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T o ru ń , ś r o d a 11 m arca 1931

Muślinuz dofiarnie
stanąć
do
w
alhl
eficy tem b u d ż e to w y m
Przemówienie min. Matuszewskiego w Senacie
Deflcutf tedoroczno wDnieslc 90 milionów zł. —or^gszloroczng 390 mUionón zł.
(z) Warszawa. 10. 3. (T. wł.) Przed ry w dłuższem przemówieniu zobrazował sy te dochody wynosić będą znacznie mniej gdyż
kilku dniami donosiliśmy o zamierzo* tuację finansową państwa. Zastanawiając się spadek może trwać dalej. Pesymiści oceniają
nem wystąpieniu p. ministra skarbu nad zagadnieniem równowagi budżetowej, p. możliwości naszych przyszłych dochodów na
z oświadczeniem w sprawie sytuacji minister oświadczył, te wpływy tego roku osią 2,500,000.000 zł. Można uznać i to przewidy
budżetowej i m ożliwości deficytu bud gnęły 2.700.000.000 zł., ale wydatki mimo wiel wanie za nie pozbawione podstaw realnych,
żetu obecnego i budżetu przyszłorocz kiego wysiłku, aby je zmniejszyć przekraczają choć jest pesymistyczne. Wówczas luka, która
nego. W związku z omawianiem real* granicę 2.700,000,000 zł. i zatrzymają się praw powstanie pomiędzy górnym plafonem, to >est
ności obecnego budżetu i zamierzo* dopodobnie na sumie 2.750.000.000 zł., tak te tą najwyższą sumą, do którei wydania rząd ma
nemi kompresjami, p. minister skarbu bieżący rok zamknie się niedoborem w sumie upoważnienie, ale którei wydać nie musi, a
na wczorajszem posiedzeniu Senatu około 50 mil), zł. P. minister podkreśla, że pewnem minimum, wyniesie około 350 miljonów
podczas dyskusii nad budżetem Mi* więcej zmniejszyć wydatków nie było można. zł. P, minister polemizuje z tezami Klubu Na
nisterstwa Skarbu zabrał głos i złożył P. minister przechodzi do perspektyw równo rodowego, jakoby bez zmiany ustaw można je
rewelacyjne oświadczenia, stwierdza* wagi na rok przyszły. 2/3 budżetu opiera się szcze uczynić dostateczne oszczędności w bud
îaee przedewszvstkiem, że budżet o* na wpływach z monopoli i przedsiębiorstw pań żecie. Dalej p. minister oświadcza, że jest po
becny. t. i. budżet na r. 1930*31 zam* stwowych, czyli na koniunkturze bietącei, wzgl ważna klapa bezpieczeństwa, a mianowicie 200
knietv bedzie deficytem około 50 mi* przyszłej, a 1/3 na wpływach z podatków bez milj., którą dać może obniżenie pensyj urzę
ljonów zł. Natom iast p. minister w pośrednich, czyli na koniunkturze minionej. dniczych przez cofnięcie 15% dodatku. Z cadalszych horoskopach przewiduje, że Nie jest wykluczone, że dochody budżetu przy łem poczuciem odpowiedzialności p. minister
budżet przyszłoroczny, 1931*32, bę* szłorocznego będą wyższe, niż dochody tegoro stwierdza, że jeśli uzna, że sytuacja będzie tego
idzie miał deficyt około 350 miljonów czne w tei właśnie części, która zależna 'est wymagała, to nie zawaha się postawić odpo
złotych.
od koniunktury, natomiast niewątpliwem 'est, wiedni wniosek i przeprowadzić go. Co do po
Oświadczenie p. ministra wywoła* że ta 1^3 część budżetu oparta na koniunkturze zostałych 100 milj. zł.( to można tu uczynić
ło oczywiście zrozumiałe wrażenie tegorocznej musi dać wyniki niższy, niż w roku szereg oszczędności przy wykonywaniu budżetu
zarówno w kołach politycznych iak bieżącym. Również dobrze można przypuścić, | w wydatkach zwyczajnych administracji przy

