej ciężkie rany.
skazujące hitlerowców i komunistów za Pomorzu zostanie w tych dniach zamknięty
tartak berlińskiej firmy Koerner, która zban
W Mikołajkach w tym samym czasie, różne krwawe napady.
P r o g r a m Schtelego
Tak wygląda smutny b:lans krwawych krutowała. Kilkuset robotników zostanie zwoi,
200 socjalistów napadło n a 6 hitlerowców
Jak w iadom o p ro g ram ag rarn y Schie- i poturbowało ich ciężko. W Tylży hitle starć w Prusach Wschodraich za ostatnie nionych, co ogromnie powiększy liczbę bezro
botnych.
iego składa się z sześciu części. C ztery rowcy usiłowali rozgromić pochód Reichs- dni lutego.
z nich obejm ują zarządzenia n atu ry wew nętrzno-gospodarczej (stabilizacja cen,
reg ulacja zbytu na rynku w ew nętrznym ,
racjonalizacja zasiew ów i t. d.). Dwie
pozostałe części godzą n ato m iast zdecy
dow anie w interesy państw obcych —
G ab inet Plac D o n a ld a p o d pręgierzem w Izbie lo rd ó w — Izba g m in
obejm ują one m ianow icie podw yżki ceł
terenem ostres k łó tn i
i spraw ę t. zw. św iadectw przyw ozow ych
S ystem św iadectw przyw ozow ych ma
Aczkolwiek ostre były słowa, które padły
Ostatni tydzień w parlamencie przeszedł Wobec takiej sytuacji wątpliwem jest, czy
być w edług tego projektu, rozszerzony
pod hasłem walki z Mac Donaldem. Nigdy lordowie przepuszczą bill o reformie wybor ze strony konserwatystów, to jednak te, które
także na drzewo.
czej, który, jeśli nie przejdzie, zniweczy moż rząd Mae Donalda usłyszał od swych włas
W dziedzinie celnej zasada ceł rucho jeszcze lordowie nie wypowiadali się tak ostro
ność współpracy liberałów z labourzystami i nych kolegów partyjnych, były jeszcze bar
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jak
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mych, odnosząca się do tej pory tylko do
dziej gorzkie. I tu również doszło do kłótni
Zagrozi rządowi upadkiem.
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Niemniej znamienne były wydarzenia w Iz i wymyślać. Znana liczba posłów z Labomw s z y s tk ie p rodukty agrarne, jak mięso, że naród angielski ma dość rządów socjali
bie
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NOŚĆ
SOCJALISTÓW
W DZIEDZINIE robociem. Minister finansów mr. Snowden był
nastąpił
podczas
debaty
nad
billem
edukacyj
D o tej pory w trak ta ta ch handlow ych
WALKI
Z
BEZROBOCIEM.
Ogarnęło ono już głównym przedmiotem ataku z ich strony. Po
/ ińnenii państw am i większość tych pro nym, w którym rząd pragnął podnieść wiek
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3
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rząd,
mimo solennych seł Buchanan oświadczył, że Snowden prowa
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w
duktów miała w yznaczone t. zw. cła kon
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nic
nie
robi,
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imienia
rządu
prosił
Izbę
Parów,
aby
uchwa
w encyjne P ro jek t S chielego obala p o sta
żądał natychmiastowego jego ustąpienia. Roz
now ienia tych trak ta tó w i zm ierza do te  lili bill i dali tem samem możność dzieciom szyć. Dług zaciągnięty na pokrycie kosztów
gniewany Snowden nazwał go kłamcą. Bucha
bezrobocia
sięga
już
czterech
miljardów
zło
go- by przeprow adzić z tem i państw am i uczyć się zamiast do czternastego — do pięt
nan odpłacił ma pięknem za nadobne. Kłótnia
tych,
t.
j.
o
miljard
złotych
więcej,
niż
wynosi
nastego
roku
życia.
Ale
bill
został
odrzucony
¡¡owe rokow ania, w których w yniku cła
ta wywarła bardzo niemiłe wrażenie i rozległa
konw encyjne zostałyby zastąpione przez większością głosów. Szczególnie natarczywy cały roczny budżet Polski.
się dalekiem echem po eełym kraju.
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sir
Steel-Maitland.
Całemu
rządowi
narodu
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P ro jek t ag rarn y m inistra Schielego wy
wołał wielkie oburzenie w św iecie rolni nie jest kłótnią parów z ludem, lecz kłótnią zarzucał niezdamość, a ministrowi pracy, miss pienia z partji posłów S trache/a i dr. Fergaczym, a zw łaszcza w H olandii. U tw orzy! ludu i parów z rządem". Tak ostro nie prze Bondfield, zarzucał nieuczciwość. Wobec peł na. Nie są to zapewne wypadki odosobnione
się specjalny kom itet obrony interesów mawiał jeszcze nikt w Izbie Lordów przeciwko nej Izby oświadczył on, że minister pracy i zapewne w miarę pogarszania się sytuacji
roln ictw a holenderskiego, który wezwał Mac Donaldowi i jego kolegom. To też w ko okrywa wysokość wzrastającego bezrobocia. — rządu jeszcze się. nieraz powtórzą. Niewątpli
'rząd holenderski do w ydania zarządzeń łach politycznych stanowisko parów uważane Obrażona tem miss Bondfield nazwała byłego wie sytuacja rządu socjalistycznego jest cięż
odw etow ych w stosunku do N iem iec. Po-- jem sa próbę odzyskania ich dawnych praw ministra „bezczelnym". Incydent ten daje po ka i nic rokuje n&dziąji lyehłego nalepsz««i*.
stanow iono utw orzyć wspólny, front * kw. { i pcptątidem wojny.« rządom socjalistycznym, jęcie o poziomie, na jakim toczyła się walk*.

Początekwofnii

z rządem

socjalisfuaniim

w

CZWARTEK., UNIA 5 MARCA 1931 R.
— ■ i— iii miiiT iwmri— r—
— --------------

Tajemnica polemMars Piłsudskiego „Głowy do pozłoty...“
J l a m a r g in e s ie

w oświetleniu organu demolcraiów niemiecMch
Na łamach „Berliner Tageblattfu“ ukazał ciwników w Polsce i to jest tajemnicą jego po
•O niezmiernie ciekawy artykuł nowego war tęgi, a drugą: ludność ufa jego dobrej woli.
iławskiego korespondenta tego pisma, z któ Dziś w Europie dyktatura polska jest w pełni
rego podajemy poniższe wyjątki:
rozkwitu. Obok siostrzanej dyktatury faszy
. »W drugiej połowie roku 1930 Polska skre- stowskiej rozpoczyna pracę roku 1931“.
ilfla resztki demokratycznego ustroju państwo
Tyle warszawski korespondent „Berliner
wego. Istnieje wprawdzie jeszcze parlament, Tageblattu“. Jest tu wyraźna duża przesada
jednak państwem rządzi dyktatura. Nie jest w porównywaniu reżimu polskiego do systemu
to dyktatura proletarjatu, ani dyktatura fa
szystowska. Charakter jej jest odwiecznie pol
ski (Urpolnisch). Europa mówi o niej codzien
nie, lecz ma niezmiernie mgliste wyobrażenie
0 jej istocie. Dzieje się tak dlatego, że władza
Piłsudskiego zrodzona z historji polskiej wtedy
się dopiero staje zrozumiałą, gdy się tę histo
rię pozna.

faszystowskiego, co zrozumiałe jest w piśmie»
demokratów niemieckich.
W ocenie sytuacji polskiej daje się jednak
zauważyć pewien objektywizin, który dodatnio
odróżnia obecnego korespondenta „Beri. Tagcblattu“ od słynnego p. Dubrowitscha, który
uprawiał swą politykę z Warszawy w sposób
niedopuszczalny.

A katiem la fIor$ka w W arszawie

W czasie wojny społeczeństwo polskie po
dzieliło się na dwa obozy: wasali Rosji i wa
sali mocarstw centralnych. Pomiędzy nimi sta
nął wyśmiewany fantasta (belacherter Fantast) narodowy rewolucjonista Piłsudski, któ
ry snuł roszczenia beznadziejne do samoistnej
Polski. Historja poszła w ślad za jego fanta
zją. Nun geschah es — pisze krótko „Berliner
Tageblatt“ — i stało się (Zmartwychwstanie
Polski).
Dalej opisuje wspomniane pismo historję
pierwszych lat powojennych i powstania kon
stytucji.
„Ludzie dotąd nieznani wyszli z mroków
1 aa pośrednictwem Sejmu walczyli z Piłsud
skim w imię swoich rozmaitych celów i inte
resów. Ostatecznie „pierwszy marszałek Pol
ski“ wycofał się z życia publicznego wskutek
akcji prywatnych swych wrogów i CAŁYCH
DZIELNIC. (Uwaga!) Zdawało się, że rola
jego jest skończona. Przez cztery lata ugania
ły się partje po Warszawie zmieniając rządy,
i budując chorobliwie państwo i nie udawało
im się wszystkim. Wówczas przybył ze swego
zaeisza wiejskiego Piłsudski wezwany przez
swych dawnych Legjonistów. Strzelanina, ul
tim atu m ... po trzech dniach był on panem
sytuacji. Nawet socjal-demokraci poszli entu
zjastycznie za nim.
Dalej obszernie omawiając walkę Marszał
ka z Sejmem — autor wspomnianego artykułu
pisze o powstaniu nowego stronnictwa, którego
zadaniem było parlamentarnie podtrzymywać
dyktaturę. Za pomocą tego stronnictwa Pił
sudski zepchnął ze szyn państwowych opozy
cję, która obecnie zaciska pięść. Stronnictwo
to (B. B.) nie cieszy się bynajmniej względa
mi autora. Omawia on obszernie jego politykę
nazywając je z przekąsem „ponad partyjna
partją".
I pisze dalej : „Konserwatystę zrobiono mi
nistrem rolnictwa. Któż więc mógł powiedzieć,
że blok rządowy zwalcza konserwatystów? _
Białorusinom dano seminarjum nauczyciel
skie . . . a więc nie prześladuje się mniejszości.
Ksiądz jest podsekretarzem w ministerstwie
wyznań i t. d. W ten sposób powstał ten ma
giczny charakter reżimu Piłsudskiego, który
tak trudno zrozumieć zagranicą.
Następnie zupełnie w tonie naszych pism

opozycyjnych rozpisuje się obszernie o białym
terorze, rozrzewnia nad prasą zakneblowaną i ,
kończy : „Dyktatura Piłsudskiego niema prze- |

W sali kasyna garnizonowego odbyła się akademja morska, zorganizowana przez
obóz Ligi Mocarstwowej dla uczczenia 10-tej rocznicy odzyskania przez Polskę dostę
pu do morza. W prezydjum akademji zasiedli inspektor armji gen. Orlicz-Dreszer,
posłowie Podoski i Morawski z klubu BBWR, oraz dwaj rybacy kaszubscy, członkowie
pomorskich oddziałów Ligi Mocarstwowej, którzy przybyli z Helu specjalnie na akademję. Rybacy kaszubscy dziękowali za opiekę, jaką im okazuje rząd polski, przy
rzekając wierność Polsce i ślubując wytężoną pracę dla Ojczyzny. Zdjęcie: Prezy
djum akademji.

„Trzymajmy się 'morza! To próba naszego
charakteru, naszej woli, wytrwałości, dojrzą»
lości politycznej! To źródło najsilniejsze za-pracowania, zdobycia szacunku nietytf.ko u naa
szych przyjaciół, ale i u przeciwników“ — b.
minister Kwiatkowski.

J l a n a s z e j n>idan>ni

A r c sz ta n c i
Informacja prasowa gazet opozycyjnych
jest siłą rzeczy skazana na ogromną mizerję.
Dzięki złośliwej, „zasadniczo opozycyjnej“ po
stawie pism takich jak socjalistyczne, czy en
deckie, dzienniki opozycyjne są z konieczności
pozbawiane informacji z pierwszego źródła, bo
doświadczenia ostatnich kilku lat wykazywały,
wiele złej woli i złośliwości okazywała ta pra
sa, gdy ją usiłowano objektywnie informować.
Rezultatem takiego stanu rzeczy jest fakt,
że dziennikarze opozycyjni są zmuszeni czer
pać materjał informacyjny drogą kuchennych
plotek, podsłuchanych rozmów, szczegółów uzy
skanych od trzeciorzędnych informatorów, któ
rzy nic nie wiedzą, ale chętnie chcą być do
stawcami „informacji“.
Stąd prasa endecka, bo socjalistyczna jest
zbyt mało poczytna, góruje plotką i niesprawdzonemi pogłoskami.
Chcą informować bez informacji, więc plo

tą duby smalone, byle coś drukować, byle uda
wać, że coś wiedzą, że są też informatorem
swych czytelników. Oczywiście ten czytelnik
jest biedny. Plecie mu się koszałki opałki i
każe mu się za taki sos bajkowy płacić prenu
meratę . . .
Więc jednego dnia smaży się w kuchni en
deckiej „niezmiernie sensacyjną“ wiadomość,
że Marszałek Piłsudski ciężko zachorował na
Maderze i pani Marsz. Piłsudska wyjeżdża do
niego i ma już paszport załatwiony; w innym
numerze cała prasa endecka sufluje, że ustę
puje np. minister skarbu, to znów co parę ty
godni pisze się o dymisji wojewody śląskiego
Grażyńskiego, łub wojewody pomorskiego, pu
szcza się w ruch plotkę za plotką, byle . . . in
teres szedł.
A najciekawsze, że gdy w poważnej prasie
ukaże się dementi i sprostowanie plotek, czy
tych typowych „bujd“ dziennikarskich sma-

B. premier włoski o Polsce

Wspomnienia wybitnego męża sianu p. Lmzali’<$o

Donoszą z Rzymu: Pod kierunkiem SC*
se I wwłoski
ł H
n o
pi
n lpIri
zwraca
sięn Jn
do "P
Polski,
okrytej! L
kirem
natora Paw ła Boselli“ego, nestora senato żałobnym po powstaniu 1863 roku:
rów włoskich, i przy współudziale rodziny
W dosłownem niemal przekładzie cytu
zmarłego kilka lat temu byłego premiera jemy pewien ustęp z tego wiersza:
i kilkakrotnego ministra, założyciela ruchu
I powstał naród zmartwychwstały, pow
kooperatywnego włoskiego, Ludwika Luztarzając wieszcze pieśni, jak psalmy na
zati‘ego, są przygotowywane d>o druku jego
cześć Boga, by kroczyć drogą męczenni
wspomnienia. Wspomnienia wydane będą
kom znaczoną,..,
przez firmę bolońską Zanichel!i'ego w trzech
Odwagę miej szlachetna ofiaro; los twój
■tomach p. t.: „Memorie autob:ografiche e
carteggi" di Luigi Luzzatti. Pierwszy tom
podobny do Chrystusa losu, boć rozpięta
ukaże się już w tych dniach i obejmie okres
na krzyżu od wieku cierpisz, a całego
od 1850 do 1876.
świata faryzeusze po tysiąc rązv w pierś
twą bez krwi wbijają ich włócznie.
W tomie tym, wśród wspomnień z naj
wcześniejszej młodości, Ludwik Luzzatti
A azis zmartwychpowstajesz... Przysięgam
powiada, że najuhsbieńszym jego poetą był
Ci. powstajesz wielka twoim cierpieniom
Adan. Mickiewicz, w którym wprost za
bez kresu, przysięgam Ci o męczennico:
czytywał się.
To Bóg zmartwychpćwstaje i kres własne
mu k: jdv<* męczeństwu.
Znajdujemy tu również wiersz młodocia
nego Luzzatti'ego (urodzonego- w Wenecji
W dalszym ciągu I.użziUi pisze: „Pow 1841 roku), w której przyszły premjer to-m przyszła porażka. Langiewicz został

m

„Dziennik Bydgoski" ma talent ośm eszania swego redaktora Jan a Teski. Gdy
by być człowiekiem podejrzliwym, m oinaby
przypuszczać, że współpracownicy tego
pisma, n :e otrzym awszy na czas zaliczki,
starają się p. Tesce robić niezbyt poważne
kawały w formie karykatur, które mimowoli z tego pisma robią blacik humory
styczny.
Pam iętna była podobizna p. Teski w
przededniu wyborów do sejmu, gdy s;edząc
na dziarskim bachmacie wjeżdżał w b ra
my sejmowe. Sen był cudny, lecz srog e
przebudzenie, bo wynik wyborów dla Cha
decji bydgoskiej był żałosny.
W ostatnim numerze „Dziennika Byd
goskiego” pojawiła s:ę nowa humoreska
kosztem p. Teski pt. „Redaktor i cenzor".
K arykatura bardzo podobna do redaktora
Teski i obok jakiś nieszczęśliwy człeczy
na. Pod tym komentarzem: „Redaktor i
cenzor, czyli największa głowa wobec cia
snej głowy jest bezsilna“,
P. Red. Teska zdaje s:ę nie przegląda
numeru swego pisma i pozwala się wykpiwać publicznie przez swych współpraco
wników. Może to być wesołe, ale zdaje się
mijać z intencjami „największej głowy",
tak nam się przynajmniej wydaje, a mów;my to szczerze i bezstronnie.
Mamy bowiem wrażenie, że zoil złośli
wy pisma chce przez to powiedzieć, że skarykaturow ana głowa, to „głowa do po
złoty,,.”
A tak kpić publicznie we własnem paś
mie z redaktora naczelnego i leadera stron
nictwa chadeckiego, to naprawdę nieładnie,
mówimy to życzliwie.

I
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pobity. Ja wychowany w kulcie poezji
Mickiewicza miałem sćrce i duszę prze
pełnione żałością, pomnąc, iż chodzi tu o
ziemię bohaterstw a a wieszczego śpiewu,
Było to jeszcze jedno zwycięstwo siły nad
prawem".

Do tych urywków z pierwszego tomu
wspomnień Ludwika LuzzattPego, który do
piero za kilka tygodni ukaże się na półkach
księgarskich, dodać należy, żę ten wybitny
mąż stanu nigdy nie zapomniał o swej wiel
kiej miłości dla Polski, otaczając swą opie
ką Polaków, pisząc o Polsce (artykuły w
„Corrierę della Sera”) oraz podpisując swe
nazwisko pod słynną uchwałą
senatora
Montresora, domagającą $ię postawienia
jako jednego z celów wojny światowej pow
stania niepodległej Polski. Ludwik Luzzatti
do końca swego życia zachował swe umiło
wanie dla Adama Mickiewicza ii dla boha- i
terów walk o niepodległość Polski.
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rzonych w kuchni endecko-opozyeyjnej, tych
sprostowań rzecz jasna się nie umieszcza, ba
jeczek się nie prostuje, bo i poco . . .
Nic dziwnego więc, że powoli skład dzien
nikarski prasy endeckiej to prawie sam i. . .
„arcsztanci“. Swywolą do pewnego czasu bez
karnie, rozzuchwaleni tą bezkarnością swego
pióra zaczynają uprawiać politykę oszczerstw
i kłamstw wyraźnych, i oto co dzień słyszymy
o tein, że redaktor słynnej lcorfantowskiej „Polonji“ Skrzypczak został skazany na miesiąc
więzienia, Kanarowski, czy Różański ze „Sło
wa Pomorskiego“ zostali skazani na trzy ty
godnie aresztu, jakiś Łukaczyński, czy inny
Morzyeki, Meehliński lub Piszcz wszyscy za
pełniają co pewien czas areszty sądowe, za
głupstwa, któro wypisywali na łamach prasy
„narodowej“.
Jest to jakieś rozwydrzenie w prasie en
deckiej, smutne i chorobliwe. Kondot jerów pió
ra pchają partyjni wydawcy do oblewania bło
tem wszystkich i wszystkiego, gdzieś tam ja
kieś ciała nadzorcze, złożone nieraz nawet z
adwokatów i prawników wiedzą co się robi,
ale macherzy polityczni i „filary“ partji sie
dzą w ukryciu, a do kryminału wysyła się
biednych wyrobników pióra, którzy zwolna
ubierają się w skóry bitych po twarzy i sadza
nych co miesiąc do więzienia, i nie czują tej
hańbiącej roli, do jakiej ich zepchnęła klika
partyjna.
Czasem z krachem zaprotestuje przeciw ta
kim metodom jakiś wytrącony z równowagi
„działacz" narodowy a la Meehliński. Wtedy
obrzubą go błotem „swoi“, nalepią markę „kon
fidenta policji“ i uśmiercają w opinji własnej
partji, jak wytarty gałgan rzucony do ryn
sztoka.
Jest w tern wszystkiem jakieś wyraźne niezdrowie, jakaś degeneracja publicystyki i za
wodu dziennikarskiego.
Ludzie pióra stają się manekinami partji,
a part ja wygrywa te bierno pionki na swej
szachownicy, pozbawiając ich oblicza moral
nego i etycznego, a czyniąc z nich zwolna tyl
ko „aresztautów“.
Objaw przykry i wobec głoszonych frazesów o godności i etyce „narodowej“ wielce bu
dujący..,

a
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Wpracowni czarodzieiawncnloparka
Sędziwy Edison i ¡este wielbiciele

Przed kilku dniami obchodził Edison osiem
dziesiątą. czwartą rocznicę swych urodzin. Sę
dziwy wynalazca dzień ten świętował w ciszy
i przy pracy w swem ińboratoi-.ium.

dziesięciu godzin. Choć zadanie swego życia
uważa za '^pełniono, a prace, któro pozostały
do wykonania',, pozostawił swym uczniom i
asystentom, nie .może sobie odmówić rozkoszy
spędzania wszystkich godzin dnia "w swem laboratorjum. Tak czynił przez całe życie. Obec
nie pozwala, sobie jedynie na odpoczynek dwu
godzinny podczas pory obiadowej. Po obiedzic
■wraca do laboratorjum i pozostaje przy biurku
do późnego wieczora. "W laboratorjum znaj
duje się zegar kontrolujący, który codziennie
notuje czas przybycia Edisona. Rzadko' tylko
się zdarzał by m istrz'spóźnił się do pracy

j choćby na kilka minut. Z wielki cm zaintere
sowaniem śledzi Edison postępy dwóch mło
dzieńców, których sam wybrał z pośród nie
zliczonej rzeszy kandydatów, pragnących z nim
współpracować.
Gośc-i przyjmuje Edison naogół rzadko. Nie-.
dawno jednak -uczynił wyjątek dla deputacji
towarzystwa astrologicznego, które ofiarowało
mu jego horoskop. Według tej przepowiedni
Edison długo jeszcze służyć: będzie ludzkości,
która zawdzięczać mu będzie jeszcze dwa nowe
znaczne wynalazki.

W waSce z iraBitew»
D o n io s łe o d itru c ie w itile ń -

sBfśe&o le k a r z a

Nieustanne postępy, jakie czyni medycyna
naukowa, doprowadził}' do stwierdzenia faktu
uleczalności raka pod warunkiem, że choroba
zostanie rozpoznana w dość wczesnem jej stadjum, nieomal yr samym jej zaczątku. O tę
właśnie wizesną djagnozę, o przychwycenie w
porę pustoszącej organizm strasznej choroby
rozbijały się dotychczas wszystkie usiłowali’.»
badaczy. Uczyniono ostatnio w Wiedniu od
krycie. bodajo ■że rozwiąże to najtrudniejsze
zagadnienie.
.
Słynny wiedeński specjalista, badacz choro
by raka, profesor Fr.eund, wraz z współpraco
wniczki!, swoją, doktorką .Kaminer, opierając
się na zmianach chemicznych, jakie zachodzą
w organizmie, dotkniętym rakiem, wykryli
możność najwcześniejszego rozpoznania tej
choroby na podstawie reakcji skórnej. Meto
da, jaką operują oboje uczeni, polega na
wstrzyknięciu.pod skórę wybranych do obser
wacji osobników jednego do dwóch decymetrów
sześciennych specyficznego preparatu, składa
jącego się ze skrystalizowanych kwasów tłusz
czowych raka. Otóż doświadczenia, przeprowa
dzone przez prof. Freunda i dr. Kaminer, wy
kazały, że na skórze osób dotkniętych w ja
kiejkolwiek części organizmu nacieczeuiami ra
kowa temi, występuje w miejscu wstrzyknięcia
preparatu zaraz pierwszego, albo najdalej na
stępnego dnia, czarny gruzełek, podobny do
ziarenka grochu. Natomiast skóra osobników,
zupełnie wolnych od choroby raka, nie wyka
zuje takiej reakcji.
Zdaje się więc, że najtrudniejszy szkopuł
został wreszcie usunięty: choroba raka może
zostać zdjagnozowana w sam yny\ im zacząt
ku, dzięki czemu skuteczne leczenie jej bąóW
drogą chirurgiczną, bądź naświetlaniami ra
dem czy promieniami Roentgena, zostaje w
znacznym stopniu: umożliwione. Dr. S. O.

Lecz niezliczeni wielbiciele Tomasza Ediso
na nie pozwolili sobie odebrać przywileju
pamiętania o święcie osobistem mistrza. Już
na dwa tygodnie przed rocznicą płynie do
willi Edisona cała rzeka podarunków, paczek
i przenajrozmaitszego rodzaju upominków. Po
między wielbicielami, pamiętającymi o sędzi
wym uczonym nie brak też oczywiście i Forda,
jednego z najbliższych przyjaciół Edisona. —
Ford ofiarował swój podarunek urodzinowy
już pierwszego lutego r. b. Darem tym były
wspaniale naśladowane modele pierwszej ma
szyny mówiącej, pierwszego mikrofonu i in 
nych wiekopomnych wynalazków mistrza. W
ten sposób podarunek ten tworzy małe mu
zeum edisonowskie. Drugi upominek Forda
jest niemniej cenny, choć w zupełnie innym ro
dzaju. Bogacz amerykański ofiarował Edi
sonowi piękny brylant, który niedawno udało
mu się nabyć. Jest to kamień przecudnie oszli
fowany, czystej wody, barwy niebieskawej.
Pisma londyńskie szacują wartość tego brylan
tu na 60.000 dolarów.
Nie zapomnieli też o znakomitym uczonym
inni przyjaciele, którzy nadesłali mu swe da
ry. Między innemi podarkami otrzymał Edison
automat, na modłę człowieka, który podobnie
jak znany robot mechaniczny, sam umie wy
powiadać określone zdania i wykonywać pewne
ruchy.
Robot ten służyć ma do uruchomienia ta
blicy oświetlenia w warsztatach Edisona.
Pewna dama, dawna wielbicielka genjalnego wynalazcy, kazała wykuć w marmurze biust Na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr. Marcello Pirani za
P ro feso ro w ie „fcicli *lę“
Edisona. Na cokole tej rzeźb}' złotemi litera demonstrował mały aparacik swojej konstrukcji. Jest to rurka oświetleniowa, napeł
n a e g z a m in ie
niona
param
'
sodu,
która
daje
możność
wyzyskania
80
proc.
wprowadzonej
energji
ele
mi wyryte są słowa, sławiące wynalazki cza
Odwieczne marzenie wszystkich studen
rodzieja w Menloparku. Z Londynu przesia ktrycznej. Jest to najwyższy rezultat, jaki dotąd można było uzyskać w pracy labora
tów stało się nareszcie ciałem. Profesoro
no Edisonowi piękny jego portret olejny natu toryjnej. Zdjęcie: wynalazca prof. dr. M. Pirani, w otoczeniu swoich współpracow
ników dr. H. Evestem, inż. G. Gaidies i dr. M. Regerem przed wyżej omówionym wie obcięli się haniebnie przy egzaminie.
ralnej wielkości.
Redakcja tygodnika „Spectator", organu
aparatem.
Pewna firma specjalna obdarzyła sędziwe
Columbia Uniwersity (Stany Zjednoczone)
go solenizanta niezwykle misternym aparatem
rozesłała do 53 profesorów kwestjonarjusz
dla głuchych, ponieważ, jak wiadomo, Edison
z szeregiem pytań. A było ich 40, Tylko
ma słuch przytępiony.
10 profesorów odpowiedziało „dobrze" na
Takich i tym podobnych podarków otrzy
wszystkie pytania. Profesorowie byli zre
mał Edison dotychczas kilkaset, a' mimo to
sztą sami tak pewni swego blamażu, że
wciąż napływają coraz to nowe paczki i wa
Biuro statystyczne W atykanu, najmniej dwie o kilkaset m etrów od W atykanu, mu tylko czterej podpisali się pełnem nazwi
lizki.
szego państw a suwerennego na świecie, szą być m arkowane jak zagranicę. Telefon skiem pod odpowiedziami. Pomiędzy py
Sam Edison pracuje codziennie osiem do ogłosiło niedawno dane, dotyczące ilości' osobisty Papieża nosi numer „102, Citta taniami, na które profesorowie nie um'eb
się takie.
mieszkańców według spisu, dokonanego 17 del Vaticano“, połączenie jednak z Ojcem dać odpowiedzi, znajdowały
Św. można uzyskać tylko za pośrednictwem „Kim byli bracia Piccolomim?", „Kto użył
grudnia 1930 roku.
j poraź p'erw szy terminu — Imperatyw ka
Ostatni ten spis wykazuje wzrost ludno osób do tego upoważnionych.
| tegoryczny?".
ści w ciągu roku o 304 osoby, t. j. do cyfry.
862, włączając w to przedstawicieli rządów
W Szkocji, w Firth of Clyde, stanie w obcych, akredytowanych przy stolicy P a
najbliższym czasie pierwsza latarnia m or pieskiej, których liczba wynosi 230 (od ro 
ska, ostrzegająca statki przed niebezpie ku zeszłego niezmieniona).
czeństwem — głosem ludzkim.
Według pochodzenia ludność W atykanu
M arynarze Odysseusza słuchali śpiewu przedstawia się w następujący sposób: 2
W ciągu roku ubiegłego jeźdźcy polscy Polacy zdobyli, jedną nagrodę I-szą, jedną
syren i rozbijali się o skały podwodne; obywateli watykańskich „z urodzenia" (su
m arynarze szkoccy słuchać będą stentoro- werenność „Stato del Vaticano" uznana wyjeżdżali na dwa międzynarodowe kon nagrodę Il-ą, po dwie nagrody IH-e i IV-e,
wego głosu megafonu d ustrzegą się w ten 7-go czerwca 1929 r.), Włochów — 495, kursy hippiczne do Nicei i do Rzymu. W pięć nagród V-ych, trzy nagrody VI-e, oraz
sposób od zguby. Latarnię morską Firth Szwajcarów — 113, Francuzów — 8, Niem Rzymie zespół nasz, składający się z; 4 trzynaście nagród dalszych, razem 27 na
of Clyde słychać doskonale w promieniu ców — 5, Hiszpanów — 2, Norwegów — jeźdźców, zdobył jedną Il-gą nagrodę, je gród na ogólną sumę 15.000 franków.
2 i dną III-cią, dwie nagrody IV-e, dwie n a
W „Puharaoh Narodów" zdobyliśmy je
10 kim. Głos dobrotliwego olbrzyma, roz 2, Austrjaków — 1, Holendrów
grody V-e, oraz cztery dalsze nagrody, ra dną H-gą nagrodę na zawodach w W ar
legający się wśród gęstej mgły, stanowią 1 Etjop.
szawie,
W atykan ma swoją własną pocztę, ta.k zem 11-cie nagród.
cej w tych szerokościach istną klęskę i pla
Od pierwszego wyjazdu zagranicę na.
W
Nicei
przy
współzawodnictwie
7-miu
gę, będzie aniołem stróżem tamtejszej na że naw et listy, wrzucane do skrzynki pocz
towej na placu św. Piotra, odległego zale- ekip zagranicznych, liczących 37 jeźdźców,' szych jeźdźców w roku 1923 Polska brała
wigacji i wydrze morzu niejedną ofiarę.
udział do chwili obecnej w 28 zawadach
międzynarodowych, mianowicie: w S w Ni
stwy publiczności będą z nich swobodnie ko Prasa amerykańska osiągnęła zdaniem jego cei, 4 w Rzymie, 1 w Lucernie, 1 w Paryżu
fe lie to n
punkt kulminacyjny swej produkcji. Co piąta 1 w Fontainebleau, 2 w Londynie, 1 w Nea
rzystać.
Dzienniki radjowe... lotne mikrofony... ¡Ilu rodzina amerykańska abonujc 8 dzienników polu, 1 w Medjolanie, 1 w Brukseli, 1 w
stracje telewizyjne... Warto będzie żyć w tych jednocześnie. Gazety prowincjonalne zapewne Amsterdamie, 1 w Hilversum, 4 w Newwkrótce upadną, gdyż środki transportowe Yorku, 1 w Budapeszcie, oraz 1 w Rydze.
interesujących czasach! •
A m c r y k s ń s h ic i a n g ie ls k ie
samolotowe umożliwiają dostarczenie wielkich Zawodnicy polscy zdobyli w tych konkur
Przy
odpowiedniem
pociśnięciu
guzika
w
apa
p n tr o d w a - CofieUzae
Eai 5©
racie będziemy mogli podziwiać zdarzenia w pism do najdalszych zakątków. Redaktor na sach 67 pierwszych nagród, 62 drugie na
Jeśli chodzi o gazetę, to przedewszyitkiem dziewiczych lasach mahoniowych Brazylji, w czelny Londyńskiego „Daily Express" przewi grody, 66 trzecich nagród, 71 czwartych
nasuwa się, pytanie czy wogóle będą jeszcze 5 minął potem obejrzeć wystawę sztuki w Pary duje, że w roku 1980 będzie w Anglji wycho nagród, 53 piąte nagrody, 52 szóste nagrody,
potrzebne Już dziś mamy „gadające dzienni żu, usłyszeć egzotyczną mowę przyszłego dziło dużo mniej pism niż obecnie. Zauważył oraz 359 nagród dalszych, razem 730 na
on, że Angljicy wolą kupować droższe, lecz gród. Oprócz tego w „Puharach Narodów*
ki' w postaci komunikatów radiowych, mamy Ghandiego itd.
lepsze gazety i spodziewa się podniesienia du jeźdźcy nasi zajęli 7 pierwszych miejsc ze
telewizję i tygodniki Paramountu w kinie, a poA drukowana gazeta? Należy przypuszczać,
społowych, 8 drugich, oraz 4 trzecie miej
lęp techniki filmowej i dźwiękowców rozwija że superraajoaparaty przyniosą jej ostateczną chowego i moralnego prasy (oj to, to!)
się w tempie amerykańskiein. Może więc za zagładę!
„Za lat 50" — pisze pn — będziemy mogli sca zespołowe.
Amazonki polskie wyjeżdżały zagranic*
lat 20 lub 30. a kto wie czy nie prędzej, bę
Optymiści dziennikarscy utrzymują jednako robić fotografie z miejscowości oddalonych o
oficjalnie
jeden tylko raz w roku 1929 d<*
dziemy posiadać w naszych prywatnych mie
woż, że słowo drukowane pozostanie. Artyku tysiące mil. Gazety będą mieć po 60 stron
Budapesztu, gdzie startow ały w dwóch kor
szkaniach aparaty dziennikarskie, w których bę
(dziennikarze
cieszcie
się!
Będzie
popyt
na
re
ły poważniejsze czytać będziemy spokojnie w
kursach zdobywając dwie I-e nagrody, j»dziemy telewizyjnie oglądać — nietylko słyszeć
chwilach wolnych, kiedy będziemy mieć ocho daktorów!) Musi być w najbliższym czasie wy
dną III-cią i jedną IV-ą, oraz jedną nagrodą
-- ..wiadamości bieżące" na całym globie ziem
naleziona
maszyna
rotacyjna
która
będzie
biła
tę my — nie zaś speaoker.
V-ą, razem pięć nagród.
¿kim.
„Teleradiofon" ńigdy nie zastąpi białych za 350.000 druków na godzinę a wynalazca jej bę
dzie
nababem!
drukowanych
kart,
w
towarzystwie
których
tak
Dawid Sarnoii, prezydent Związku Radio
Jeśli jednak superaparat Teleradjofon zosta
wego w Ameryce w artykule ogłoszonym w swojsko się spożywa poranne śniadanie! Ame
..New* York Times" snuje śmiałe wizje tej neo- rykański fachowiec w tej dziedzinie Willian nie wynaleziony wcześniej... bezrobocie grozi
dziennikarskiej przysziości. Jes! on przekona Preston Beazell, który przez lat 32 był repor- braci dziennikarskiej, która na wszelki wypa
ny, że aparaty gużeciarskie będą łączyć w so i terem, twierdzi, że gazeta przyszłości, nie bę dek'winna się kształcić w szybkiem tempie na
bie dźwiękowiec ' ie'ewizię i najszersze war- dzie «ię prawie tuczem różnić "d współczesnej. zawodowych speakerów

D o n io sła w ijn alazeh

LudnośC w państw ie w atykańskiem
862 osob if w czem jeden Elfop

Plew iąca la ta r n ia
m orska

750 nagród zdobyli nasi jeźdźcy
n a konknrsach m iędzynarodow ych

Prasa za lat 50

Dudnimy
floto Narodową
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Wolne Jñiasto 9daúsñ
K r o n ik a
Kalendarzyk imprez gdańskich:
Teatr Miejski: dziś o godz. 19.30 „Danzig
geht nich unter“.
Scala: codziennie o godz. 20.15 przedsta*
wienie z bardzo urozmaiconym programem.
Reichshof: Kabaret codziennie wieczorem
a godz. 21.
Kino U. T.: Dziś „Ariane“.
Kino Capitol: dziś „Pension Schoeller“.
Kino Odeon: dziś „Der rote Kreis“ i „Die
keusche Suenderin“.
Kino Passagetheater: dziś „Dolores, die
Sklavin einer Ehe“.
Kino Rathauslichtspiele: „Das alte Lied“.
Kino Gloriatheater: dziś „1914“.
Kino Flamingo: dziś „Herzblut einer Muts
ter“ i „Geschichten aus den Wiener Wald“.