i gospodarczych. Koła te zaintereso*
wane sa bardzo żvwo planem ministra
skarbu, wzgl. rządu, w którym p. mini
ster przedstawiał rozmaite zarzadze*
nia. łakie rząd wzgl. minister skarbu
proponuie w stosunku do akcłi obron
nej. Jednakże z deklaracii p. mini*
stra wvnika, że ministerstwo skarbu
bedzie szło przedf*wszvstkiem droga*
ml podniesienia dochodów k o lt e m
nowych ohcia^eó fiskalnych. P. mi*
nister iuż dzisiai znnowiada wnie°ie*
nie sznredtt nnwveh nndałt-ów. dodał;
ków do podatków i ïnnvch obciążeń
które w sumie maja dać pewne znacz*
ne kwoty.
Kola gospodarcze sadza iednak. że
to pie wvstarczv i. że zbiorowym wy*
siłkiem całego snnłeczeństwa należa*
łobv
przedyskutować
możliwości
wprowadzenia taW b środków, które*
bv nrzvczvnilv sic do ztrtmViszenîn
deficytu dcoga. o iU |r.r.*-.r>ćof, vwol=
n;er.’*> społeczeństwa od dalszych ob*
ciążeń.
Na widowni w nierwszym rzcdz'e
znaiduie sie iednak snrawa zniżki
płac urzędniczych. Zostało iuż zadei
cydowane. że banki państwowe iuż
od 1 kwietni^ obniża o 10 procent
pensie urzędnicze.
Panuie ogólne przekonanie, że w
fen czv inny «mocók hedrie musiała
d oiś -4 d o sł'ntk** Tn’-kq r»łac ur^edni*
czvch w o ^ ’e. W iakim stosunku i w
iaki snosóh zostanie to nrzenrowa*
dznne. w tei chwili pic wiadomo, ale
dvrkut„;e
n t«m w kołach central*
nycłt
rtłnjno
Warszawa, 10. 3. (Patł. Na dzisieiszem po
siedzeniu Senatu przystąpiono do budżetu Mi
nisterstwa Skarbu. Sprawozdawca senator Szar
ek* omówd budżet tego resortu w wydatkach i
dochodach zwracaiąc m in, uwagę, że po usta
bilizowaniu waluty ? zrównoważeniu bilansu
handlowego stoi przed Ministerstwem Skarbu
centralne zagadnienie reformy podatkowe!. Re
forma taka iednak podięta na wielką skalę,
obecnie 'est nie na czasie i dopiero po wyja
śnieniu się sytuacji stanie się aktualna. Komi
sja senacka przyjęta ten budżet w brzmieniu,
-uchwalonem przez Seim z jedną zmianą
Następnie przemawiali senatorow ie Żaczek

(BBWR), Gross (PPS) i Kulerski (KI Chi ) poczem zabrał głos p. minister Matuszewski, któ
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Przed porozumieniem
polsko-ukraińskiemu
(z) Warszawa, 10. 3. (Tcl. wł.). Korespon
dent nasz dowiaduje się, że w; ostatnim czasie
prowadzone były rokowania między pewnemi
czynnikami m iarodajnej polskiemi a przed
stawicielami Ukraińców w sprawie możliwości
porozumienia i wynalezienia pewnych wspól
nych koncepcyj, zmierzających do zmiany nastroiów, wywołanych t. zw. pacyfikacją.
Parlamentarny klub ukraiński otrzymał spe
cjalne pełnomocnictwa od prezydium „Unda"
we Lwowie i prowadził z czynnikami polskiemi
pertraktacje.
Czynniki polskie wysunęły dwa naczelne
postulaty wobec Ukraińców. Ukraińcy mieli
w odpowiedniej formie złożyć oświadczenie, w
którem daliby wyraz swej lojalności dla pań
stwa. Dla umożliwienia dalszych uertraktacyj
Ukraińcy wphmąliby na odpowiednio czynniki
ukraińskie, aby czynniki te spowodowały wy
cofanie skarg ukraińskich na terenie między
narodowym, a szczególnie w Genewie.
IG uh parlamentamv zawiadomił o tych po
stulatach prezydjum „Undo" we Lwowie, które

nie zgodziło się na tego rodzaju żądanie i cof
nęło prezydjum Klubu Ukraińskiego pełno
mocnictwa do pertraktacyj. W ten sposób per
traktacje te zostały nagle wczoraj przerwane.
Nie ulega jednak wątpliwości, że między
obecnemi prezydjami organizacyj ukraińskich
istnieje brak porozumienia, gdyż klub parla
mentarny ukraiński szedł na dalsze rokowania
i ustępstwa, z tern, że był oczywiście dobrze
poinformowany o maximum ustępstw, jakie
miarodajne czynniki polskie ofiarowały Ukra
ińcom.
Jak korespondent nasz się dowiaduje, przer
wa ta nie oznneza całkowitego zerwania roko
wań, gdyż dalsze pertraktacje mają być pro
wadzone na terenie lwowskim, na razie dla
wyjaśnienia sytuacji między organizacjami
ukraiński emi.
Koła polityczne warszawskie sądzą, że oso
bą, która dla dalszego przebiegu pertraktacyj
będzie miała decydujący wpływ, będzie ks. me
tropolita Szeptycki.