R ada tnw arzi[$tw
— Nadzwyczajne walne zebranie Tow. śpię
waczcgo Lutnie w Gdańsku odbędzie się w
środę dnia 4 marca rb. o godz. 20 w Domu
Polskim. O punktualne przybycie wszystkich
ezlonków prosi Zarząd.

Lekcje śpiewu odbywają się:
Chóru Męskiego „Moniuszko“ w Gdańsku
we wtorki o godz. 20 w gmachu Dyrekcji Kos
lejowej.
Tow. Śpiewaczego „Cecylja“ w Nowym=
porcie we wtorki i czwartki o godz. 20 w
własnej sali w byłych koszarach przy ulicy
Hindersinstrasse.
„Lutni“ gdańskiej w środy, o godz. 20sej
w Domu Polskim.
„Cecylji“ we Wrzeszczu w środy o godz.
20 w Domu Akademickim.
„Lutni" oliwskiej w środy, o godz. 20sej w
Ochronce Polskiej przy Ludolfinerstrasse.
„Harmonji“ w Sidlicach w czwartki o godz.
20 w Ochronce Polskiej przy ul. Kartuskiej.
Tow. Śpiewacze-„Lira“ — Staryszotland —
w czwartki, o godz. 20 w Ochronce Polskiej
W Oruni przy Niederfeldstrasse.
„Gecylji“ gdańskiej w czwartki dla panów,
W piątki dla pań, o godz. 20 w Domu Pols
akim.

Z m ia sta
—■ Nieszczęśliwy wypadek rowerzysty. Jas
dący rowerem nocą w kierunku Kaesemark
27»letni Guenther z Gdańska najechał na kas
mień przydrożny, a następnie na drzewo, udes
rzając w nie głową. Guenther doznał tak pos
- ważnego okaleczenia głowy, że stracił przys
tomność. Przednie koło roweru zostało zu«
pełnie zniszczone. Przcjedżajncy w tej chwis
li samochód towarowy zabrał G. i jego rower
do Gdańska.
— Bo nie otrzymał wódki!... W naszem
mieście szerzy się w sposób zastraszający
zdziczenie. W poniedziałek wieczorem zjas
wił się w pewnej restauracji robotnik Fryde«
ryk Holzenwald przy ul. Predigergasse, żądas
jąc od wchodzącego również do lokalu kupca
Pawia Rossforma postawienia wódki. Gdy
R. odmówił żądaniu temu, dobył H. noża, zas
dając nim R. cięcie w twarz, rozcinając polis
czek od prawego oka do górnej wargi Zaalars
mowano pogotowie policyjne które aresztowało
nożowca. Rannego przewieziono do lecznicy
miejskiej.
— Nieudale włamanie. Gdy W nocy na
wtorek wrócił do domu kierownik fabryki
keksów „Conny“ przy ulicy Kielgraben, zau«
ważył, że do fabryki włamali się złodzieje.
Stwierdził on następnie, że włamywacze znajs
dują śię w kantorze, gdzie zajęci są rozbija*
niem szuflad. Kierownik fabryki podążył na*
tychmiast do telefonu i zawiadomi! o wlamas
niu pogotowie policyjne. Tymczasem zjawił
się stróż towarzystwa zamykania domów, któ«
ry zamierza! przytrzymać złodziei. Ci jednak
oddali strzał do stróża i zbiegli, .lak twiers
dzi stróż, włamało się do fabryki czterech do
pięciu złodziei.
— Przychwycenie złodziei. W poniedzia*
lek popołudniu skradziono pewnemu motocyks
liście jego motocykl, który pozostawił przed
pewnym lokalem w Gdańsku. Złodziei, w o«
sobach pewnego robotnika i rzeźnika, udało
się ująć w Nowymporcie.
— Obniżenie opłaty pocztowej. Z dniem
! marca rb. obniża poczta gdańska opłatę- za
telegramy listowe do Niemiec. N-o\va opłata
za słowo wynosić będzie 6,5 fen., a opłata mis
nimalna 1,50 guld.
— Napad rabunkowy. Jednej z ostatnich
nocy zjawił sic na od wachy policji w Nowym*
. porcie kupiec Konstanty K., mieszkający w
Nowrymporcie i zeznał, ze około godz. 1 na*
padnięty został na placu ćwiczeń przez dwóch
mężczyzn, którzy grożąc mu, zażądali wyda*

Obrady bir~ ' itew c w Selmie gdańskim
S p ra w y sp o łe czn e i s ą d o w n ic tw a
Główna komisja sejmu gdańskiego konty
nuowała swe obrady budżetowe. Na ostutuiem
posiedzeniu omawiano budżety sprawiedliwości
i opieki społecznej. Projekt senacki, popie
rany przez koalicję rządową, przewiduje da
lekie ograniczenie wydatków. Oszczędności,
które w ten sposób mają, być porobione,,-do
chodzić będą, do 120.000 guldenów. Przedsta
wiciel senatu oświadczył, żc po załatwieniu
budżetu opracowany zostanie projekt ustawy
amnestyjnej. Liczba procesów cywilnych w
Gdańsku wzrosła w roku 1930 o 6.000. Jest
to cyfra stosunkowo bardzo wysoka. Opozy
cja krytykowała ostro postępowanie władz są:
dowych gdańskich w całym szeregu konkret
nych wypadków, zarzucając im jednostronność
i partyjność. Do rozpraw dramatycznych do
szło też podczas obrad nad uposażeniem pre
zydenta ąądu.
Dłuższe dyskusje wywiązały się nad bud

żetem opieki społecznej. Projekt koalicyjny
zaprowadza oszczędności wc wysokości 940.000
guldenów. Suma przeznaczona na wsparcia dla
bezrobotnych dosięga 11 miljonów guldenów.
Podczas dyskusji stwierdzono, że liczba bez
robotnych w Gdańsku w ciągu ostatniego roku
wzrosła. Opozycja bardzo ostro zaatakowała
politykę redukowania wsparć (Ha bezrobot
nych, zaprowadzoną przez obecny senat. W
dyskusję wmieszane zostały nawet groźby pod
adresem osobistym prezydenta senatu p. dr.
Ziehma. M. in. budżet opieki'społecznej ogra
nicza wydatki na zwalczanie chorób i nad
użyć alkoholowych. Przedstawiciel socjalistów
żądał zlikwidowania rozporządzenia, które ob
niżyło wsparcia dla bezrobotnych robotników
przemysłowych.
Komisja główna rozpoczęła już drugie czy
tanie budżetów) które jest w toku.

Nowa o rg a n iza d a republikańska
w G dańsku
I w ią z c h o tb r o n u ro b o ń ilh O w
Organizacja bojówek nacjonalistycznych, a
zwłaszęza hitlerowców i stahłhchnowców, roz
rosła się w Gdańsku tak poważnie, że w ro
botniczych kołach zapanowała obawa, iż orga
nizacje te skierowane są. głównie przeciwko ma
som robotniczym lewicowych stronnictw gdań
skich. Bez względu na to, czy obawy te są uza
sadnione czy nie, organizacje robotnicze posta
nowiły powołać do życia republikańską orga
nizację poci nazwą „Związek ochrony robot
ników".
Nowa organizacja republikańska ochrony
robotniczej według doniesień dzienników socja
listycznych ma znajdować się w pełnym roz

woju. Istotnie na ulicach Gdańska zauważa się
coraz częściej członków tej organizacji, ubra
nych w niebieskie czapki z wielką czerwoną
kokardą i literą słotą S. W organizacji tej
dominuje wpływ socjalnej demokracji. Cha
rakterystyczną jest rzeczą, żc już dzienniki na
rodowych socjalistów w Rzesąy zwróciły uwagę
na organizację republikańską ochrony robotni
czej, żądając rozwiązania tej formacji, ponie
waż zbrojenia są niedozwolone. Organ socja
listyczny zwracał uwagę na fakt, że wobec
istnienia kilku pułków formacyj radykalnoprawicowych oburzenie to jest nieuzasadnione

Polski Ulub Wioślarski
Nowowybrany zarząd Klubu Wioślarskiego wioślarstwu, postanowił utworzyć kurs pływa«
w Gdańsku z p. inż. Czerniowskim na czele cki pod fachowem kierownictwem druha Wy«
przystąpił już do intensywnej pracy. Odbyły ganowskiego dla członków Klubu i jego sym«
się już zebrania zarządu i komisji sportowej, patyków, mających zamiłowanie do tego ro«
na których to zebraniach załatwiono szereg dzaju sportu wodnego lub dla tych, którzy
spraw nie cierpiących zwłoki, jak podział fun* mieliby zamiar nauczyć się pływać.
ikcyj między poszczególnych członków zarzą*
Ażeby dać możność członkom i sym,patys
du, wybrano komisję regatową i zabawową — kom Klubu dowiedzenia się od Zarządu Klu«
oraz ułożono program sportowy na sezon ro= bu programu jego zamierzeń, postanowiono
ku bieżącego według następującego brzmies zwołać na dzień 5 marca br. godz. 19 do ma«
nia:
lej sali hotelu .Reichshof“ miesięczne zebranie
10 maja — uroczyste otwarcie przystani; członków. Ze względu na bardzo ważne spra«
23—25 maja —- wycieczka łodziami Toruń — wy porządku dziennego Zarząd Klubu usilnie
Gdańsk; 23 czerwca — tradycyjny obchód i prosi wszystkich członków i sympatyków Klu*
„Wianków“ na przystani Klubu; 1—2 sierpnia bu o jaknajliczniejsze przybycie na powyższe
udział w regatach Wszechpolskich w Brdyuj* zebranie. Zarazem Zarząd Klubu donosi człon
ściu; 6 września udział w regatach propagan* kom czynnym, że aparat do nauki wiosłowa«
dowych w Gdańsku; 13 września — udział nia już nadszedł i ulokowany został na sali
w regatach towarzyskich w Tczewie; 4 paź* gimnastycznej Tow. Gimn. Sokół przy Kchr«
wiedergasse na którym ćwiczyć będzie można
dziernika zamknięcie przystani.
Nie jest wykluczone, że załogi Klubu Wioś w każdy wtorek od godz. 19 do 21 Wzywa się
larskiego w Gdańsku, prócz regat wyżej wy« zwłaszcza tych wszystkich członków do jaknaj
mienionych, wezmą udział jeszcze w regatach liczniejszego uczęszczania na ćwiczenia gim«
urządzanych w innych' miejscowościach. Za« ńastyczncj którzy mają zamiar startować w
leżne to jednakowoż będzie od liczby wioś« roku bieżącym w regatach, które odbędą się
larzy regatowych, którymi Klub dysponować w Brdyujściu, Poznaniu, Toruniu, Tczewie i
BW.
będzie mógł. Nadmienić należy, że Zarząd Gdańsku.
Klubu, doceniając sport pływacki, tak bliski
nia pieniędzy. Na groźbę oddal napastnikom j 50 proc. należności, za co senat gdański przy«
portmonetkę, w której znajdowało się 10—30 jąć miał gwarancję. Sąd zatwierdzi! tę ugo«
guld. Opryszki zabrali pieniądze, zwracając dę, wobec czego zniesione zostało postępowa*
mu jednak pustą portmonetkę, poczem się nie ugodowe.
— Straszne odkrycie. W niedzielę popolu
oddalili. Wyświetleniem tej dość tajemniczej
dniu znalazły bawiące się dzieci w strumyku
sprawy zajęła się policja kryminalna.
— Ujęcie gdańszczanina w Gdyni. Zatru* Striessbach niedaleko dworca we Wrzeszczu,
trzy ludzkie czaszki i osiem piszczeli. Dotych«
dniony w Miejskiem Towarzystwie Komuni*
czas nie zdołano stwierdzić skąd się tam wzić*
kacyjncm w Gdyni obywatel gdański Franci
ly kości ludzkie. Nie jest wykluczone, że wo
szek Siewert znalazł podczas mycia autobu«
dy strumyka zabrały , z. jakiegoś cmentarza
su medalik Matki Boskiej, przycZem dopuścił
sic bluźnierstwa. Bluźniercę ujęła policja i kości te.
— Przeniesienie magazynu obuwia. —
oddala w ręce sprawiedliwości.
Jak wynika z ogłoszenia, umieszczonego w nr.
— Skazanie świętokradcy. Przed sądem niedzielnym pisma naszego przeniosła jedna
gdańskim stawał pruski obywatel, artysta Pa* z najstarszych firm gdańskich, tj. firma Ballkc
wet Stein, oskarżony o dokonanie włamania swój magazyn obuwia do domu przy ul. Gro«
do kościoła św. Brygidy i rozbicie skarbonki, sse Wollwebergasse 6*7, obok magazynu firmy
z której przywłaszczył sobie' 4,55 guld. Sąd Muszyński. Firma Ballke urządza z tej okazji
skazał S. na półtora roku więzienia z zaliczę« tanią sprzedaż obuwia, która potrwa do końca
mcm aresztu prewencyjnego.
tygodnia bieżącego. Kto więc chce korzyst*
— Zatwierdzenie umowy ugodowej firmy nie zakupić obuwie, niech uda się do ficmy
'
} Kiawitter. Jak swego czasu donosiliśmy, za» Ballke.
I proponowała stocznia Kiawitter wypłacenie

O cn ew sK a
p r e ig d . Z ie h m a
Przez dwa dni bawił prezydent senatu gdań
skiego p. dr. Ziehm w Genewie. Towarzyszył
mu nadradca senatu dr. Perber. Przyjęci zo
stali przedstawiciele W. M. Gdańska przez ge
neralny sekretarjat Ligi Narodów i omawiali
przy tej okazji różne sprawy gdańskie.
N o w e 2 5 -i5 « S d e n 6 w H i
Bank Gdański puścił w obieg nową serję
biletów 25 guldenowych z datą 2 stycznia
1931 r. Bilety mają ten sam obraz jak daw.
niej jest on jednak o 1 milimetr większy. —
Podpis na przedniej stronic umieszczono na«
stępująco: „Danzig, den 2 Januar 193.1, Bank
von Danzig, Meissner, Bredow“.

Fol*« MOcl W HIoniicicin
W niedzielę nad wieczorem wracało kilku
młodych ludzi deptakiem nad morzem z Sień«
nej Huty do Wisłoujścia. Niedaleko hali nad»
brzeżnej pod Wisłoujścicm spostrzegli na ło*
dzie trzy foki. Trzej ludzie wybrali się w lo«
dzi rybackiej na krę, na której spoczywały fo*
ki, które jednak rzuciły się do wody i znikły.

Z pordu g d a ń sk ieg o
W ubiegłym tygodniu powiększy! się zno>
wu nieco’ ruch statków w porcie gdańskim,
zawinęło bowiem do portu 104 statki i opu«
ścila port taka sama liczba statków. Między
pierwszymi było 84 parowce i 20 statków mo>
torowych. Między drugimi 85 parowców i 19
statków motorowych. Odnośnie do przynale«
żności państwowej było na wejściu 27 statków
pod banderą niemiecką, 23 statki pod bans
derą szwedzką, 22 statki pod banderą duńską,
5 statków pod banderą gdańską i 2 statki pod
banderą polską., na wyjściu zaś 32 statki pod
banderą szwedzką, 25 statków pod banderą
niemiecką, 17 pod duńską, 4 statki pod bandę»
rą gdańską i 3 pod polską. Ze 104 statków na
wejściu przybyto 33 z ładunkiem a mianowi«
cic 19 z drobnicą, między nimi 4 z portów
niemieckich i 1 z portu marokańskiego, 2 stat«
ki przywiozły także pasażerów. Pozatcm
przybyły 4 statki z ładunkiem śledzi solonych,
z tych 3 z Anglji a 1 z Norwegji, 3 statki
z świeżemi śledziami względnie, rybami rów»
nież z Norwegji. 1 statek przywiózł kdunek
rudy żelaznej, 1 złomu. 1 pocztę i pasażerów.
1 samochody i oliwę i 1 papier. Ze 104 stat»
ków na wyjściu załadowanych było aż 95. a
mianowicie 46 węglem, 25 drobnicą, z których
jeden zabrał także transport koni i zboża a 3
dodatkowy’ ładunek drzewa. Z ładunkiem
drzewa wyszło 12 statków, z ładunkiem zbo«
ża 8 statków, 1 statek z ładunkiem kajnitu a
jeden statek z pocztą i pasażerami.

Liczb a i»rzuie*'«*nu«i* •*»

G c ta ń s O c n
W czasokresie od 15—21 lutego rb. zare*
jestrowano w Gdańsku ogółem 1071 przyjezd
nych, a mianowicie: 537 z Niemiec, 344 z Pol*
ski, 17 z Austrji, 11 z Anglji, 9 z Czechosło*
wacji, 7 z Ameryki Północnej, 7 z Litwy, ó
z Francji, 6 z Łotwy, 6 ze Szwecji, 5 z Danjń
5 z Estonji, 5 z Finlandji, 5 ze Szwajcarii, 5
z Węgier, 4 z Norwegji, 3 z Chin, 3-z Rumunji.
2 z Belgji, 2 z Holandji, 2 z Japonji, 1 z Bul*
garji, 1 z Jugoslowaji i 1 z Włoch.
Eksport i import przez Gdańsk i -Gdynię
w dniu 2 marca 1931 r.
EKSPORT.
Przeładowano w porcie gdańskim: 628 wag.
13259 tonn węgla, 50 wag. zboża, 15 wag. cu
kru,-136 wag. drzewa i 63 wag. innych towa*
rów, w porcie gdyńskim: 450 wag. 9441 tonn
węgla, 92 wag. zboża, 72 wag. cukru i 8 wag.
innych towarów.
Ładowało węgiel w porcie gdańskim 12, w
porcie gdyńskim 11 statków.
IMPORT.
Przeładowano w porcie gdańskim 24 wag.
rudy', 6 wag. złomu i 16 wag. innyoh towarów;
w porcie gdyńskim 28 wag. złomu i 14 wag.
innych towarów.
Gdańska giełda zbożowa.
z dnia 3 bm.
(Notowania nieurzędowe).
Pszenica 130 funt. 14,75—15, 128 funt. 14.5C,
żyto 11.25, jęczmień browarowy 12 75—15.
jęczmień pastewny il.50—12.50, ovies 12—13.
otręby żytnie 8.50—9, otręby pszenne 10—
10.25.'
Ceny hurtowe w guldenach gdańskich za
IDO kg. franco wagon Gdańsk,

T
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Sraęśi Boże pomorshiel pracy

Obrady Związku Eksporterów Ziem niaków pod hasłem :
w szystko dla rolnictw a
Okres, w którym kształtuje się nasze życie
gospodarcze, a przedewszystkiem który prze
żywa nasze rolnictwo, należy już nie do wy
jątkowych, ale wprost tragicznych. Tragizm
nie leży w tern, że ten lub ów warsztat wy
twórczy zmieni właściciela, ale w zaniku potencjalności wytwórczej, w zaniku wartości
produktów przedsiębiorstw rolnych. Mówi się
o kryzysie zbytu lub ceny, a zapomina się o
kryzysie myśli twórczej i pozytywizmu eko
nomicznego. Eksperymentowanie stało się nie
jako symbolem epoki, fantazja uważana jest w
wielu wypadkach za rzeczywistość.
Najwyższy czas pomyśleć o organizowaniu
się tych, których przesilenie gospodarcze do
tyka i tych, którzy z rolnictwa żyją. Wyrazem
tej zdrowej myśli organizacyjnej jest „Zwią
zek Eksporterów Ziemniaka'". Jest to organi
zacja wyrosła na gruncie pomorskim jednak
o charakterze ogólno polskim, mająca cele wy
łącznie gospodarcze. Do głównych jej zadań
należy koncentracja handlu ziemniaczanego,
rozwój eksportowy tego handlu i zdobycie ryn
ków zagranicznych doborowym towarem. Oczy
wiście, aby Związek mógł zdobyć rynki zagra
niczne standaryzacja towaru musi być dokona
na przez rolników, jako producentów, przeto
Związek oczekuje od organizacyj rolniczych
wytężonej pracy — nie propagandowej — ale
pożytecznej, twórczej w kierunku wprowadze
nia do hodowli kilku ale cieszących się popy
tem zagranicy odmian ziemniaków, wyuczenia
rolników należytej pieczołowitości nictylko w
pielęgnacji i uprawie, ale w przygotowaniu to
waru do eksportu. Zaniedbania bowiem u rol
ników na tem polu są poważne. Podkreślić zaś
to muszę, że zrzeszeni w Związku eksporterzy
ziemniaków zobowiązani są nabywać i wysyłać
tylko towar pierwszorzędny, dlatego ci rolnicy,
którzy nie dostosują się do wymagań kupców
— nie mogą liczyć na nabycie od nich ziem
niaków.
Scharakteryzowałem pokrótce plan działa
nia Związku aby wykazać, że działalność jego
idzie w kierunku dla rolnictwa korzystnym i
że wysiłki Związku, idące w kierunku ułatwie
nia eksportu ziemniaków winny spotkać się
z życzliwem zrozumieniem i poparciem przede
wszystkiem organizacyj rolniczych, następnie
władz państwowych. Od powyższych Związek
oezekujc znacznego obniżenia wszelkich oplut
za świadczenia z ich strony dla kupieetwa,
oraz poparcia wysiłków standaryzacyjnych
Związku. Postulaty w stosunku do władz pań
stwowych idą w kierunku wytworzenia prze
świadczenia o konieczności finansowego popar
cia eksportu ziemniaka przez postawienie
Związkowi Eksporterów Ziemniaka odpowie
dnich kredytów do dyspozycji. Zaznaczyć z
uznaniem wypada, że postulat ten znalazł szcze
rego i niezwykle przychylnego orędownika w
Państwowym Instytucie Eksportowym a zrozu
mienie w Ministerstwie Skarbu i Rolnictwa.
Dziś właśnie odbywa się konferencja Związ
ku Eksporterów Ziemniaków ż władzami rzą-

W ąbrzelne
— Posiedzenie sekcji admin. gospod. Pow
Kom. P. W. i W. F. \V dniu 2 matca o godz
11 w sali sejmikowej pod przewodnictwem
p. Sucheckiego starosty powiatowego odbyło
się zebranie sekcji admin. gospod. pow. kom.
P. W. i W. F. przy udziale 11 członków tej
sekcji.
Po wysłuchaniu sprawozdania rachunkowo,
kasowego p. Kurzyńskiego intendenta pow
kom. P. W. i W. F. oraz wniosków Pow. K,ta
P. W. i W. F. por. Kuliszewskiego sekcja za»
twierdziła wydatki do dnia 1 bm. w sumie
10.083 zł. oraz zgodnie z wnioskami Pow. kita
P. W. i W. F. dokonała przesunięć w pozy»
cjach pozostałej reszty z budżetu 1930»3ł w
sumie 4017 zł., z których postanowiono wy»
asygnować dodatkowo 1.000 zt. dla m. Wą>
brzeżna na prace przy budowie stadjonu, oraz
1000 zl. dla m. Kowalewa na dokończenie boi;
ska sportowego i strzelnicy małokalibrowej w
Kowalewie.
Następnie przystąpiono do dyskusji nad
projektem budżetu na rok 1931,32, który po
dokonaniu pewnych zmian w kwocie ogólnej
19.000 zł. z czego 15.000 zł. uchwalonych przez
sejmik powiatowy i 4000 zl. od rad miejskich
m. Wąbrzeźna, Kowalewa i Golubia, przyjęto
i zatwierdzono.
Q godz. 13.30 przewodniczący posiedzenie
zamknął, zwracając się do wszystkich człon,
ków sekcji z prośbą o współpracę i czynny
udział w akcji P. W. i W. F. w następnym ro
ku budżetowym.
Uczestnik P. W.

dowemi w Pomorskiej Izbic Rolniczej v, Toru
niu, która niestrudzenie udziela Związkowi
swego czynnego i moralnego poparcia. Kupcy
ziemniaczani do wyników tej konferencji przy
wiązują wielką wagę i oczekują pełnego poro
zumienia z bankami.
W tej właśnie akcji, w tem porozumieniu
wyrazi się wartość myśli gospodarczej naszych
władz, gdyż akcja niema cech fantazji lub
eksperymentu, ale zasilenie akcji pozytywnej,

do której należy odnieść się z pełnem uzna
niem. Nie myśl wyprzedzi czyn, ale z nim
zejdzie się na jednej płaszczyźnie realnego wy
siłku pod hasłem: wszystko dla rolnictwa w
przełomowej chwili gospodarczej.
Jestem pewny, że hasło to zostanie urzeczy
wistnione, i dlatego staropolski om: Szczęść
Boże! należy powitać obradujących przy wspól
nym stole uczestników konferencji w Pomor
skiej Izbic Rolniczej.
Jan Głębowicz.

Sprawa mechanizacji i zamakania piekarń
■Conferencia p rzeiisia w ^ ieli cechów plelcarskicla
w W oicnód viw ie
W dniu wczorajszym odbył się w Toru, czeń delegatów, przyrzekł sprawę załatwić
niu zjazd delegatów Zarządu Centralnego Ce», przychylnie w myśl ostatniego okólnika Mi,
chów Piekarskich z Warszawy oraz delegatów nisterstwa Spraw Wewnętrznych. W imieniu
zarządu Związku Cechów Piekarskich na Po, Zarządu Centralnego p. sen. Wochowicz, dzię,
morze. Z Warszawy byli obecni pp. senator kowal p. nacz. Zapale za tak obywatelskie
Wiechowicz, prezes centralnego zarządu Ka, życzliwe stanowisko.
Po konferencji z p. Zapalą delegacja obu
roi Wendt i syndyk centralnego związku A. I
Zabędzki. Pomorze reprezentowali prezes zarządów cechów piekarskich w osobach pp.
Związku Cechów Piekarskich na Pomorzu p. senatora Wiechowicza, prezesa Centralnego
Ignacy Józefowicz, wiceprezes p. Jurkiewicz, Z w. Karola Wendta, syndyka Centralnego Z w.
z ramienia centralnego zarządu p. Siuda 1 p. A. Zabędzkicgo oraz prezesa Zw. Cechów
Barczyński, p. Zajączkowski z Grudziądza i Piekarskich na Pomorzu p. Józefowicza, przy,
sekretarz Związku Cechów Piekarskich na jęta była przez pana wicewojewodę dr. Sey=
: dlitza na dłuższej konferencji, na której oma,
Pomorzu p. Gąsiorowski.
Delegaci zarządu Centralnego i Zarządu wiano sprawy ogólne dotyczące piekarstwa.
Zarząd Związku Cechów Piekarskich na
Pomorskiego Z w. Cechów Piekarskich przy,
jęci byli przez p. nacz. Zapalę, któremu prze, Pomorzu uchwalił zwołać na dzień 19 kwietnia
dłożyli sprawę mechanizacji i zamykania pie, zjazd wszystkich cechów piekarskich z Porno,
karń. Po prawie trzygodzinnej konferencji, rza, na który zaproszone zostaną władze wo,
w której delegaci wyluszczyli szczegółowo jewódzkie, jak i władze Centralnego Związku
swoje stanowisko w tej sprawie, p. nacz. Za, z Warszawy.
pala, odnoszący się bardzo życzliwie do ży.

Budżet pow iatu św ieckiego uchw alono
w glob aln e! sum ie 1.287.363 zl
Sejmik powiatowy uchwalił budżet na rok
administracyjny wyrażający się po stronie do=
chodów i wydatków w 1287.363 zł. Główne
pozycje uchwalonego budżetu są następujące:
w dochodach: — majątek komunalny 114.561
zł., przedsiębiorstwa komunalne 55.000 zł.,
subwencje i dotacje 321.271 zl., zwroty 35.000
zł., opłaty administracyjne 300 zł., dopłaty
120.000 zl., udział w podatkach państwowych
50.000 zł., dodatki do państwowych podatków
242.001 zl., podatki samoistne 426320
ł.,
różne. 9351 zl„ nadwyżka budżetowa z r. pos
przedniego 21.203 zl., oraz dochody nadawy,
czajne w sumie 21.103 zł.; w wydatkach:
administracja ogólna 126.342 zł., majątek ko,
munałny 2.064 zł., przedsiębiorstwa komunalne
—, splata długów 38.014 zł., drogi place pu,
bliczne 533.263 zl., oświata 16.570zł., kultura
i sztuka 250 zl., zdrowie publiczne 36.768 zl.,
opieka społeczna 64.757 zl., popieranie rolnic,
twa 24.600 zl., popieranie handlu i przemysłu
2.172 zł., bezpieczeństwo publiczne 8.450 zl.,
świadczenia na rzecz innych związków komu,
nalnycb 253.732 zl., oraz różne w sumie 180.381
zł.
W ramach wydatków mieszczą się również
subwencje, z których poważniejsze wymienia,
my na T. C. L. 1000 zł. Pow. Komitet W. F.
i P. W. 10.000 zł., Liga Morska i Rzeczna na
zakup okrętu „Pomorze“ 4.000 zl., oświata po,
zaszkolna 1525 zl., zapobieganie chorobom
8.154 zł., Związek Obrony Kresów Zachodnich
500 zl. oraz drobne subwencje na różne
cele.
Sejmik Powiatowy ustalił również budżet
Szpitala Powiatowego, któremu polecono sa,
mowystarczalność w jak najszerszych grani*

cach. Budżet Szpitala zamyka się w dochodach
plus subwencje i w wydatkach plus niedobór,
z r. 1929,30 sumą 247.740 zł.
Z ważniejszych szczegółów budżetu Szpi»
tala Powiatowego wyszczegółu lamy nader do,
nioslą w skutkach uchwałę podnoszącą koszty
a mianowicie: w klasie 111. dla chorych wewn.
9 zł., chirurgicznie 11 zl., w klasie II. dla cho,
rych wewn. 12.00, chirurgicznie 14.50 zł., oraz
opłaty od chorych leczonych na koszt Kasy
Chorych i Gmin Ubogich 5 zł. od osoby
dziennie.
Powiatowy Sierociniec uzyskał budżet w
wysokości 23.053 zl„ Powiatowy zaś Zakład
Opieki Społecznej (Ferma) w Gołuszycach
budżet w wysokości 66.000 zl.

Kurs m o d clorsiw a lotn iczego
w Swleciu
W państwowem gimnazjum rozpoczął się
przed kilku dniami Kurs Modelarstwa Lot,
niczego, w którym bierze udział 41 uczniów.
Kurs prowadzi prof. Eokstein, absolwent in,
Struktorskicgo kursu modelirstwa lotniczego,
organizowanego przez wojsk, komitet L. O. P.
P. przed dwoma tygodniami.
Po ukończeniu pierwszego kursu, odbę*
dzie się kurs drugi dla dalszego zastępu zgło,
szonych amatorów modelarstwa.
Jak się dowiadujemy odbywa się również
w Szkole Powszechnej podobny, choć w mniej
szych ramach normalnych godzin robót rę*
cznych — kurs modelarstwa, prowadzony przez
naucz, tarnt. Szkoły p. Werdera. Spodziewać
się należy, że. Woj. Komitet L. O. P. P. po,
prze samodzielną inicjatywę gorliwych pio,
nierów idei lotniczej w Świecki.

OsIrożnSe ze zbytem
św iń !
Wobec ograniczenia przez rząd austrjack.
kontyngentu wwozowego dla trzody chlewnej
importowanej z Polski o 75 proc. — Pomorska
Izba Rolnicza ostrzega rolników przed zbyt
pochopną sprzedażą nierogacizny, gdyż przy
nadmiernej podaży ceny mogą katastrofalnie
spaść. Należy przeto sprzedawać świnie tyl«
ko w przypadku konieczności, a nie sprzeda,
wa za każdą cenę.
Izba Rolnicza uważ«, że należy odczekać
tydzień lub dwa t.j. do czasu, aż eksporterzy
nasi znajdą nowe rynki zbytu, względnie wy,
wóz do Austrji — na dotychczasową skalę —
będzie na nowo wznowiony o co niewątpliwie
postarają się czynniki kompetentne.

P o d ^ b rz
Zebranie BBWR odbędzie się w nadcho»
dzący czwartek o godz. 8»ej w Hotelu Ceo*
tralnym.
Z Rady miejskiej. W ub. poniedziałek od*
było się posiedzenie Rady miejskiej celem po*
nownego wyboru prezydjum. Posiedzenie za«
gaił p. M. Noga (N. D.) prosząc Magistrat o
różne wyjaśnienia co do unieważnienia wyboru
przewód, przez wojew. Przemówienia p. Nogi
i p. Rosy wykazały, że panowie ci nie orjentu*
ją się wcale w regulam. obrad. Najlepszym zre
sztą tego dowodem jest fakt unieważnieni*
wyboru przewodniczącego, bowiem gdyby p.
Noga lepiej orjcntowal się w regulaminie nie
byłoby tego unieważnienia. Przemówienia je*
dnak obliczone na efekt galerji nie zrobiły od*
powiedniego wrażenia.
W dalszym ciągu zebrania wybrano na
przewód, iks. Domachowskiego głosami en de*
cji, cnpeeru i odszczcpieńca Kowalskiego. Po
wyborze radni „Jedności Gospodaroz.“ opuścili
salę obrad dla zadokumentowania, że nie biorą
odpowiedzialności za gospodarkę endecką. —
Z powodu braku quorum przewodniczący
zamknął posiedzenie, jednak w następstwie
obrady trwały. Ciekawem jest jak do wyniku
obrad ustosunkuje się województwo.

fu c lio la
Z iycia nauęzyciclstwa. W ub, sobotę od
było się zebranie Ogniska nauczycielskiego.
Przewodniczy! obradom p. prof. Danek, a o be»
cni byli, mimo niepogody, prawie wszyscy
członkowie. Wygłoszone zostały trzy referaty:
1. „Uwagi o wypracowaniach“ — p. Litwiń,
ska; 2. „Plan wypracowania“ — p. Nowa*
czykowa; 3. „Obowiązki nauczyciela“ p.
Warsicki. Nad intercsującemi 'i doskonale
opracowancmi referatami wywiązała się oży*
wioną dyskusja, w której wyjaśniono niektóre
kwestje metodyczne i prawno « służbowe.
Z kolei omawiano sprawy organizacyjne.
Na Zjazd Okręgowy, który odbędzie się w
czasie Zielonych Świątek w Toruniu, wybiera
się około 10 osób. Z wielkiem zainterssowa,
niem przyjęta została wiadomość o Kongresie
Pedagogicznym w Wilnie. Delegat Ogniska we»
źmie w Kongresie ty ni udział. Pozatern ustało,
no, iż najbliższe zebranie „Ogniska“ poświę»
conc będzie rozpatrzeniu wniosków;, które
przedłoży się Zjazdowi Okręgowemu do
uchwalenia. Wnioski te dotyczyć będą aktual,
nych zagadnień szkolnych, związanych z po»
wiatem tucholskim.
W wolnych wnioskach poruszona została
sprawa bibljoteki powiatowej. Nauczycielstwo
odczuwa wielki brak dobrze, zorganizowanej
bibljoteki pedagogicznej a także działu książek
dla dzieci i młodzieży.

Ic z c w
— Ze sportu. W niedzielę, dnia 1 bm. na
boisku miejskiem odbył się mecz piłki nożnej
między K. S. Wista ż Tczewa i K. S. Gedan,
ja Liga z Gdańska, który zakończył się wy,
nikłem (3:1) dla K. S. Gedanja.