Sewiciy zamawia?« w Po’sce Towarów
za sio in lionów zł.
ZQrtai« iednah ożywienia Importu »owieckiego do Polski
(z) Warszawa, 10. 3. (tel. wł.) Dowiadu o ile nie jest on sprzeczny z interesami
jemy się, że sowieckie czynniki gospodar produkcji krajowej.
cze wyraziły gotowość poczynienia w ro
Na tle tej wymiany zdań doszło do za
ku bieżącym zakupów w Polsce na sumę sadniczego porozumienia między obiema
100 miljonów zl. Podobnie jak w latach stronami. Rozmowy w sprawie zawarcia
poprzednich chodzi tutaj w pierwszym rzę transakci znajdują się obecnie już w iazie
dzie o wyroby polskiego przemysłu hutni końcowej.
czego.
Z produktów, których import do Polski
Ze strony sowieckich organizacyj gospo z Rosji zajmować ma miejsce naczelne, wy
darczych, kierujących polityką zakupów za mieniają surowe futra i ryby.
granicznych, podniesiono sprawę uwzglę
Jak w latach poprzednich, Sowiety ko
dnienia interesów importu sowieckiego do rzystać będą z 18-miesięcznego kredytu
Polski. Kwestia ta była przedmiotem dys wekslowego. Znaczna część tych weksli
kusji i rozważań polskich czynników rzą zdyskontowana będzie w Banku Gospodar
dowych, które doszły do przekonania, że stwa Krajowego, który je zredyskontuje w
należy w miarę możności uwzględnić zdro Banku Polskim.
wy interes imoortu sowieckiego do Polski,
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współpracy wszystkich ministerstw. Te oszczę
dności, których nie można zgóry przewidzieć
ani zasugerować mogą wynosić jeszcze 50 tniłf.
Reszta oszczędności około 100 mili zł musi się
znaleźć zdaniem p. ministra przez reformę
ustaw nakłada ących na państwo świadczenia.
Nowela do ustawy emerytalnej, wniesiona do
Se'mu do około 20 milj. oszczędności Oprócz
tego nie można wykreślać naszych rachub wol
ności pomnożenia dochodów państwowych przez
otwarcie nowych źródeł. P. minister podkreślił,
że pod dwoma kątami widzenia konieczności
zachowania równowagi budźetowei i znalezie
nia nowych źródeł podatkowych maiących ten
dencję rozwojową będzie rząd opracowywał ieszcze dalsze projekty, z którem: przyjdzie do
Izby i jeśliby nawet naipesymistycznieisze obli
czenia miałyby się sprawdzić przygotował rząd
najogólniejszy zarys bez zgłaszania specjalnej
ustawy sanacyjnego planu odparcia tycb tru
dności, jakieby nam groziły. Akcia rządu, zmie
rzająca di zwierania nożyc wydaje już pewne
rezultaty — na odcinku zbożowym, utrzymując
cenę na pewnym poziomie wbrew temu, co się
dzieje gdzieindziej. Producentom zapewniono
premje wartościowe wywozu i dziś ceny zboża
mają nawet tendencję zwyżkową. Naipesymi
stycznieisze więc przewidywania na przestrze
ni całego przyszłego roku prawdopodobnie się
nie sprawdzą. Dalszy ciąg swego przemówienia
poświęcił p. minister polemice z poglądami opozycii.
Kiedy przyidzie momen* gdy państwo 1 gos
podarstwo wyprowadzone będą z kryzysu wów
czas wolno będzie przypomnieć że w tem opo
zycja nie wzięła udziału. P. minister, kończąc
swe przemówienie, oświadczył: To. co łączy
rząd i obóz współpracy, to iest wspólnym celem
położenia fundamentów politycznego, gosnodar
czego i konstytucyjnego pod gmach państwa
Zastaliśmy bowiem Polskę nawet już nie drew
nianą, ale soatoną przez wojnę, a mocną inten
cfą rządu i tych. którzy z nim wsoółpracu'
iest, aby ją zostawić po sobie murowaną i te
murowana z twardego kamienia.

ła p a n ia if*a^?a się na

u k ła ó m orski

T okio, 1 0 . 3 . (P A T .). W ed łu g inform acyj prasy, Japonja zgadza się na układ
m orski francusko-w łoski, n ato m iast zgła
sza zastrzeżenie co do cvfr, dotyczących
tonażu łodzi podw odnych.
A le c z n ą w s l a w a
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(z) Warszawa, 10. 3. (Tel. wł.). Liga Mor
ska i Kolonjalna organizuje wystawę propa
gandową, poświęconą polskiemu morzu i ziemi
pomorskiej. Wystawa trwać będzie od 18-go
kwietnia do 31 maja, i obejmować będzie trzy
działy: statystyczno-naukowy i nropssrandnwy.
emigracyjno-kolonjalny i przemysłowo - handlowy.

K a f a s l r o f a vn e o i a i i g i n l e l F c
w P ia ło rs « l s « e W sclh.
Lwów, 10. 3. (PAT.). Śnieg, który pada
bez przerwy od niedzieli rana spowodował
przerwę w ruchu telegraficznym i kolejowym
prawdopodobnie na terenie całej Małopolski
Wschodniej.

Seim*k P olakó w

z Niemiec

Bytom, 10. 3. (PAT.). W dniu wczoraj
szym odbyło się w Wielkich Strzelcach na Ślą
sku Opolskim zebranie delegatów Związku Po
laków z całej dzielnicy Śląska Opolskiego. Sej
mik ten poświęcony był omówieniu spraw or
ganizacyjnych i aktualnych kwestji, interesu
jących Związek Polaków
ćiasku niemieckim.
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Solidaryzm gospodarczy
w walce z kryzysem

P rzed kilku dniam i nastąpił na terenie
W arszaw y fakt, poraź pierw szy m ający
swe m iejsce w dziejach P olski odrodzo
nej, o niezw ykle doniosłem znaczeniu gospouarczem , a poniekąd i politycznem .'