Bezlitosnalos nrzecial pasmo młodego lacla
Podw ójne sam obójstw « b ezro b o tn eg o h an d lo w c a
Jeszcze nié przebrzm iało w Gru»
dziądzu echo tragicznego zgonu młode
go podchorążego w kawiarni „Wiek
kopolanka“, gdy wczoraj rano miasto
znów obiegła ponura wieść o samobój
czej śmierci młodego handlowca.
Tym razem przyczyną samobójstwa
były sprawy ściśle m aterjalne, będące
konsekwencją nienormalnych warun»
ków gospodarczych, a mianowicie bez
robocia.
Przy ul. Młyńskiej 18 zamieszkuje
emerytowany urzędnik pocztowy nie»

jaki Raj mus wraz z rodziną liczącą
10 osób. Nie świetnie im się powodzi.
Brak pracy.
Jeden z synów Rajmusa 21 letni Al»
fons pozostawał również od dłuższego
czasu bez pracy. Poszukiwania za pra»
ca nie odniosły żadnego skutku.
Młodego człowieka gnębiła bczczyn
ność i myśl, że jest ciężarem rodziny.
Rozgoryczony na zły los postanowił
skończyć z życiem.
W ieczorem w ub. poniedziałek od»
wiedził w towarzystwie kole 2i k a wiar.

nię „Łobzowianka“. poczem udał się
do domu. Poszedł do ogrodu założył
w altance pętlę na szyję i strzelił so»
bie w skroń z fioweru.
Trupa samobójcy znalazł rano przy
padkowo jego brat. Odcięto wisielca,
zawezwano policję. Przy eunacie zna»
leziono kartkę ze słowami: „Przebacz
cie mi że odchodzą, ale los tak chciał“.
1 znów ofiarą powojennych stosun»
ków padło jeszcze jedno młode życie.
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KRONIKA
TORUŃ
K alendarzyk rzym .-kał.
Środa Kazimierza
Czwartek Euzebiusza
_ Stan wody w Wiśle z dnia 3. 3.: Zawis
chost +3,14, Warszawa +2.32, Płock +2,12,
Xoiuñ +2.47, Fordon +4.39, Chełmno +2.04,
Grudziądz +1.88, Korzeniewo +2,00, Piekło
+0,89, Tczew +0.58, Einlage +2.20, Schiewen«
horst +2,32.

Budowa nowel gazowni
ro z p o c z n ie się w M e ż u c y m r o k u
Wśród szeregu inwestycyj i naprawy urzą»
dzeń miejskich jakie projektuje Magistrat —
wysuwa się na plan pierwszy budowa nowej
gazowni miejskiej. Sprawa budowy nowej
gazowni omawiana była już kilkakrotnie w
łonie korporacyj miejskich.

Żywotność gazowni miejskiej, w obecnym
jej stanie, obliczona jest na okres 2 lat, przy»
czcm kouieczhe będą w tym czasie pewne wy»
datki, związane z naprawą kotłów, maszyn i
aparatowni. Po tym okresie Gazownia Miej»
Repertuar Teatru Miejskiego:
ska wymagałaby gruntownego remontu. Na»
Środa 4 bm. o godz. 16 „Zaczarowane jabłusz«
leżałoby w pierwszym rzędzie budować nowe
ko“. Bajki d)a dzieci.
piece, których koszt przekroczyłby sumę 200
Środa 4 bm. o godz. 20 „Pani ministrowa“.
tys. zl. Kosztowne te inwestycje byłyby jed»
Czwartek 5 bm. o godz. 20 „Opowieści Hoff«
nak bezcelowe niemożności wzmożenia pro»
mana" występ teatru bydgoskiego.
dukcji do rozmiarów, któreby gwarantowały
Piątek 6 bm. o godz. 20 „Pani Ministrowa".
zamortyzowanie poczynionych inwestycyj.
Repertuar kin:
W związku z koniecznością rozpoczęcia
Pałace — „Wiatr od morza“.
budowy nowej gazowni już w najkrótszym
Światowid — „Wiosna w Praterze“.
czasie Magistrat preliminował w budżecie na
Lux, ul. Strumykowa „Ponad śnieg“.
rok 1931=32 w wydatkach nadzwyczajnych
Corso — „Szajka grozy“ z Eddie Polo,
kwotę 150 tys. zł.
Mars — „Awantury Miłosne".
Sumę tę zamierzał Magistrat uzyskać czę»
ściowo z dochodów przedsiębiorstw miejskich,

częściowo z podwyżki opłat za gazomierze.
Wobec jeduak konieczności redukcji budżetu
miasta, Magistrat idąc po linji propozycji Ko»
misji Uzgadniającej budżet miasta, rozpocz»
nie starania, celem uzyskania pożyczki.
Budowa nowej Gazowni Miejskiej rozpo»
częta będzie jeszcze w roku bieżącym. Wy»
konane będą prace w związku z planowaniem
terenu opłatowanie placu, na którem stanie
Gazownia Miejska oraz budowa portjerni. —
Nowa Gazownia stanie na Jakóbskiem Przed»
mieściu i obliczona będzie na pewień rozrost
miasta. Budowa nowego zbiornika nie jest
przewidziana. Magistrat zamierza wykorzy»
stać istniejące zbiorniki, przy kościele Panny
Marji i nad Wisłą. Wybudowany zostanie
jedynie mały zbiornik potrzebny ze względów
technicznych.
Całkowity koszt budowy nowej gazowni
wyniesie około 2 milj. zł., i spłacony będzie w
7 ratach rocznych. Ze strony Magistratu czy
nione są starania, by budowę, nowej gazowni
powierzyć firmie krajowej. Wykończenie ga»
zowni nastąpi w jesieni roku 1932.

Chełmińska 22 te!. 912

Pierwszorzędna kuchnia!
Codziennie specjalności!

________________________ 6571

Obfity bufet!
Niskie ceny!
__________

E m ia sta
— Mianowania w sądownictwie. P. dr. Eu»
genjus z Halski sędzia Sądu Okręgowego w
Chojnicach mianowany został sędzią sądu
Apelacyjnego w Toruniu.
—- Podziękowanie. Profesor Aleksander
Wiliński złożył na moje ręce 25 złotych z oka;
zji jubileuszu swojego na cele Tow. Op. Nad
Bezr., za które składam ofiarodawcy serdecz»
ne Bóg zapłać. Kwotę powyższą wpłaciłam na
konto Towarzystwa do Komunalnej Kasy
Oszczędności. (—) Boltowa.
— Jaką będziemy mieli dziś pogodę? Pras
wdopodobny przebieg pogody w dniu dzisiej»
szyna: zachmurzenie zmienne z możliwością
przelotnych opadów. Umiarkowany mróz.
— Wiosna zbliża się, jej wysłańcy zjawili
się w Toruniu. Dnia 28 lutego przy tempem
raturze + 4 st. C. zaobserwowała klasa II »ga
gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w czasie
wycieczki z p. profesorem Reszką pierwsze
skowronki polne w przelocie. W ubiegłym ro»
ku przybyły skowronki do Torunia 17 lutego.
— Pradolina Wisły toruńsko=oberwaldzka i
toruńskie jezioro głacjalne. Pod powyższym
tytułem wygłosi p. prof. Reszka odczyt na
zebraniu Koła Mił. Przyrody w sobotę, 7 bm.
0 godz. 17 w pracowni geograficznej Gimn.
męsk. Goście mile widziani. Zarząd.
— Baczność Bracia Strzelcy! Dnia 5 mar»
ca rb. o godz. 20»ej odbędzie się miesięczne
zebranie Bractwa Strzeleckiego w lokalu
Strzelnicy, Przedzamcze. Na porządku obrad
m. i. wybór delegata na zjazd delegatów do
Ostrowa w dniu 22 bm.; sprawa rozbudowy
Strzelnicy; sprawa strzelania kurkowego i wy»
bór komisji zabawowej; sprawa „Kina Strzel?
nica“ itd. Zarząd.
_ Na bezrobotnych. Zbiórka do puszek
plombowanych po lokalach w sobotę wieczo»
rem 28 lutego i w niedzielę 1 marca bm. w
południe i wieczorem przyniosła dochodu
182,39 zł. Zbierały panie Goyska, Smolińska
1 Białecka, narażając się niestety na niewła»
ściwe uwagi ze strony jednostek P. T. publicz
ności. Zwracamy uwagę, że Panie te zbierały
nie dla siebie tylko na cele „Towarzystwa
Opieki Nad Bezrobotnymi“ i nie zasługują w
żadnej mierze na podobne traktowanie? Pa»
niom tym składam w imieniu Towarzystwa
serdeczne podziękowanie. (—) Boltowa, prze»
wodnicząca Sekcji Dochodowej.
— Powszechne wykłady uniwersyteckie. —
W czwartek 5 bm. przyjadzie do Torunia dr.
Marjan Z. Jedlicki celem wygłoszenia odczytu
pt. „Współczesna Francja, kraj i ludzie“. Od»
czyt odbędzie się o godzinie 20 w auli gmin.
Kopernika. Wstęp dla dorosłych 50 groszy,
dla młodzieży uczącej się i dla wojskowych
niższych stopni 20 groszy.
—- Rozmowy o sztuce. Dowiadujemy się
o niezmiernie miłej sensacji dla kulturalnych
sfer naszego miasta. Znany nam ze swoich
gawęd o Wilnie literat Sławoj wygłosi w dniu
9 marca o godz. 8 wieczorem w auli gimna?
zjum męskiego niezwykle oryginalne studjum
o stylach w sztuce i stylach ż^pia. Tłem be»
dzie Wilno i jego architektura jako plastycz?
ny wyraz świateł i cieni polskiej duszy.
Czysty zysk przeznacza się na cele III Żeglar»
skiej drużyny harcerskiej w Toruniu.

Na bezrobotnych m. Torunia
ki 28,20 zł, Pow. Kom. Pol. Państw. 6,— zł,
Urzędnicy Pomorskie; Izby Robj. Toruń 75,81
zł, Urzędnicy Kom. Kasy Oszczędn miasta Toru
mia 46,— zł, Sodalicja Marjariska P. N. P. M.
16,22 zł, Bractwo Matek Chrześcijańskich P. N.
M. P. 19,20 zł, Związek Właścicieli Nieruch,
(kwesta p. Ihnatowicz) 31,— zł, Dozorcy Wię
zienia Karno - Śledczego 25,— zł (druga rata
na miesiąc marzec), Urząd Skarbowy Pod. i
Opłat Skarb. 13,70 zł (druga rata na miesiąc
marzec).
Z wojska datki jednorazowe: Komenda Pla
cu 12,50 zł, Brygada Kawalerji, Sztab 5,— zł,
Oficerowie 8 San. Dyonu Art Pol. 5,— zł, Sze
fostwo Uzbrojenia O. K. VIII 3,— zł, Szefostwo
Inżynierji O. K. VIII 7,— zl, Szefostwo Intendentury O. K. VIII 7,50 zł, Szef. Sanitarne O. K.
VIII 8,— zł, Dziekanat Prawosławny O. K. VIII
10,— zł, Dziekanat Katolicki 8,— zł, Dep. Art,
17,78 zł, Dep. Art. 31,— zł, Kadra 8 Batalionu
Sanit. 11,90 zł, Pomocn. Składn. Sauit. 20,— zł,
4 Pułk Lotniczy Dyon Szkolny 8,60 zł, 4 Pułk
Lotniczy Dyon I i III 20,20 zł, 2 Baterja 8
Samoch. Dyonu Art. Plotn. 3,55 zł, Plut. Techn.
8 Samoch. Dyonu Art. 2,85 zł, Szwadr. Z. 18
p. uł. 4,— zł, Dyon Tab. 5,20 zł, Urząd Forteczny 4,75 zł, Wojsk. Sąd Rejon. 6,10 zł, Kadra
8 Oddz. Uzbrój. 7,— zł, Kadra Warsztatów Amunicyj Nr. 3 44,73 zł, Kadra 8 Baonu Admin.
13 zł, Składnica Materjału Intendenc. 25,— zł,
Wojsk. Zakład do odbywania kary twierdzy
12,— zł, Pomocn, Składnica Uzbrój. Nr. 8 20,40
zł, Szkoła Strzelnicza Art. 14,50 zł, Oficerowie
i Podof. Komend. Poligonu 10,62 zł, C. W. Art
2,— zł, Pluton Samochód. 8 Dyon 7,50 zł, Szko
ła Podchor. Art. 29,90 zł, Szkoła Podchor. Art.
34,30 zł, S. P. Z. Art. 33,45 zł, Kierown. Sam.
Ref. Infom. 19,— zł, 63 Pułk Piechoty 23,50 zł,
I Bat. 8 Samoch. Dyonu Art. PI. 1,20 zł, Szkoła
Podchor. Art. 51,50 zł, D. O. K. Toruń (lista
członkowska 153) 18,80 zł, Szkoła Podch, Art.
24,80 zł.
Wszystkim ofiarodawcom serdeczne „Bóg
zapłać“.
Pracownicy Elektrowni i Gazowni 502,90 zł, Towarzystwo Niesienia Pomocy Bezrobotnym
(—) E. Januszkiewicz, skarbnik.
Artyści Teatru Miejsik. 62,50 zl, Lubań-Wron-

Na odżywienie bezrobotnych złożyli: Urzęd
nicy Celni 15,50 zl; Związek Kolejarzy lista
nr. 20 33,00; Kat. Stów. Młodz. Żeńsk. Mokre
50,00; Kat. Stów. Mężczyzn paraf ji św. Jakó»
ba 30,00; Irena Gutwińska 46,00; Bractwo Strze
leckie 100,00; p. Danielewiczowa 3,00; Związek
Podofic. Rez. Toruń 8,00; Rodzina Policyjna
Koło Toruń 40,00; Dyr. i Prac. Pom. St. R.
Handl. 60,00; Prok. Sądu Apelac. 18,00; Sąd
Grodzki 26,00; Ewang. Luter. Gmina Kość.
w miejscu 15,00; pastor Brauner 5,00; mjr. Leś»
niewski 10,00; Parowoz. Toruń»Przedm. 256,00;
p. Jaskólski 10,00; Klub Szoferów Filja Toruń
15,00; p. Ścisłowski 10,00; dr. Albert Szaad
20,00; Org. Przysp. Kobiet do Obrony Kraju
50,00; Tow. Winc. a Paulo Toruń 236,22; B»cia
Pichert 100,00; kwesta publiczna 628,23; urzęd»
nicy Pom. Tow. Roln. 33,50; wplata z kin
136,40; Zw. Inwalidów Woj. Toruń 20,00; Ogni»
sko Zw. Naucz. Szkól Powsz. 25,00; Główna
Kasa Krajowa 2.000,00; p. Łyskowska 10,00;
Tow. Św. Wincentego a Paulo parafji N. M. P.
25,00; Br. Biedowicz 10,00; Org. Przysp. Ko»
biet do Obrony Kraju 64,00; p. Gębarska
15,00; dr. Kolanowska za zbiórkę odzieży
144,50; Tow. Kupców Chrzęść. Toruń 100,00;
p. M. Wakarecy 25,00; p. Szweminowa 10,00;
p. dr. Trzaskowa 5,00; Drukarnia Robotnicza
100,00; p. dr. Czubski 10,00; „Dzień Pomorski“
120,00; p. Wł. Wojciechowski 20,00; p. A. Mi»
chałowski 3,00: Cech Garncarski 20,00; Korni»
niarska Korporacja 25,00; Sodalicja Pań w ffi.
25,00; „Loża Kopernika“ 100,00; Cech Szklar»
ski 5,00; p. radca Tollik 10,00; Tow. Św. Winc.
a Paulo Mokre 50,00; Tow. Urzędn. Mieszk.
Toruń 50,00: p. Irena Gutwińska 58,00; p. St.
Szampański 10,00; Kadra Komp. Szk. Łączn.
30,40; ow. Czeladzi Kat. Rzeźn. 10,00; Kasyno
Obywatelskie 50,00; Panie Miłosierdzia Św.
Winc. a Paulo przy kościele św. Jana 110,20;
p. Grządzielowa 2,00; p. Irena Gutwińska 27,20
Cech Szewski 25,00; p. E. Stefanowicz 101,00;
Bractwo Czeladzi Piekarskiej 5,00: Związek
Lekarzy 150,00 zł.

_Odzież dla bezrobotnych. Sekcja zbiór»
ki odzieży podaje do wiadomości, że ogółem
obdarzono około 300 rodzin odzieżą, obuwiem
lub bielizną. Zakończywszy swoją działalność
uważamy sobie za miły obowiązek, podzięko»
wać wszystkim, którzy przy tej akcji tak wy»
datnie pomagali. Rozdawanie odbywało się w
gmachu straży pożarnej, której członkowie pod
nadzorem dyr. Klińskiego wielostronnie byli
czynni przy dezynfekowaniu, sporządzaniu i
rozdzielaniu. Wybitne ułatwienie zbiórki za»
wdzięczamy wojsku, które nam dostarczyło
wozów i koni. Również dziękujemy wszyst»
kim tym panom pod których osobistym nad»
zorem zbiórka po domach się odbywała. Po»
zostaje nam jeszcze podziękować paniom czyn
nym przy rozdzielaniu — a przedewszystkiem
serdeczne składamy „Bóg zapłać“ wszystkim
ofiarodawcom. Za sekcję zbiórki odzieży —
Irena Kolanowska.
— Spóźnione! Stów. Pań Mil. św. Winc. a
Paulo par. N. P. Marji donosi, iż Tow. Kup»
ców Chrześcijańskich dało łaskawe zezwolenie
na kwestę wśród członków tegoż Tow. dla
biednych dzieci na Gwiazdkę. Wynik tej

kwesty był następujący: p. Czaja 1 zl, p. Bu»
dzikowski 1,50 zł, p. Kozłowski 1 zł, p. Palid»
wór Karol 3 zł, p. Kuśnierski 2 zł, p. Stuerma
1 zł, p. Wakarecy 1 zł, p. W. W. 1 zł, p. A.
Dietrich 1 zł, p. Peglau ul. Mick. 1 p. pończo»
szek, p. Zadańska 1 serek, p. Wiślicowa 1 wa»
zonik i 2 filiżanki. Za powyższe ofiary skła»
damy Szan. pp. kupcom serdeczne podzięko»
wanie.
— Z działalności Tow. Op. nad Bezrobot»
nymi w Toruniu. Sekcja Rozdzielcza Towa»
rzystwa Opieki nad Bezrobotnymi w Toruniu
wydala w dniach 26 i 27 lutego rb. na piąty
tydzień, objęty akcją Towarzystwa, bony
żywnościowe dla 2260 bezrobotnych rodzin
a 6089 członków tychże rodzin bezrobotnych,
ogółem wydano na ten tydzień bony 11456
fuitów chleba i na 2864 funtów słoniny i 1263,5
litrów mleka.
— Zgony. Dnia 3 marca 1931 r. zmarli w
Toruniu: Kazimierz Wojtkowski uv. 7. 1. 1931
r„ Irena Rumińska ur. 11. 2. 1931, Irena Le»
wandowska ur. 5. 7. 1930; Minna Dopslaff
z d. Buehler ur. 28. 4. 18S2, Bronisław Mani»
kowski ur. 10. 11. 1913.
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P o d z ię k o w a n ie .
Wielce Szanowny Panie Redaktorze.
Za pośrednictwem Jego poczytnego pisma
pozwalam sobie Złożyć JWPanu Wojewodzie
Pomorskiemu, Magistratowi m. Torunia, Za»
rządowi Związku Artystów Scen Polskich, Za»
rządowi Zw. Autorów i kompozytorów sceni»
cznych, Dyrekcji Teatru Toruńskiego, Sza«
nownym redakcjom: Dnia Pomorskiego, Słowa
Pomorskiego i Gońca Nadwiślańskiego, Sza«
nownej Publiczności oraz wszystkim tym, któ«
rzy nadesłali życzenia i przyczynili się do
uświetnienia mojego jubileuszu, serdeczne Bóg
zapiać!.
Prof. Aleksander Wiliński.

J u b ile u s z o w y k o n c e rt
p. S te fa n ii
J a é o d z itis k ie i-N ie k ra s z
Jak już wspominaliśmy w dniu 1 marca r. b.
odbył się w sali Gimn. Męskiego jubileuszowy
koncert p. Stefanji Jagodzińskiej-Niekrasz. Był*
to prawdziwe święto muzyki polskiej. Program
postawiony był, jak zwykle w koncertach p. 8.
J.-N. na wysokim poziomie artystycznym. Wy
konana była po raz pierwszy w Toruniu piękna
i pełna melodji Wiolka fantazja na tematy pol
na dwóch fortepianach przez p. S. J.-Niekra»*
na dwóch fortepianach przez p. S. J.-Niebrasz
wraz z p. Józefem Leszczyńskim. Pozatem pro
gram zawierał utwory Chopina, cudowny noeturn Cis-mol, walce — mazurek oraz wspaniała
a trudna ballada F-dur Chopina. Niemilknące
oklaski zmusiły artystkę do nadprogramowych
bisów.
•"
Część pierwszą, koncertu zakończył śpiew mło
dej śpiewaczki p. Lucyny» Borowskiej, która pięk
nym głosem odśpiewała kilka pieśni oraz po raz
pierwszy w Toruniu wspaniałą arję z opery L.
Różyckiego „Beatrx-Ccnci“ , dodając nad program
piosenki Niewiadomskiego. W drugiej części kon
ćertu prof. Wister z akompaujamentem p. Wyci"
słowny wykonał 1-ą część koncertu D-mol 'Wie
niawskiego, wzbudzając prawdziwy zachwyt słu
chaczy. Na zakończenie koncertu jubilatka za
służona wykonała szoreg arcydzieł z współczesnej
literatury muzycznej, dając słuchaczom prawdzi
wą i niecodzienną ucztę artystyczną.
Sala gimnazjalna była zbyt szczupła, by po
mieścić wszystkich miłośników muzyki, pragną
cych być na tym prawdziwie pięknym koncercie.
Firma Kwiatkowski bezinteresownie ofiaro
wała fortepian zagraniczny.

P r o ie h l c e n tra ln e g o
c m e n ta rz a
blisK t r e a liza c ji
Dowiadujemy się, że Magistrat czyni w
Okręgowym Urzędzie Ziemskim starania •
oddanie na własność Toruniowi Gór Koza«»
kich. Teren tak z\y. G ót Kozackich obejmu
je 50 ha.
Plan rozbudowy Gór Kozackich został
swego czasu zatwierdzony przez Radę Miej
ską. Na terenach tych projektuje Magistrat
również urządzenie centralnego cmentarza
miejskiego.
P o d a l h i w ul>. K w artale
W ostatnim kw artale roku ubiegłego
wpłynęło do Kasy Podatkowej (Głównej
Kasy Miejskiej) tytułem podatków i opłat
państwowych i komunalnych 712.840,25 zł.
Z sumy tej przypada na podatki państw o
we 178,136,58 zł., na podatki komunalne
507.016,41 zl., na inne świadczenia 25.550,02
dla władz obcych 2.137,24 zl.
Egzekutorzy załatw ili w tym czasie
22.090 spraw egzekucyjnych. W drodze
egzekucyj ściągnięto 139,544,89 zł.

z s a li

sa d o w ej

S p ra w a „ P la r w in film u “
W dniu wczorajszym zakończona został*
rozprawa przeciwko właścicielom spółki „Mar
win»film“, którzy znaleźli się na ławie oskar
żonych pod zarzutem '.naciągania“ szereg»
osób.
W wyniku rozprawy sąd wydal wyrok
uniewinniający wszystkich oskarżonych i to
pp. Artura, Bernarda i Alfonsa Marwińskich.

Z p o w ia ła to r u ń s k ie g o
Mowę K o lo B i * w

LutKOwie

W dniu 1 marca br. odbyło się zebranie
organizacyjne członków i sympatyków BBW
R w Lulkowe. Po przemówieniach p. Tro»
chy zebrani uchwalili jednogłośnie utworzyć
w Lulkowie kolo BBWR i do Zarządu Kola
wybrali: na prezesa p. Franciszka Rudnickie»
go, na wiceprezesa p. Balceraka, na sekreta«
rza p. Scrkowskiego i na skarbnika p. F>' Mo«
rawskiego.
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W setn ą ro c z n ic e b it w y p o d G ro c h o w e m

niu nie powinno brakować żadnej z zapita,
nych obywatelek, które są proszone przyjść
— Nocny dyżur aptek: Apteka pod Koro* ze swymi znajomymi i koleżankami celem do*
ną, ul. Wybickiego 39 i Apteka pod Gwiazdą pełnienia hufca i przyspieszenia przygotowania
ul. Chełmińska 26.
mundurków. Zapisy nowych strzelczyń Rynek
Repertuar Teatru Miejskiego.
15 codziennie od 19—20.
Czwartek 5 bm. poraź ostatni „Nie rzucaj
— Lustracja Dzielnicy Pomorskiej Sokoła
mnie madame“.
w Grudziądzu. W niedzielę, dnia 8 marca br.
Sobota 7 bm. o godz. 8 wiecz.: „Władza się
odbędzie się w Grudziądzu lustracja Dzielni*
nie myli“.
cy przez naczelnika Związku p. Fazanowi*
Niedziela 8 bm. o godz. 4 pp. „Baba Jaga“ —
cza i naczelniczkę p. Zamoyską. Na lustra»
bajka.
cję powinni przybyć naczelnicy i naczelniczki
Niedziela 8 bm. yo godz. 8 wiecz. „Władza się
okręgowi, oraz wszyscy naczelnicy i nacżel»
nie myli“.
niczki gniazd Dzielnicy Pomorskiej. Naczel»
Repertuar kin.
nicy zbierają się w szkole powszechnej im.
Apollo — „Janko muzykant“;
Karola Marcinkowskiego przy ul. Brackiej o
Gryf — „Biała Talu“.
■godz. 9.30 rano. Naczelniczki w hali gimna»
Orzeł — Ostatnia noc.
stycznej gimnażjum żeńskiego przy ul. Gro*
— Wykłady Polskiego Tow. Krajoznawcze» blowej także o godz. 9.30 rano.
go. Po dłuższej przerwie rozpoczyna Tow.
Po skończonej lustracji popołudniu odbę*
Krajoznawcze znowu swe wykłady. Miano* dzie się w sali Tivoli popis druchen z popisa»
wicie odbywają się one w każdy czwartek o mi zlotowemi i marynarskiemu na które wy*'
godz. 19.30 w auli Seminarjum Nauczycielskie» syła się specjalne zaproszenie do władz cy*
go przy ul. Lipowej. Program na miesiąc wilnych i wojskowych, Komendy P. W. i Kom.
marzec jest następujący: 5 bm. dr. K. Maj o W. F. i P. W. i przedstawicieli władz.
Konstantynopolu; 12 bm. P. Ossowska: wy»
Popis ten będzie ponowiony dla zapozna»
cieczka do Finłandji i Skandynawji; 19 bm.
nia się z temi ćwiczeniami szerokich sfer spo<
Brzeziński: Podróż do Algieru, Tunisu i Ma»
leczeństwa grudziądzkiego, niewątpliwie, że
rokko; 26 bm. Kółko Krajoznawcze przy Sem. spotka się ono z ogólnem zainteresowaniem
Naucz.: Ornitolog ja okolic Grudziądza. —
obywatelstwa i sala Tiovli będzie po same
Wszystkie wykłady będą bogato ilustrowane brzegi wypełniona publicznością.
za pomocą nowego epidjaskopu.
Z tfeairu
— Wykład dla ogrodników. W niedzielę
W czwartek poraź ostatni świetna komedja
8 marca br. odbędzie się o godz. 11 rano w
Stefana
Kiedrzyńskiego, która mimo tego, że
lokalu T»wa Up. Miasta na Górze Zamkowej
w Grudziądzu zebranie ogrodników." Wykład grana jest od dłuższego czasu na naszej scenie
na temat: „Ogrodnik jako opiekun ptaków“ cieszy się nieustającym powodzeniem i coraz
wygłosi p. prof. I. Śliwa. Wszystkich ogrodni» większem uznaniem publiczności.
ków, pomocników i członków Tow. Ogródek
Działkowych na wykład zapraszam. S. Wod»
wud, przewodniczący.
— Oddział Grodzki Związku Strzeleckiego
a drożyzna wielka. Wice ko
zawiadamia, że 7 bm., t. j. w sobotę odbędzie
rzystajcie z naszych s k le 
się walne zebranie hufca strzelczyń w lokalu
pów . Mięso z uboju ekspor
Związku, Rynek 15 o godz. 18,30 celem wy»
towego sprzedajemy po cenach
boru Zarządu, omówienia programu uroczy»
bardzo niskich. Prosimy zwra
stości w dniu 19 bm., ustanowienia zajęć na
.
.
.
.
.■
,
,
,
cać
uwagę na cennik.u
przyszłość i przygotowania mundurków dla
..
strzelczyń, wreszcie wolne wnioski. Na zebra* l SZIWSK3 Z
lD8liHlriSa3 10 “ * KlSZBiOWS 10.

K r o n ik a

W kościele Najświętszego Serca Marji w Grochówie odbyło się uroczyste nabożeństwo
żałobne za duszę bohaterów poległych w walkach o niepodległość w powstaniu listopadowem. Na nabożeństwo przybyli inspektor armji gen. Romer, komendant garnizo
nu pułk. Słrzemieński, przedstawiciele wszystkich oddziałów wojskowych, stacjono
wanych w Warszawie, władz administracyjnych i municypalnych oraz komitetu ob
chodu. W kościele ustawiono katafalk, przy którym w artę honorową pełniło 6 ofice
rów. Po mszy świętej krótkie kazanie wygłosił dziekan D. O. K. ks. prałat Ugniewski, Podczas nabożeństwa przygrywała orkiestra wojskowa. Zdjęcie: Pod krzyżem
na polu bitwy pod Grochowem,

CHEŁMNO

Budżetowe posiedzenie Sefmiku
ni© odbyło się we wtorek. Na wstępie odbyło o obowiązkach położnych i Statut Związku
się wprowadź, w urząd nowego członka Sej* Ełektryf. Chełmn — Świecle zatwierdzony
miku p- Boneszkowskiego na miejsce p. Pie* przez p. Wojew. do wiadomości. Jako dele*.
karskiego, który to członek nie udał się pa= gatów do Komunaln. Zw. Kredyt, w Poznaniu
nom z Endecji, wobec czego p. Krzyżaniak wybrano na wniosek kpt. rez. Flądzlika pp.:
,m,iieniem miasta“ zaprotestował przeciw kam Wardzińskiego, Patułę, Kiljana, Kamperta,
Jydaturze p. Bł Przewodniczący mimo nicuza* Westfalskiego i Woynowskiego. Po załatwię«
sadnionych pretensji p. K. zarządzi! głosowa« niu jeszcze całego szeregu mniej ważnych
nie, w wyniku czego p. Borjęszkowski 17 gło5 spraw przystąpiono do uchwalenia budżetu
sami został wybrany. Pp. burmistrz Zawacki, na rok 1931*32. Sprawę tę referuje p. Florj.
Bredefcld i Krzyżaniak, wobec tego, że ich Buczkowski. Skreślono całkowicie lub zniżono
pretensje spełzły na niczem opuścili salę cały szereg pozycyj, ogółem w porównaniu
obrad. Przechodząc do porządku dziennego ze» z rokiem ub. budżet zmniejszono ó przeszło
brani większością głosów znoszą podatek pre» 180 tys. Budżet roku 1931s32 równa się
'.iminówany na 27 tys. od budynków mieszkał» 783.573.84.
Przy kwestji dotyczącej deficytu gmin wy
nych w gminach wiejskich P. dyr. Moczyński
referował bilans i podział czystego zysku Kom, wiązała się bardzo ożywiona dyskusja, kryty»
Kasy Oszczędności. Z przeszło 140.000 czystego kująca- gospodarkę niektórch gmin, szczegół»
zysku przeznaczono na cele bezrobotnych -niej gminy Kornatowa, która to gmina miast
7.150 zł. (dotychczas 2,500), na nową klasę pilnować gospodarki uprawia przeciwrządową
szkoły w Gzinie 1,000 zł., dla Och. Str. Ogn. politykę. Deficyt tej gminy wynosi rocznic
w Dąbrowie Chełm. 500 zł. dla kościoła w I- 11.000.
Budżet Szpitala Pow. referowany przez p.
Trzebczu 1000 zl. i td. Ogółem na cele filan«
tropijne przeznaczono 35 tys. czystego zysku. kpt. rez. Hądzłika przyjęto bez dyskusji
Na wniosek p. Koschanego, przew. Kom. w wysokości 198.996 zl. Wogólc trzeba podkre»
rew. udzielono Radzie .Kasy i Zarządowi ab» ślić poważny przebieg ostatniego posiedzenia
solutorjum. Przyjęto do wiadomości Statut Sejmiku Pow.

K r o n iK a
— Osobiste. Znany w Chełmnie kupiec p. Heljodor Święcicki obchodził wraz ze swę czcigodną
małżonką w ub. sobotę srebrne gody małżeńskie..
Zarząd cechu krawieckiego podaje do wia
domości, że w Chełmnie uprawnione do kształ
cenia uczenie w zawodzie krawieckim upoważnio
ne są następujące pp. mistrzynie: Szulcówna El.
—• •22 Stycznia, Doranówna Joanna — 22 Stycz
nia, Heniżanka M. — 22 Stycznia, Małecka Jad 
wiga — Dworcowa, Urbańska Mel-Rycerska, —

D f o jlia m e ra d lio w e
CZW ARTEK 5 MARCA.
Warszawa.
12.35 Koncert szkolny z Filharm, Warsz.
1725 „Świat murzyńskiej baśni“, wygi. p.Wa*
cław Rogowicz.
17.45. Koncert popołudniowy.
20.00. „Biały sułtan Marokka, wygi. p. Tadeusz
Nitman.
20 30. Koncert międzynarodowy ż Wiednia.
22.00. „Przeciw zwątpieniu“, wygi, red. Juljusz
Kaden»Bandrowski.
Poznań.
20.30. Koncert religijny.
22.15. Recital wokalny, p, Jadwigi Musielew*
skiej.
Kraków.
15.5Ó. „Esperanto za oceanem“/wygi. prof. dr.
Odo Bujwięi..
■
17.45. Koncert popołudniowy. >Wilno.
17.45. Koncert popołudniowy.
Lwów.
17.45. Koncert nopołudniowy

Uezcnicc uczę się
min czeladniczy.

ictlUj jj/JwóuUt

Jeść trzeb a

— :—

I—

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

Zdziałalności ŁOPPwGradziądzu
Tylko uświadomienie najszerszych mas spo
leczeństwa o grozie przyszłej
ewentualnej
wojny powietrzno*gazowej może uchronić na*
ród od strasznych skutków najnowszych zdo»
byczy w dziedzinie ęhemji, które odegrają w
zmaganiu się wrogich armij decydującą rolę.
Pracę w tym kierunku w Polsce podjęła
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Na terenie Grudziądza L. O. P. P. istnieje
niecałe dwa lata, a o działalności jej władz
naczelnych świadczy ilość .członków dobiega»
jąca liczby 5000.
W ubiegły poniedziałek w sali posiedzeń
Rady Miejskiej w Ratuszu -odbyło się roczne
walne zebranie Komitetu Miejskiego LOPP
pod przewodnictwem starosty Grodzkiego p.
Montwiłla.
Sprawozdanie z działalności komitetu
przedstawił p. insg. Stoszko skarbnik, w za*
stępstwie członków zarządu, którzy przed wal»
nem żebraniem ze swych funkcyj zrezygno».
wali. Komitet liczy około 40 kól i przeszło
4000 członków rzeczywistych i popierających,
Wyniki pracy jńk :na dwuletnie istnienie Ko*
mitetu nadzwyczaj dobre. Bilans ogólny wy*
nosi 49.280.91 zl., przyczem na rok następny
pozostaje 1.128,75 zl.
Komitet w ub. roku zorganizował tydzień

lotniczy, który dzięki owocnej pomocy władz
wojskowych wypadł b. udatnie. Uruchomiono
kurs instruktorski III klasy; popierano modę»
larstwo lotnicze wśród młodzieży itp. W naj*
bliższym czasie Komitet ma zamiar zorgani*
zować taki sam kurs oraz kurs II klasy i krót*
ki kilkudniowy kurs informacyjny.
Po dyskusji na temat sprawozdania udzie»
łono zarządowi pokwitowania, zatwierdzono
kooptowanego w charakterze skarbnika zast.
star. grodzkiego p. Budnika oraz do zarządu
wybrano na miejsce członków, którzy w swoim
czasie zgłosili wystąpienie pp. star. grodzkiego
Montwiłla i prezesa Izby Skarbowej Kossjora.
Następnie uchwalono budżet, który w rozcho*
dach i dochodach równoważy się sumą 15.000
złotych.
W programie prac na najbliższą przyszłość
Komitet przewiduje powiększenie liczby człon»
ków i kół przez odpowiednio zastosowaną
propagandę, wzmożenie zainteresowania obro*
ną powietrzną i przeciwgazową wśród szero»
kich mas społeczeństwa,, budowę schronu prze
ciwgazowego w mieście itp. Na zakończenie
zebrani wyrazili ustępującemu ze stanowiska
prezesa komitetu p, prokuratorowi Hermanowi
gorące słowa uznania za owocną pracę w tu*
tejszym Komitecie L. O. P. P.

C titfm la

Kt o wg^ral ?