Jak o tein już pisaliśm y obszernie w
dniu w czorajszym na m iejscu naczelnem
naszego pism a, odbył się pierw szy ogólno
polski zjazd prezesów Izb Rolniczych
oraz Izb H andlow o-Przem ysłow ych.

szeń G ospodarczych, której zadaniem by
ło opracow anie t. zw. pro g ram u pom or
skiego, celem wspólnego, solidarnego
om ów ienia przez w szystkie gospodarcze
grupy naszej Dzielnicy tych zagadnień i
środków napraw y i pom ocy dla Pom orza,
które w osobnym m em orjale złożone zo
stały P . Prezydentow i R zeczypospolitej
i przedstaw icielom rządu.
C zołowi przedstaw iciele n ajw ażniej zakresie działania, ale obejm ującą już
T e regionalne zrzeszenia, w których
szych działów życia gospodarczego, rol w szystkie sfery gospodarcze, a więc rol inicjatyw ą przodow ały Ziemie Zachodnie
nictw a, kupiectw a i przem ysłu zetknęli nictwo, kupiectw o, przem ysł i rzem iosło, poraź pierw szy ro zszerzają się w zasięg
s:ę poraź pierw szy na zjeździe ogólno-pol- było utw orzenie pod ów czesną prezesurą o g ólnopolsk i i w y tw arzają solidarny
skim, by w obecnej sytuacji przesilenia obecnego m inistra rolnictw a d-ra Janty- front gospodarczy rolnictw a, przem ysłu
gospodarczego radzić w spólnie nad bieżą Połczyńskiego na Pom orzu R ady Z rze i kupiectw a na-terenie całej Polski.
cym i problem am i egzystencji wspólnych
w arsztatów pracy, tak ważnej dla g o sp o 
d ark i narodow ej i dla całokształtu życia
ekonom icznego państw a.
W arto przy tej sposobności przypo państw ow ej polityki ekonom icznej.
J e s t to fakt zasługujący na duże uzna
mnieć,
że we w rześniu ub. roku odbyły
Nie w chodząc dziś w ocenę szczegółów
nie dla te g o rodzaju inicjatyw y, z k tó rej
kolwiek strony ona wyszła, i na tern w y się bardzo rzeczow e i w yczerpujące nara postulatów ustalonych w w ym ienionej de
bitniejsze podkreślenie, poniew aż tego ro dy prezesów i radców Izb Handlow o- klaracji, k tó rą podaliśm y w yczerpująco w
dzaju pierw sza, (a w ierzyć trzeba, że dal P rzem ysłow ych z całej Polski we L w o poprzednim num erze, stw ierdzić m usim y
sza w spółpraca nastąpi), konferencja stw a wie, gdzie w obecności M inistra H andlu pocieszający objaw pogłębiania się zrozu
rza now e w arunki w spółpracy pom iędzy i P rzem ysłu i jego najbliższego sztabu, m ienia konieczności trak to w an ia wielkich
poszczególnem i grupam i gospodarczem i. radził ten t. zw. ówcześnie sejm gospo zagadnień ekonom icznych w szystkich
gdzie kończy się już nieistotny yv tej darczy nad program em polityki rządow ej sfer i gru p zainteresow anych na jedne:
chwili P O D Z IA Ł N A IN T E R E S Y P R O  wobec kupiectw a i przem ysłu i postaw ił platform ie W S P Ó L N E G O P O R O Z U 
D U C E N T A I K O N S U M E N T A , a w yła szereg konkretnych postulatów i żądań M IE N IA I S O L ID A R Y Z M U W D Z IA 
Ł A N IU .
nia się w spólna troska producentów , któ  pod adresem czynników rządow ych.
P iątkow y zjazd prezesów Izb H andlo
Czołowi reprezentanci najw ażniejszych
rzy w szak są rów nocześnie konsum enta
mi, by wspólnemi siłami ratow ać zagro w o-Przem ysłow ych i Izb R olniczych w grup gospodarki narodow ej stw arzają w
żone w a rsztaty produkcyjne i znaleźć w swych m erytorycznych uchw ałach, uło ten sposób autom atycznie R A D Ę G O S
pow ażnych konferencjach uzgodnione żonych w form ie deklaracji złożonej n a P O D A R C Z Ą P A Ń S T W A , k tó ra jako
środki naprayvy i walki z groźnym i obja stępnie p. prem jerow i Sław kow i, pośw ię reprezentacja czynników fachow ych w pra
cił swe m erytoryczne rozw ażania zaga cow anych w terenie całego P ań stw a, sty 
wami kry zy su gospodarczego.
K oncepcja tego rodzaju w spólnych kon dnieniu odbudow y zdolności nabyw czej kających się w codziennem życiu z wszyferencji różnych g ru p gospodarczych m ia rolnictw a, jako czołow em u problem ow i stkiem i bolączkam i i trudnościam i tych
ła już w zasadzie m iejsce na terenach
Ziem Zachodnich. P rzed kilku laty z ini
cjatyw y P rezesa J. Żychlińskiego pow sta
ła o rganizacja pod nazw ą N aczelna O rg a
nizacja Zjednoczonego P rzem ysłu i R ol
w ekspíusc czcrw&itcgo prem iera
nictw a Ziem Zachodnich“ (C erofer) bvła
pierwszą, in icjatyw ą w ytw orzenia wspól
Na ostatnim zjeździe rad ZSRR., który w sób, że stosunki z Polską mogłyby być lepsze,
nej platform y porozum iew aw czej dla in ub. niedzielę otworzył Kalinin, wygłosił dłuż jednakże na czynione ze strony Sowietów pró
teresów wielkich grup gospodarczych, ja sze exposé tylko prezes rządu Mołotow. Za by polepszenia tych stosunków Polska nie od
kie tw o rzy przem ysł surow cow y górno powiedziane zaś sprawozdanie Woroszyłowa o powiadała. Mołotow ma za złe rządowi pol
śląski w raz z przem ysłem rolniczym i rozwoju siły zbrojnej Sowietów oraz referat skiemu, że delegacja polska w komisji rozbro
rolnictw em Ziem Zachodnich (W ielkopol o rozbudowie sowieckiego przemysłu ciężkiego jeniowej przeciwstawiała się wszelkim projek
s k ie P om orza).
tom, mającym na celu zmniejszenie zbrojeń
zostały skreślone z porządku obrad.
D ru g ą pow ażną inicjatyw ą o p'odobnvm
Mołotow w swojern dwugodzinnem exposé bez względu na to, czy zbrojenia te wychodzą
poruszył sprawę dumpingu i pracy przymuso ze strony sowieckiej, czy też z „jakiej innej
wej w Sowietach, stwierdził, że dumping nie delegacji“.
Poraź pierwszy w exposé rządu sowieckie
jest przyczyną kryzysu światowego. Co do
pracy więźniów przyznał, że znajduje ona sze go poruszona była również sprawa Watykanu.
Mołotow mówił o Watykanie, jako o samorokie zastosowanie.
W sprawie polityki międzynarodowej Mo dzielnem państwie. Mołotow zarzucał Waty
C iłon h ow ie » b w k p o lscu
łotow bardzo krytycznie odzywał się o Fran kanowi, że prowadzi antyśowiećką kampańję
»l»r«»wolcowaIi ż e ń c ie
cji, posądzając rząd francuski o współudział państw i pomawia Watykan o przygotowywa
W ub, niedzielę doszło w W arszawie do w kampanji antysowieckiej.
nie wojny z Sowietami.
ostrych utarczek i zamieszek między stu
O Polsce Mołotow wyraził się w ten spo
dentami różnych obozów politycznych, któ
re przybrały wkońcu takie rozmiary, iż mu
siała interwenjować policja przy pomocy
gazów łzawiących i strumieni wody z hy
drantów.