— Z oświaty pozaszkolnej w pow. chełmiń
skim. Również jak w ubiegłym tak i w tym roku
praca w dziedzinie oświaty pozaszkolnej wre w
pełni. W pierwszych dniach listopada 1930 r.
otworzono kursy, wieczorowe w następujących
miejscowościach: Błędowo, Bartlewo. Czarze, Dą
browa Chełm., Gżin, Grzegorz, Józefkowo, Kijcryo Królewskie, Klamry, Łęg, Mgośzcz, Podwiesk
i Bybieniee; ogółem powstało 14 kursów (w Błę
dowic są 2 komplety), kursy to czynno są 3 razy
tygodniowo-po 3 .godz. dziennie. Uczęszcza na
nie 356 słuchaczy (118 kobiet i 238 mężczyzn),
korzystają z tych kursów przeważnie rolnicy, któt—
—
— m u — mmi ... — II— — a>
ryck jest 278, a reszta to przeważnie rzemieśl
nicy. Wiek słuchaczy obraca się w grauicaeh
— Dyżyr lekarza dla członków Pow. Kasy
od 16 do 42 t . Program nauczania jest nastę
Po 500 doi. wygrały Nr.: 0.721.589 0.816.101
pujący: czytanie, pisanie, nauka o Polsce współ Chorych pełni na czas 0d 28 lutego do 7 marca
0.120.784 1.210.524’ 1.430.858 1.353.131 0.905.437
czesnej, geografja, liistorja, w niektórych miej: p. dr. Przeworski.
seowośeiach i rcligja.
— Nocny dyżur apteki na czas. od 28 do 7 1:210.982 1.121.70S 1.044.680.
Poza przepisanym programem uczestnicy nic: marca br. pełni Apteka pod Orłem p. W o j - 'Po T00 ' dolarów wygrały numery : 987.777
614.049 802.757 118.346 1.011.827 ’ 1.049.530
których kursów, urządzają . imprezy kulturalno- skiego przy Rynku.
— Na rżećz bezrobotnych złożyli: Cech krą .145.144 562.539 ,1.088.137 1.123.477 061.335
oświatowti. np. przedstawienia.' i wieczornice,' co
miało npl miejsce w Błędowie i Grzegorzu. Nau wiećki 20 zl., a p. Sobiecka 20 funtów słoniny, 1.255.185 1.437.586 0.329.550 1.495.345 1.108.104
ka ną kursach potrwa do 1 kwietnia. Po zakoń
— Zebranie Kola Abstynentów odbędzie Q.Q35.358 1.402.414 0.938,083 1.107.393 1.364.903
czeniu kursu uczestnicy otrzymają świadectwa się w dniu 4-marca br. o godz. 7,30 wiecz. w .0.723.274 0.321.797 0.674.959 0.657.261 0.837.820
0.074.468 1.019.402 0.S21552 0-768.056 1.114.409
z ukończenia takiego kursu.
Domu Katolickim.
Należy podkreślić, żc kursy te cieszą się po
— Komisja dla rejestracji pojazdów me= 0.823.032 0.658.419 0.555.500 0.653.376 0.327.551
parciem p. starosty Ossowskiego, który mater- chanicznych urzędować będzie w dniach 21 0.068.385 1.318.470 1.019.188 0.367.850 0.807.985
0.715.970 0.408.930 0.004.477 1.211.218 0.602.874
jalnic przychodzi im z pomocą, a takżo pp. wójei marca, 1, 8, i 25 kwietnia br.- w Toruniu.
i- s.ołtysi niektórych .miejscowości, oceniając do
— Nagrody za wierną długoletnią służbę 0.631.674 1.401.164 0699.878 1.455.019 1.284.651
niosłość oświaty, popieraję gorąco tc kursy, rów j przyznał Wydział Powiatowy Toruń następu* 0.290.312 1.160.399 1.34^.712 0.882.381 0.795.248
nież p. inspektor Wyrembclski zachęca nauczy jąeym osobom: 1) A. Laskowskiej z Chełmży 1.380.078 1.240.092 0.325.291 0.684.190 1.061.107
cielstwo, do pracy na kursach. Organizatorom za 16 lat .służby, u p. Wintera 40 zl; 2) St. Ma* . 1.441.988 0.573:051 0.730.667 0.380.483 0.289.454
kursów jest niestrudzony na tej niwie pracownik jewskiej za 7 lat służby u p. Piszkalskiego 20 0.014.639 1.416.498 0.510.074 0.824.575 0.956.330
p. Kochański — referent-oświatowy Wydr Po- zl; 3) A. Kuczkowskiej za 7. lat służby u p. 1.067.264 0.624.673 1.136.775 0.081.260 0.262.660
"jutoweirn w Chcłhini
0.019.274 0.720.991 0.818.581 0.799.367«
Grabowskiego w Biskupicach 15 zł.

-
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CZWAR'lEK, DNIA 5 MARCA 1931 R.

(sieldu

Wyka
. . . . . . . .
Seradela
. .
. . . . .
Łubin niebieski ' . , .
Łubin żółty
. . . . . .
Pępuszka
. . . . . .
Słoma żytnia prasowana . . .
Siano l u ź n e .......................
Siano prasowane . . . . .

N otow ania zie m io p ło d ó w
w P o znan iu

otręby pszenne . . . . . . . . 11,75— 11,80
otręby żytnie . . . . . . . . . 10,04— 10,75
groch Wiktoria.................. ...
20.C0— 21,00
groch drobny, jadalny . . . . . 22.00—* 24,00
groch p a ste w n y .......................... 19,00— 21,00
neluszka ........................................ 21.00— 24,00
b ó b ............................................... 17,20— 19,00
wytłoki suche .............................
6.7— 6.9
wytłoki soya.................. ...
14,3— 14,6
płatki ziem niaczane.................. 12,8— 13,8
ziemniaki jadalne białe . . . . .
—
wyka . . . . . . . . . . . . . 18,00— 21.00

. . 28.00-31.00
.
62.00—68.00
19.00—21,00
.
29.00—32,00
.
—
.
—
, .
—
,
—

Doatawa bieżąca, parytet Poznań, handel
hurtowy
za 100 kg. z dn. 3 III. 1931 r
N otow ania zie m io p ło d ó w
l yt o ................................................. 18,25—18.00
Pszenica.................. ....
23.00— 23.5
w B e rlin ie
Jęczmień przem............................... 19.75—20.75 Geny w R. M. Zboże i nasiona oleiste za 1000 kg
Teczmień b ro w arow y................... 24.0)—25.00
inne za ICO kg. z dnia 3. III. 1931.
W arszaw skie notow ania
Owies
.................................... 13.00—19.00
żyto
od
stacji załad...................... 167.00—169,00
Mąka żytnia 65 proc- . . . . .
27.05—28.05
w alutow e.
Mąka pszenna 65 proc,. . . . . 37.00—40.00 jęczmień brow arow y.................. 208.00—216/0
jęczmień
pastewny
i
przemiałowy
193,00—209/0
z dnia 3. III 1931 r.
Ospa ż y t n i a ......................................
—
149,00—155,00
Ospa pszenna.................................
— o w ie s ............................. ...
T ran sakcje
—
Groch polny . . . . .
. - 26.00—29.00 kukurydza rum. wagon Berlin . .
3,91 —
Groch Wiktoria . . . . . . .
24.00—28.00 mąka p sze n n a............................. 39.05— 40.75 M. Ziedn..............................................
Groch F o l g e r a ........................... 26.00—29.00 mąka ż y tn ia ................................ 24,05— 27,05 Franki franc. . • ...................... ... . . 34.99—

ŚWIATOWID
D z iś w ś r ó d «
P re m ie ra !

Czar dawpego Wiednia!

DŹWIĘKOWE

Urok munduru !

W iosna w Oratorze"

Pantięłaf
o bezrobotnych
Najpotąż. dźwiękowiec polski

O sta tn ie d n i!

------ K I N D --------

»

PAŁACE

Pikantne przygody oficerów austryjackich. W rolach główn.
l i l l l a n E l« is i W e r n e r F u e l l e r e r .
Ponadto nadprogram.

D ew lsy.
Belgja ......................................................
—
Holandja . ............................................ 357,89G dańsk.................................................... 173.32Londyn ................................
43,2475
Nowy Jork czeki...................................
—
Nowy Jork Kabel .................................8,917—
P a ry ż ............. ........................................ 34.96—
P ra g a ....................................................... 26.4325
Szwajcarj*............................................... 171.80—
Sztokholm. . . . . . ...............................
—
W iedeń................................................... 125.39—
W łochy........................................... ... . 46 76—
Berlin ...................................................212.12—

OD NORIA"
,WIATR
pg. St. Żeromskiego. W rolach główn.

1*1. !*SallcKa, A. D r o d z d s z , E. D o d o .
Uwaga: Ceny na..teti film zniżone nie będą.

DZWON - Gdy światło CS zgaśnie
i m

# i e

le U łC I I I

816

w G rudziądzu

M M tlE J c W a lil
4 1 6 tul. w Toruniu
ZAKŁADY ELEKTROTECHNICZNE E. PIACIE JE WSKI

6643

GRUDZIĄDZ, Mickiewicza 4
:
Oddział Toruń, Stary Rynek 25 I p.
Radjo! Motory! Ładowanie akumulatorów! Instalacje! łanio! Fachowo!

W niedzielę, dnia i marca r. b. o godz. u . 45 zasnął w Bogu, zaopa
trzony Sw. Sakramentami mój najukochańszy mąż, nasz drogi ojciec, brat,
szwagier, teść i dziadek

PRZETARG.

Henryk Oflewski

Szefostwo Budownictwa Wybrzeża Mor
skiego w Gdyni zwraca uwagą na ogłoszony
w dniu 3. 111. 1931 przetarg nieograniczony
w „Monitorze". „Gazecie Polskiej“, „Dniu Po
morskim" na remont konserwacyjny i główny
budynków Marynarki Wojennej w Gdyni, Pu
cku, Świeciu i Toruniu.
0801
SzcS B u d o w n i c t w a W y b r z e ż a
P lo r s to lc g o .

przeżywszy lat 62.
Niech Mu po znojnem życiu Bóg da wieczny odpoczynek.
Gdańsk, Bydgoszcz, Włosienica.
R o d z in a .
Pogrzeb odbędzie się dnia 5 marca o godz. 4-ej po poł z kaplicy
cmentarnej św. Józefa przy Halbe Allee.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek o godz, 8»mej rano
w Królewskiej Kaplipy.

LICYTACJA PRZYMUSOWA.
Dnia 5 marca o 10 sprzedaję w mojem biurze przy
uL Żeglarskiej 5 przymusowym przetargiem za gotówkę:
maszynę do liczenia; o godz. 13 w Nieszawce u Leutboli owej: kartoilarkę, grabie, żniwiarkę, płóczkarkę, parnik;
o godz. 13 w Cierpicacb u Glinkowskiego: maszynę do
szycia.
(6836
Bartkowiak, komornik sądowy.
PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 5 marca 193t r. godż. 11 przedpoł. sprzedawać
będę u spedytora Sądeckiego za gotówkę: 3 dywany, w
tem Turecki 1,40X2,20, Perski 2,50X3,50 i krajowy.
6337)
Linde, komornik sądowy.

Cebule
suchą jadalną 5° kg. 27 zł

tranko stacja Toruń poleca
W. Cicmiński, ul. kościu.
szki 1, telefon 905.
6806

ling stalowe

konopne poleca dla, wszy;
stkich celów tylko własny
wyrób. B. Muszyński, Lu=
bawa.
6297

Idminisitaiete

Hk domu przyjmie
.
urzęd
nik państwowy energiczni
i biegły w odpowiednie!
ustawach i przepisach. Ła*
skawe zgłoszenia do „Unia
Pomorskiego" pod „Adm -.
5 stracja",
^830

u m i e j ę t n a

[gnv zimnie
założona i85ń
Jul. H o f f m a n n
mistrz pilnikarsk
Toruń, Piekary 27.
Telefon 638.
poleca się do nasiej
kania tępych pilni*
ków i raszpb każ*
dego rodzaju, także
wymienia tępe na
ostre tylko za do*
mm
płata.
Na życzenie dostar»
/l&jiśj cza każdy gatunek
ftjjgpi pilników i raszpli.

r e k l a m a

„ D zień

Parn

6740

Tours

którego ogłoszenia pojawiają się równocześnie w najpo
czytniejszych organach P o m o rza i W i e l k o p o l s k i

,2P niu J i a s z u lb s f c im "
„ ,9 a z e e ie S d a ó s f i i e j “
fJ A s jd g o s fz im “

Na sezonpolecamy
wiosenny6838

JL m i _ b la n k o w e , w y tłu szc zo n e
O r y
I a łu n o w e II IIHHanilMII
po cenach najrozmaitszych.
PASY ZAPĘDOWE z s k ó r y w y b o r o w e j,
b a la ta l sierśc i w ie lb łą d z ie j.
Paski do wiązania i szycia oraz pasy_ z skóry wy=
borowej. Zakupujemy również sk ó ry su r o w e .

KUNTZEi
Żeglarska 21

KIYTLER

TORUŃ

Telefon 10

(ale
mlaslo!!! margaryna

OREIE3&TCZ
o tem mówi, najlepszą aro*
m a ty c z n ą h a w e dziennic Toruń, Wielkie Garbary i9.
6770
świeżą tylko z

2 pokofe

Nowoczesnej Palarni Rawy
& R A C2EW S14I
i Kuchnia
Chełmińska przy Rynku. do wynajęcia. Zgłoszenia
Przyjmuję asygnaty kredyt. do Admin. „Dnia Bydgo=
skiego".
6834
6835

Elegancko

najlailiej

Toruńska 10.]
'

. -

Wynajmę

zaraz 3 pokoje umeblowane
łączne, nowo odremonto;
wane przy przystanku trams
waiowYm. Bydgoska roa.

Jilis z e

szybko i tanio nadrabiam
stopki w pończoszkach, na
maszynie, według koloru,
jakoteż i oczka łapię, Przed:
zamcze 10.
6826

1

f o e s ó o n i e . i s i a l f i o r o e ó o g a z e t , f i a l m l o g ó n ) [n]
i t . p . n g f t o n u j e x r y s u n f t ó n ) i f o t o g r a f i i ------ g

tfk em ig ra fja „ D n ia P om o rsk ieg o“ g
Z g ł o s z e n i a r v a d m i n i s t r a c j i iT o r u ń , P z c r o f z o 11

[if-

m aszyna

krawiecka „Singera", biurko,
regały i t. p. na sprzedaż
ul. Żeglarska 27.
6825

Skład

z mieszkaniem do wydzier
żawienia. Podgórna 46.
6827

6$2ł

t

nmt\

SJimowi

TORUŃ 6291
ul. Ż eg la rsk a 28

Repertuar

Teatru To ru ń skiej

iO n a M H M S M
W środę, dnia 4 ban.
o godz. t6sej
¡’rzedtóawienie urządzone
staraniem szkoły nr. 9 na
cle kolonji letnich dli
dzieci
„ T a a a to w a n c

La Fontaine“ Kursy język
f«t»łnszliv©”
francuskiego (3 razy tygodn.
Bajka w 2 akt.
10 zl. miesięcznie). Prowa:
dzone przez rodowitą fram
W środę, dnia 4 bm.
cuskę, profesorow ą Kwiat;
o godz. 20stej
kowską. Zapisać się można
„Pan«
w poniedziałki, środy i pią«
tki od 18—20 godz. w gim=
Plisłsstrowa
nazjum żeńskiem (I- ptr. Krotochwila w 3 aktach,
lOkój 12) albo ul. Slowac* A- Grzymały »Siedleckiego
P'
6®°5
k;iego 273, III. p.
W, czwartek, dnia 5 bm.
o godz. 20sej
Gościnny występ Teatru
Bydgoskiego
mleczna funt 1.30

•'
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św. Ducha 12. 3697

TANIO

Tytko ogłoszenia w piśmie, którego
C s y te ln ic p f i u p u j ą
daje odpowiednie rezultaty i do
pływ gotówki w okresie kryzysu
gospodarczego. — — — — —

S Kl _

beta] .*.

Szczytna 13.

i skontrolujcie Was z e d o c h o d y
w ubiegłym roku. wtedy ujrzycie
He gotówki w Waszym interesie
_ _ _ _ _ _
p rz g n ie s ie

Lokal

G rud ziąd z

j. umM Msławi Serocka

» a s 2 e 6 H ffliK e $ a r J 2 ^

W

I1 E B L E

I K oszulki
Kombinacje i Halki

Taką korzystną rek la m ę za p ew n ia przedewszystkiem

Lakiery
Pokosty
Kredy
Pendzie

6758

zniżka do 30%

;'antalony

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 4 marca o godz. 9 licytować będę w Elsnerodzie
u p. Olejnika za gotówkę najwięcej dającemu: stóg żyta;
* godz. 10,30 w Grębocinie u p. Wolskiego 200 mtr. toru;
o godz. 11,30 u p, Koiejewskiego 200 mtr. toru do ko
lejki; o godz. 14 w Młyńcu u p. Kubickiego warchlaka;
o godz. 14,30 u p. Jordana 3 krowy, 2 jałówki, maciorę;
o godz. 15,15 w Lubiczu u p. Lipertowicza maciorę, 4
warchlaki; o godz. 16,30 w Malgorzatowie u p. Kar
czewskiego somsięk seradeli, żniwiarkę.
6833
Janowski, komornik sądowy.

parasolki, parasole,
teczki, walizki, piłki
gumowe, manikury,
necesery, laski, port«
monetki, proszę prze=
konać się ceny naj?
tańsze towar dobry.
W. Szum ański,
Toruń, Król. Jadwigi
12/14. (0750

tani tydzień

P o d stan ic z k i

r o z s ą d n a ,

le i damskie.