Solidaryzm gospodarczy, rolnictwa, handlu
i przem ysłu

Sejm gospodarczy, czy Rada Gospodarcza
Państwa?

Francia, P o ls k a i W a ln k a n

Manifestacja sMoitOw
w słoiku

Do zajść doszło w następuja.cych okoli
cznościach.
t
Anonimowy „Narodowy Komitet W ie
cowy" zwołał zapomocą ulotek wiec na ub.
n edzielę na godz. 10,30 rano. Rektor uni
wersytetu warszawskiego Michałowicz, za
bronił urządzania jakiegokolwiek zebrania
iia terenie uniwersytetu i polecił zamknąć
bramy uczelni na cały dzień, M:mo zakazu
jednak około godz. 1 1 rano grupa członków
„Obozu Wielkiej Polski“ gwałtem wtargnę
ła na dziedziniec uniwersytecki, wyłamując
zamek jednej z furtek i rozpoczęła wiec
przy udziale kilkuset osób.

w arsztatów , może służyć rządow i najlep
szą radą, i być czynnikiem doradczym i
opinjodaw czym w zakresie tych w szyst
kich środków w alki z kryzysem i napra
wy całego system u gospodarczego, któ
rego dom aga się kraj, pozostający w tak
tru d n y ch w arunkach dzisiejszej sytuacji
ekonom icznej państw a.
„P rim u m vivere, deinde politicąre
(N ajpierw żyć, a potem politykow ać) . •
— staje się tezą głoszonh coraz głośniej
przez szerokie rzesze naszego społeczeń
stwa, które zmęczone ustaw iczną, bezpło
dną w alką w ew nętrzną opozycji, pragnie
odejść od zgiełkliw ego targow iska haseł,
dem agogicznych wycieczek i drobnych
w alk antyrządow ych, a skupić się chce
przy pracy nad bieżącem i zagadnieniam i
walki z brzem ieniem przesilenia gospo
darczego, by w tej walce D O PO M Ó C
S O L ID A R N IE R Z Ą D O W I W Z W A L 
C Z A N IU W S Z E L K IC H P R Z E JA W Ó W
K R Y Z Y S U , i w w ynalezieniu środków
obronnych, przeciw dalszem u pogarsza
niu się sytuacji gospodarczej .produkcyj
nych w arsztatów pracy.
Sejm i Senat; jako Ciała U staw odaw cze
m ogą w tym wypadku .skupić swą całą
uw agę w kierunku rew izji K o nstytucji,
by w m yśl zapowiedzi czołowych polity
ków Obozu P rący P aństw ow ej stw orzyć
dla państw a nowe podstaw y m ocarstw o
wego rozw oju naszego k raju , zaś R ada
G ospodarcza pow ołana do w spółpracy
przez rząd, m ogłaby .oddać duże usługi
doradcze rządow i przez przygotow anie
niezbędnych reform i zm ian w całokształ
cie system u gospodarczego państw a, by
bez uszczerbku- dla interesów finanso
wych skarbu, bez w strząsów i drakoń
skich zarządzeń, wnieść ulgę w najw aż
niejsze g ru p y gospodarki narodow ej i ich
w arsztaty , by ochronić je przed dalszym i
groźnym i następstw am i ogólno-światowego kryzysu gospodarczego.
W jednolitym froncie SO L ID A R Y 
ZMU GOSPODARCZEGO, któ reg o prze
jaw y w idzim y w naradach prezesów Izb
H andlow o-Przem ysłow ych i Iz b Rolni
czych, odsłania się. chęć rzeczow ej w spół
pracy i pom ocy dla rządu w rozw iązaniu
trudnóŚCi gospodarczych chw ili bieżącej,
i zdrow y odruch rep rezentantów g ru p za
wodow ych i fachow ych, by przez podanie
sobie dłoni w.e w spólnym interesie pro
dukcji krajow ej, stw orzyć w arunki sta
wienia czoła w spólnym niebezpieczeń
stw om zubożenia, i sparaliżow ania w szel
kiej żyw szej inicjatyw y w kierunku wałki
z kryzysem .
W ręku rządu jest w yzyskanie tej zbio
row ej w sp ó łp racy ' czynników obyw atel
skich do ścisłej kooperacji’w walce z prze
sileniem g o sp o d arczem ,' by tą drogą w
kontakcie z życiem ekonom icznem p ań
stw a w jego najdrobniejszych kom órkach
znaleźć rozw iązanie gniotących n as już
ponad siły zbiorowe, ciężarów kryzysu.

Dr, A. Brzeg.

Pancerniki na Traktat Wersalski
i Polskę
P ro g ra m b u d ow y fio ły niem ieckie! n a ro k 1031

Do budżetu min. marynarki Rzeszy, grają
cego tak wielką rolę w stosunkach wewnętrzno-politycznyeh Niemiecka nad którym Reichstag obradować będzie niebawem w drugiem
czytaniu, dodano obecnie na żądanie tegoż
Reichstagu program budowy floty, obejmujący
wszystkie projektowane i mieszczące się w ra
mach Traktatu Wersalskiego budowy nowych
jednostek morskich niemieckich.
W toku wiecu doszło do utarczek słow
Według części tego programu 4 najstarsze
nych; a później czynnych między grupami
młodzieży z Obozu Wielkiej Polski a Leg
ionem Młodych, który stanął w obronie go
Liga Narodów fouduie
dności senatu akademickiego, atakowanego
własne lo łn isito
przez Obwiepolan. Bójka na pięści i laski
przeniosła się następnie na Krakowsk:e
W dniu 5 bm, rozpoczęły się w Genewie
Przedmieście, gdzie walczących rozproszy obrady komitetu ekspertów, który ma się
ła poiicja, nacierając na walczących kilka zastanowić nad sprawą zbudowania specjał
krotnie przy pomocy gazów łzawiących i nego lotniska w Comtrin pod Genewą, prze
strumieni wody, co było szczególnie dokucz znaczonego wyłącznie dla Ligi Narodów, ce
liwe wobec mrozu,
lem zapewnienia jej swobodnej komunika
Maniiestacje studentów, które trwały o- cji lotniczej na wypadek jakiegoś konfliktu
koło 2 godzin, pozostawały w związku z od nćcdzynarodowego.
Komitet ekspertów opracuje plan oraz
roczeniem walnego zebrania Bratniej Po
kosztorys budowy lotniska i rezultaty swych
mocy.
prac przedłoży sekretariatow i Ligi,

okręty linjowe mają być zamienione. Druga
część programu obejmie później zastąpienie
reszty 4-ch okrętów linjowych marynarki Rze
szy, tudzież ostatnich 3-ch krążowników. Tych
7 okrętów dosięgło właśnie ustalony w Trak
tacie Wersalskim wiek swój, czyli ilość lat.
Pancernik „A“ będzie gotów w ciągu 1932
r., pancernik „B“, na który żądają właśnie te
raz pierwszą ratę 10,8 milj. marek będzie go
tów do 1934 r. Kosztorys tego ostatniego pan
cernika, który zastąpi okręt linjowy „Lothringen“ będzie o 2 miljony niższy, niż koszto
rys krążownika pancernego „A“.
Na pancernik „Ersatz Preussen“ żądanych
będzie wraz z uzbrojeniem w obecnym budże
cie jeszcze 18,8 milj. marek. Z dalszych okrę
tów linjowych będzie zastąpiony „Braun
schweig“. Najbliższa rata na ten okręt pan
cerny będzie wstawiona do najbliższego bud
żetu, a ma on być wykończony do 1936 r.
Wreszcie w 1934 r. będzie zastąpiony okręt
linjowy „Elsas“, spuszczony na wody w roku
1903. Z dalszych jednostek bojowych morskich
przewidziane są w dalszym ciągu 4 kontrtorpedowce w.erwy. 10 torpedowców, 6 poławia-

czy min, tudzież 7 okrętów do zamykania par
tów.
W r. 1931 będzie żądanych na nowe budo
wy jednostek morskich 29,7 miljonów marek,
na uzbrojenie ich w artylerję 18,8 milj. marek.
Oznacza to ogólną-sumę na budowę i uzbroje
nie nowych okrętów. 50,5 milj. marek wobee
40,8 milj. marek w. roku.poprzednim. Wynika
z tego, że sumę na zbrojenia morskie Rzesza
podwyższa w roku bież. o 10 miljonów marek.

Golowi do marsza
na Polskę
Na terenie całych Prus Wschodnich odby
wała się
¿¡fi. mobilizacja republikań
skiego Reichsfeąpneru. Okazuje się, że si
ła liczebna wsęhodtU‘»pruskich oddziałów
wspomnianych formaćyj ,b. wojskowych i
przysposobienia wojsko,wego wynosi 30 tys.
głów. Nastroje w Reiohsbannerze idą w
kierunku wybitnie antypolskim. Jeden z
dzienników królewieckich wyraził się na
wet, że 50 tys. żołnierzy republiki jest go*
towych do wymarszu“.