Wgsprzedat
inwenlurowa

Przejrzyjcie

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 4 marca o godz. 15,30 licytować będę w Lubiczu
w i-le Cegielnia za gotówkę najwięcej dającemu; 39.700
sztuk dren, 9 pasów, wagę ciężarową, 3 płyty, musztukowe, cięgomierz, imadło i wiele innych rzeczy. (6832
Janowski, komornik sądowy.

biurowy lub na każde inne
przedsiębiorstwo (ąubikacje)
zaraz do wynajęcia ul, Że
glarska 27.
6826

rMYDŁA

„Opowieści
H offm ana
opera w 3 akt. z prologiem
i epilogiem Jakóba
Offenbacha
W piątek, dnia 6 bas.
o godz. 20*ej
„P ani
„
P lin is s ro w a
Krotochwila w 3 akt.
A- Grzymały:Siedleckiego
W sobotę, dnia 7. bm.
o godz. i6,tej
Przedstawienie popularne
po cenach najniższych

R om eo I J u lia “
Tragedja w 5 akt. (ai obr)
W. Szekspira.
(Ceny zniżone)
W sobotę, dnia 7 bm.
o godz. 2°*tej

„Miss E u r o p a “
Operetka w 3 akt. prof.
Aleksandra Wilińskiego

19
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Z ostatniej cftmiti

V'V

Pod hasłem zmiany Konstutuefi

\

(Ciąg dalszy ze strony l=ej).

i

V

91 jt*\

Dziś jest powszechnie stwierdzonein,
ie głosowanie jednostkowe jest tylko pozornem,
gdyż solidarne klasy narodowe grup górują pon»d jednostkami. Stworzyliśmy podstawy do
nowej formy życia publicznego, która ma ten
poprzedni idealizm zastąpić. Z piasku jedno
stek trzeba stworzyć zcementowaną bryłę państwową, oprzeć ustrój państwa na zasadnicze;
solidarności państwowej. Uchwalenie ustawy
nie wyczerpuje zadań państwa. Trzeba, ażeby
całokształt nowych skomplikowanych zagadnień
państwowych znalazł dla siebie odpowiedni wy
ra* w życiu i formach państwowych. I nad

tem dziś głowi się cały świat.
Poseł Róg (KI. Chi.) oświadcza, iż niezale
żny ogól chłopski uważa projekt BBWR za nie
możliwy do przyjęcia. Wniosek dąży do jednowładztwa, spychając przedstawicielstwo na
rodu do roli dowolnego narzędzia władzy wy
konawczej, bez istotnej mocy ustawodawczej i
prawa kontroli rządu. Klub mówcy uważa obecnie za rzecz najważniejszą walkę z katastro
fą gospodarczą. Naród wielkim głosem woła
o pomoc, której nie zastąpi żadna zmiana Kon
stytucji. Dlatego głosować będziemy przeciw
przedłożonemu projektowi.

Dlaczego h o m l M a z dnia 17 marca
lesl złą?
Następnie zabrał glos poseł Car, który o«
świadczył m. in.: Kardynalną wadą Konstytu«
cji z dnia 17 marca jest bezkrytyczne naślado«
wanle wzoru francuskiego. Parlamentaryzm
, zaś francuski wzoruje się na angielskim, bu«
dowanym na istnieniu dwóch stronnictw. W
Polsce w poprzednim Sejmie mieliśmy 21 frak«
eyj. W tych warunkach wytworzenie więk«
szóści jest bardzo trudne, a rządy są niezdol«
ne do energicznego działania. We Francji
przeciętna trwałość rządu wynosi 8 miesięcy,
W Polsce przeciętna trwałość wynosi 5 i pól
miesiąca. Praktyka pozostawała często w
sprzeczności z założeniami Konstytucji. Kon*
stytucja domagała się, aby rząd był powoły
wany z członków parlamentu. Praktyka nie
szła po tej linji. Konstytucja czyniła z pra«
wa powoływania i odwoływania rządu prero«
gatywę Głowy Państwa, poprzedni Sejm zaś
uczynił z tego domenę swych wpływów. O naj«
ważniejszych sprawach decydowano nie na
jawnych posiedzeniach Sejmu, lecz na tajnych
posiedzeniach konwentu senjorów. To sku«
pienie władzy w rękach grupy przywódców
partyjnych posiada znamiona ustroju oligar«
chicznego. Konstytucja mówi, że niema usta«
wy bez władzy Sejmu. Lecz zapomniano o
tej treści, bo nietylko Sejm był kuźnicą praw
w Polsce. Sejm miał zwyczaj stosować do

utrzymać, o ile wciągniętoby do odpowiedzial
ności państwowej masy ludności, a drogą, wio
dącą do tego jest demokracja parlamentarna.
Dzisiejsze położenie gospodarcze jest takie, że
w tej chwili debata nad Konstytucją robi wra
żenie posunięcia, mającego r.a celu odwrócenie
uwagi kraju od tego, co go boli. Mówca uwa
ża, że apel do współpracy, wystosowany przez
mówców BBWR po takich faktach jak wybory
i Brześć, jest nieszczery.
Poseł Bitner (Ch. D.) podkreśla, że najlepsza
reforma sama przez się nie może mieć zbawień
nych skutków, jeśli nie odbywa 6ię w odpowie

dniej atmosferze przy wzajemnym szacunku ti
ra,z przy zgodzie przynajmniej co do funda
mentalnych zagadnień. Klub BBWR zdaniem
mówcy nawołuje do współpracy wtedy, gdy
niema tych warunków zasadniczych, któreby
zapewniły trwałość reformy. Mówca zarzuca,
że w miejsce zasady prawa prowadzona jest
zasada rozkazu przez skoncentrowanie w rą
kach Prezydenta zbyt wielkich uprawnień.
Poseł Stroński (KI. Nar.) polemizuje z wy
wodami posłów BBWR., podkreślając, że zasa.
da Klubu Naród, w sprawie naprawy ustre:
ju jest równowaga władzy, parlamentu ora»
działalności wszystkich czynników państwa, —
celem unormowania stosunków w państwie.
Klub Naród, nie zgadza się na projekt zmia
ny konstytucji, który jest utrwaleniem BBWF
w Polsce.

Posłow ie BBWR. odpierafą zarzutfg
Poseł Hołówko (BBWR) podkreśla, że wal
ka polityczna nie jest zjawiskiem ujemnem, ale
trzeba ją prowadzić na gruncie realnym. Opo
zycja robi ten błąd, że zapomina, że BBWR
jest obozem, który stoi na stanowisku demokra
cji i parlamentaryzmu. Drugim błędem jest to,
że myśli ona, że klub BBWR przy pomocy
Konstytucji chce uciekać od rzeczywistości.
Tymczasem niezbitą jest prawdą, że klub przy
szedł tu z hasłem zmiany Konstytucji i mogę
panów zapewnić — oświadczył poseł Hołówko
— że tej zmiany dokonamy.
Poseł Radziwiłł (BBWR), odpowiadając
na wywody mówców, wskazuje, że główną
ostoją tej nienawiści jest ta sala sejmowa. Są
tacy ludzie w Polsce, którzy robią z żerowa«
nia na tej nienawiści proceder i cel swego ży«

cia. BBWR będzie gotowy wspólnie praco»
wać nad uspokojeniem tych namiętności. Na*
prawa Konstytucji jest pilną ze względu nr
sytuację międzynarodową. Klub BBWR ni*
dąży do jednowladztwa i stanu bezprawia lecz
chce dojść do unormowania ściśle prawnego
BB uważa projekt za substrat do dyskusji ’
pragnie wspólnie zabrać się do rewizji kon*
sty tucji.
Poseł Miedziński (BBWR) w dłuższym wy*
wodzie odpiera zarzuty posłów opozycyjnych
Po przemówieniu posła Miedzińskiego dyn
kusja została wyczerpana. Marszałek odesłał
wniosek BBWR do komisji konstytucyjnej —której posiedzenie wyznaczono na dzień 5
marca godz. 10.30.

prac ustawodawczych kryterjów i metod po®
litycznych rozgrywki z rządem. Projekt kłus
bu BBWR nie chce eksperymentować za pos
mocą metod rewolucyjnych, lecz chce dokos
nać zmiany w drodze ewolucji. Stwierdziwszy
że ustrój, oparty na dotychczasowej Konstys
tucji nie zapewni Polsce warunków pomyśl*
nego rozwoju, rozpoczęliśmy — oświadczył
mówca — walkę o nową formę. Walka ta, —
podjęta przez Marszałka Piłsudskiego doproś
wadziła do zwycięstwa Jego idei. Od maja
1926 r. zapanowała zdrowa racja stanu. Usu*
nięto konwenty senjorów i unormowano czas
trwania sesji. Przywrócono Prezydentowi wys
łączne prawo mianowania rządu itd. Dorobek
to znaczny, lecz niedostateczny. Dlatego res
wizję Konstytucji podejmujemy w tym Sejmie
zgodnie z wezwaniem p. Prezydenta Rzplitej,
wyrażonem w orędziu. Wzmocnienie władzy
wykonawczej jest naczelnym postulatem pro«
gramu konstytucyjnego. BBWR niema jednak
na względzie ani dyktatury, ani cezaryzmu,
p rze ciw s z y k a n o m n ie m ic c k o - g d a fis k im
nie dąży do absolutum dominium. Projekt
W
alne zg r o m a d z e n ie ć d a A s h ie ) „Piacicrzu Szkolne!**
nie schodzi z gruntu demokracji, rozumiejąc
We
wtorek
wieczorem odbyło się w Gdań zyjnej, przedłożon. przez p. dyr. BresińskiegO.
pod tem pojęciem wciągnięcie w sferę zainte«
resowania życiem publiczncm najszerszych sku walue zebranie doroczne „Macierzy Szkol dokonano jednogłośnie wyboru uzupełniające
go do zarządu w osobach pp. prezesa dyr.
mas i zapewnienia im udziału w pracy pańs nej".
Rząd polski reprezentowany był na zebra kolej. Dobrzyckiego, ks. Rogaczewskiego i inż.
stwowej w granicach ustawodawczych.
niu przez szereg wyższych urzędników z p. Swiałkowskiego.
radcą Maliszewskim na czele. Zebraniu prze
Po załatwieniu szeregu dalszych kwestyj
wodniczył prezes dyr. kolejowej Dobrzycki.
formalnych, jak sprawa kooptowania do za.
Prezes Dobrzycki w przemówieniu swojem rządu przedstawicieli grona profesorów szkół
zakres uprawnień co dotąd, ale % senatorów przedstawił wyniki, jakie wywalczyła „Macierz i zakładów naukowych, wybraniu komisji rewi
wejść ma z wyboru, a Vs z powołania na jedną Szkolna“ w dziedzinie szkolnictwa, i wskazał zyjnej w dotychczasowym składzie i uchwa
kadencję przez Prezydenta Rzplitej.
na liczne trudności, jakich szkoła polska do leniu preliminarza na r. 1931 marszałek, prezes
Gminy Polskiej, p. Maliszewski zamknął po
znaje ze strony władz gdańskich.
Po przyjęciu sprawozdania komisji rewi siedzenie.

Samoobrona polskie! ludności
gdańskie!

Wyboru Prezydenta w drodze plebiscytu

Następnie mówca przechodzi do omówię«
nia poszczególnych postanowień projektu. Na
pierwszy plan wysuwa się zagadnienie wybo*
ru Prezydenta. Projekt zatrzymał się nad sy«
stemem wyboru powszechnego bezpośrednio z
tem, że plebiscyt odbywałby się nad dwoma
kandydatami, z których jednego wskazywa«
loby Zgromadzenie Narodowe, a drugiego
ustępujący Prezydent. Zagadnienie źródła
władzy Prezydenta wnioskodawcy uważafi za
bardziej istotne ze względu na jego nadrzęd«
ne stanowisko. Zastępstwo Prezydenta pro«
jekt powierza prezesowi Rady Ministrów, _
który wówczas porucza przewodnictwo w Ra«
dzie Ministrów innemu ministrowi. Prezydent
musi mieć prawo wyłącznej decyzji co do wy«
boru członków rządu. Co się tyczy rządu, to
projekt przewiduje odpowiedzialność połity«
czną ministra wobec Prezydenta, zachowując
odpowiedzialność konstytucyjną przed Try«
bunałem Stanu i parlamentarną wobec Sejmu.

Sejm i Seiaai
Projekt żąda, aby wniosek o votum nieufno«
ści zgłaszany był przynajmniej przez «/« część
ustawowej liczby posłów i wymaga absolutnej
większości ustawowej liczby posłów. Co się
tyczy Sejmu, to projekt nie zmienia zasadni«
czych podstaw obecnego systemu wyborczego,
opierając się na 5 przymiotnikowem głosowa«
niu, podnosi natomiast nieznacznie cenzus
wieku. Nie uchylamy się od dyskusji głębokiej
sięgającej w istotę rzeczy, nie schodząc z grun«
tu demokratycznego. Co do zakresu upraw«
nień Sejmu, to Sejm powinien mieć kompe«
tenCje określone w sposób bardziej ścisły, —
gdyż omnipotencja jest symbolem niekompe«
tencji. W projekcie Senat zachowuje ten sam

Alahi ©pozpcii

Poseł Winiarski (Ki, Nar.) oświadczył, że
dyskusja w poprzednim wykazała, że projekt
jest niemożliwy do przyjęcia. Zdaniem mówcy
położenie w kraju w tej chwili nie sprzyja pra
cy nad zmianą ustroju. Społeczeństwo jest
rozbite do samego dna. Jak przy tworzeniu
dotychczasowej Konstytucji, kraj dziś nie może
spokojnie myśleć nad naprawą Konstytucji,
gdyż położenie gospodarcze jest krytyczne, a
stosunki zagraniczne ciągle są przedstawiane ja
ko nadciągające chmury. Stronnictwo mówcy
zrobi wszystko, co jest możliwe, aby ustrój na
prawić, ale przeclewszystkiem wszystko, aby nie
dopuścip do pogorszenia tego ustroju. Przecho
dząc do omówienia projektu, mówca oświadcza,
że pozornie projekt ten jesł bardzo demokra
tyczny, jednak nic on nie mówi, co należy zro
bić, aby Izba stała się bardziej sprawną. Dalej
mówca poddaje krytyce projekt zmiany Konsty
tucji. M. in. występuje przeciwko obieralności
Prezydenta w drodze powszechnego głosowania,
a imieniem stronnictwa oświadcza, że Klub Na
rodowy stoi na stanowisku, że ustrój powinien
opierać się na równowadze trzech władz: par
lamencie, rządzie silnym, podlegającym kontroli
parlamentarnej i niezależnych sądach, Na tem
obrady przerwano do godz, 16,30.
Po przerwie w dalszej dyskusji nad projek
tem BBWR w sprawie zmiany Konstytucji prze
mawiał poseł Niedziałkowski (PPS), który kry
tykował główne podstawy tego projektu. Pod
kreślił on, iż zdaniem PPS projekt udałoby się

Marzec — kalm fnacRtngM punktem
wzrostu bezrobocia
(z) Warszawa, 4. 3. (Tel. wł.). W ponie
działek fundusz bezrobocia wypłacał zasiłki
dla bezrobotnych sezonowych. Ogółem zareje
strowano 50 tysięcy bezrobotnych sezonowych,
którzy otrzymują przeciętnie 3 zł. dziennej za
pomogi. Ogółem preliminarz wydatków na za
pomogi dla bezrobotnych pracowników sezo
nowych przewiduje 15'miljonów zł., podczas

gdy wpływy nie przekraczają 3 miljonów zł.,
tak iż niedobór wynosi 12 miljonów zł., które
pokryje skarb państwa.
Marzec będzie kulminacyjnym punktem na
silenia bezrobocia w Polsce.
Zapotrzebowanie pracowników w kwietniu
zmniejszy arrnję bezrobotnych: uwolni skarb
państwa od tak wielkich wydatków.

Krwawa zbrodnia w Łodzi
Łódź, 4. 3. (PAT.). Prasa łódzka donosi
o krwawej zbrodni, dokonanej wczoraj wieczo
rem w mieszkaniu krawca Majera Neumana,
którego klijent pewien fryzjer w wyniku
sprzeczki o cenę garnituru wyjął rewolwer i
strzelił do Neumana, raniąc go poważnie. Ucie
kając, natrafił on na zaalarmowanego strzała

mi dozorcę domu Matuszka, którego także ra
nił strzałem z rewolweru. Sprawcę zbrodni,
policji udało się przytrzymać. W czasie badać
podał on trzy fałszywe nazwiska. Dotychczas
nie zdołano ustalić jego nazwiska prawdziwe^
go. Rannych przewieziono do szpitala.

Udaremnienie włamania do Banku
Lwów, 4. 3. (PAT.). Do kasy Banku Rol
nego usiłowano dokonać ubiegłej nocy włama
nia. Przybyłego do lokalu banku funkcjonarjusza policji, zaalarmowanego przez mieszkań
ców domu włamywacze przyjęli szeregiem

strzałów, które jednak nikogo nie raniły. Aresi
towano Bronisława Hołówkę i Marjana Krze
mińskiego. Trzeci włamywacz, ostrzeliwując
się, zbiegł.

m
wiersz milim. na stronie 7-lamowei
w tekście na pleiwszej stronie
. . .
na drugiej i trzeciej stronie ,
1.— z! — w tekście
.
Drobne za słowo 15 gr., pierwsze słowo podwójnie.
Dla poszukujących pracy i nekrologi 25 zniżki, komunikaty 50 gr.
za glooszenia skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca 20J nadwyżki
W Gdańsku za wiersz m/m na stronie 7-lamowei
. . . . . .
15 fen.
_ t
. . .
4
.........................50 ..
Drobne za słowo 5 fen. t y t u ł o w e ...................
10 ..
Przy sądów em ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
przepisane miejsce ogłoszeniu administracja nie odpowiada.

Redaktor odpowiedzialny Stanisław Nowakowski w Toruniu Bydgoska 78
Red. odpowiedzialny na Bydgoszcz Michalik Stefan Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska Wł. Cieszyński,
GdańsV Stadtgraben 6
Redaktor odpowiedz, na Wejherowo Wi. Grabowski Gdańska 4, tel, 64
Redaktor odpowiedziaiuy na Inowrocłmr Cyprjan Karpiński
Inowrocław, ui. Toruńska 9,
Za ogłoszenia odpowiada administracja
Wydawnictwo! .Dzień Pomorsk»' ..Dzień Bydgoski “ .Gazeta Gdańska"
„Gazeta Morska '* ,.Dzień Kaszubski", ..Dzień Kujawski",

Czcionkami Pom, Druk. Roln. 6* A, w Toruniu Bydgoska 56

A b o n a m e n t m ie s ię c s :n y w y n o s i i
w eksoedycji miejscowych agencjach
z odnoszeniem do domu w Toruniu • • • » • •
rzesAoCkte z o d n o s z e n i e m .......................................
ood opaska
...............................................................
w Gdańsku orzez pocztę . . 2.50 gd przez chłopca
z odbieraniem w administracji wprost gd 2, zagianicą 4 gd
W razie wypadków, spowodowanych siłq wyższą (np. przeszkody w za
kładzie strajki). Administracja nie odpowiada za niedosiarcznnie pisma
P R ENUMERATA ' .DNIA KUJAWSKIEGO“ miesięczna w admini
stracji 2.70 zł — na pocztach już z odn oszeniem kwartalnie 9,27 zł
miesięczni« .'*,09 zł