Jahioiií środKomi podhopofe sic

Nagroda „Strzelca“ dla zwycięzcy Międl
narodowych zawodów Narciarskich armji
estońskiej i Kaitselitu.

J
zaufanie
*
W iceminister Świątkowsfici
o b ro n ie s a d o w n ic z a
w

Podczas dyskusji w Senacie, w której przed
stawiciele opozycji szermowali zarzutami pod
adresem niezawisłości sądów, wiceminister
sprawiedliwości p. Świątkowski wygłosił prze
mówienie, z którego podajemy m. in .:
„Z uwagą słuchałem przemówień, aby z nich
wyłuskaó wszystko, co jest rzeczowe. Dozna
łem jednak wrażenia, że dyskusja potoczyła
się po dwóch torach — jednym szła myśl pań
stwowa, drugim zaś myśl ujęta w formułki
partyjne i polityczne, dążąca do podkopania
zaufania do rządu. Sen. Makarewicz operował
wprawdzie statystyką, ale wszelka statystyka
jest orężem niebezpiecznym, a o naszej powie
dzieć trzeba, że jest niedokładna i długo jesz
cze dobrej mieć nie będziemy. Otóż mogę
oświadczyć, że tak źle w Polsce nie jest, jak
przedstawił p. Makarewicz, i że procent recy
dywistów wynosi nie więcej jak 1 1 proc. do
14 proc.
Parę słów w odpowiedzi pp. senatorom:
Seydzie i Kopcińskiemu. Jako zastępca na
czelnego prokuratora państwa, nie mogę
przejść do porządku nad zarzutami, które tu
spotkały prokuraturę. Zgodnie z ustawą, pro
kurator jest stróżem praw i interesów państwa,
to jest święty jego obowiązek i nie pójdzie on
pod dyktando, ani p. sen. Seydy, ani p. sen.
Kopcińskiego. Niezawisłość sędziowska jest
zastrzeżona ustawą. Jeżeli panowie mówili o
tern, że niezawisłość sędziowska była zawieszo
na przy wprowadzeniu w życie ustawy ustrojo
wej, to było to konieczne i zarządzone było na
podstawie konstytucji. Statystyka wykazała,
ie były to posunięcia rzeczowe, podyktowane
koniecznością, i dobrem wymiaru sprawiedliwo
ści, oraz wykazała jaką ilość sędziów przeniesiono w stan spoczynku.
Kilka słów o Bydgoszczy. Istotnie w Byd
goszczy zawisła sprawa na wniosek prokurato
ra przeciw redaktorowi p. Małysze za umiesz
czenie artykułu o przestępnej treści w „(łazecie Bydgoskiej“. Zdawałoby się, że to zwy
kła sprawa, jakich są setki w sądach 'grodz
kich. Ale opozycja wyolbrzymiła tę sprawę w
prasie, posługiwała się informacjami albo mylneml, póchodzącemi ze źródła ńiewiarogodnego, albo kierując się złą wolą. W artykułach
pism w Bydgoszczy i w Warszawie zarzucono
prokuraturze, że chce cofnąć akt oskarżenia.
Nie jest to prawda, prokuratura popierała i
popierać będzie oskarżenie. Dalej wyolbrzy
miono sprawę przez to, że zaproszono na roz

prawę dziennikarzy z zagranicy. Według me
go przekonania, doprowadzono stan umysłów
do tego, że zrodziły się poważne obawy, czy
wymiar sprawiedliwości będzie mógł wejść na
normalne tory.
Informacja p. Seydy, jakoby prokurator
zgłosił wniosek do sądu okręgowego o przeka
zanie tej sprawy do innego sądu, nie jest zgo
dna z rzeczywistością, albo podyktowana jest
nieznajomością ustawy, bo zgodnie z art. 33
ustawy o postępowaniu kamem, wniosek taki
może być postawiony albo przez sąd właściwy,
albo przez prokuratora sądu najwyższego i tyl
ko do sądu najwyższego, a nie do drugiej in

Sanacfa
w g r o n ie S tron n ictw a N arodow .
1 „Słow a P o m o r sk ie g o “
A rcyskrom nie i ukradkiem pod m alut
ką rubryczką „W iadom ości potocznych“
podało w czorajsze .„S łow o P om orskie“
pod napisem „O sobiste“ , drobną, ale cha
ra k tery sty czn ą wiadom ość:
D nia 7 . bm. p. Józef K anarow skł
przestał być członkiem redakcji nasze
go pism a.“
Siódm ego dnia w m iesiącu. T o dziw ne!
P rzecież służącą zw alnia się pierw szego,
lub piętnastego, ale tak w ciągu tygodnia
„przestał być członkiem redakcji“ , to
brzm i bardzo „w ęzłow ato“ i niepięknie
dla zw olnionego od pracy dziennikarza i
„działacza narodow ego“ .
D om yślam y się, jaki był bezpośredni
powód tej natychm iastow ej dym isji tego
„cennego w spółpracow nika“. N ow e b ar
dzo intym ne spraw ki“ — skrzeczą sobie
w m arcow ych rozhow oraćh w róble na
dachu.
Pod p resją opłnji publicznej endecja
pom orska zdecydow ała się ostatecznie na
ostracyzm w stosunku do jednegt» ze
swyeh „działaczy“, inspektorów ' O W P .,
redaktorów , m enerów w kołach kupiectw a, rzem iosła i t. d.
P oczątek zrobiony. Może też sanacja
dotknie różne inne „filary “ stronnictw a
takie, jak von W ysocky — prezes Stron-

Rednkda pensji o 10 proc. z dniem i kwietnia
w państwowych instytucjach finansowych
W Innych urzędach n ie będzie redukcji p en sji
Jedno z pism warszawskich donosi:
Oszczędności 10 proc, na pensjach w P,
Nadeszły listy od ministerjum skarbu do K. O, wyniosą miesięcznie 70-900 zł. Po
kierowników instytucyj finansowych jak P. dobne sumy oszczędnościowe będą w in
K. O., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank nych instytucjach finansowych.
O wprowadzeniu redukcji pensji w in
Rolny z zaleceniem wprowadzenia z dniem
i kwietnia redukcyj pensji w wysokości nych urzędach państwowych narazie niema
mowy.
10 proc.
Zalecenie to jest w zwiążku z pierwszym
projektem sejmowym, aby oszczędności na
pensjach urzędniczych ograniczyć do reduk
cji pensji w instytucjach o charakterze fi
nansowym, gdyż tam urzędnicy korzystają
z dodatków do pensji. Zwłaszcza kierowni
cy tych instytucyj mają dodatki znacznie
przewyższające pensje odpowiednich hie
rarchii urzędników państwowych.
Urzędnicy P. K. O. uważają się. szczegól
nie za pokrzywdzonych, gdyż praca ich
trwa nieraz do północy.

stancji odwoławczej. Tak mówi ustawa i tak
się też stało. Inny natomiast wniosek był roz
patrywany przez sąd okręgowy w Bydgoszczy,
mianowicie wniosek prokuratora o wyłączenie
sędziego Tomaszewskiego z pod orzekania tej
sprawy. Proszę wysokiej izby pcrsonaljów nie
poruszam, bo personalja są rzeczą wrażliwą i
drażliwą. Nie jestem powołany do wydawania
sądu o tym czy innym sędzi. Nie wolno mi
tego robić i ta miara powinna być zastosowa
na przez każdego z nas. Uchwały sądu nas
obowiązują i każdy z panów także powinien je
uszanować — to jest praworządność. Taka jest
prawda o Bydgoszczy.“

nictw a N arodow ego w K ościerzynie, jak
p. Ju liu s Schreiber -— skarbnik stronnic
tw a w Chojnicach, i redaktor niem ieckiej
i endeckiej prasy w C hojnicach, jak osła
w iony zdzieracz Godła P aństw ow ego w
G rudziądzu red. „Słow a P o m .“ M orzycki
i t. d. i t. d.
Zlikw idujcie swoje skandaliczne „fila
ry “ , usuńcie się sam i w y, k tó rzy kom pro
m itujecie pracę narodow ą i p aństw ow ą na
Pom orzu, a w tedy z uczciw ym i ludźm i
z narodow ej dem okracji łatw o będzie się
porozum ieć."
Ale polityczną „stajn ię A u g iasza“ w y 
m ieść trzeba dokum entnie, bo inaczej kąkolu się nie wypleni.

Czy już wystaieś
ż y c z e n i a do
Marszalka
Piłsudskiego?

m ilio n y , k tó re z n ik n ę ły
Talem niczy m ilio n er I tajem n ica lego m a fą tk u
Francuska i angielska policja szukają obecnie wspólnie pewnego miljonowegc ma
jątku, który znikł w tajemniczy sposób. Ma
jątek ten należał do pewnego bogatego An
glika, 83-letniego Johna Dzirana, który nie
dawno temu, schodząc ze schodów zamiesz
kałego przez s:ebie hotelu w Nicei potknął
się tak nieszczęśliwie, że wskutek odnie
sionych obrażeń wkrótce zmarł. Mimo, że
było rzeczą powszechnie wiadomą, iż stary
Anglik był człowiekiem niezmiernie b ->gatym, z majątku jego nie odnaleziono żadne
go śladu. Podejrzenie, że miljony Dzirana
zagarnięte zostały przez jakiegoś złoczyń
cę skierowano przeciwko prowadzącemu.w
N'ce- kantor wymiany Łewantyńczykowi.
nazwiskiem Hayat. Hayat ulotnił się jed
nak w samą porę, a jego żona, kierująca spra
wami kantoru, oświadczyła, że adres męża
jest jej nieznany. Policja ma powód do przy
puszczenia, że Hayat ukrywa się w Lizbo
nie, o czem zaw:adomiono władze portu

g a lsk i.
John Dziran byl wielkim dziwakiem. Je
go całe życie pełne jest tajemnic i nikt nie
znał go bliżej, podobnie nie znano źródła
pochodzenia jego potężnej fortuny. Krąży
ły pogłoski, że zdobył je dzięki szczęśli
wym spekulacjom, lecz od Anglika same
go nie można było wyciągnąć najmniejsze
go słowa. Od 30 przeszło lat zamieszki
wał on ten sam hotel w Nicei. Od czasu
do czasu widziano go wyjeżdżającego na
parę dni i znów powracającego lecz do
kąd się udawał, pozostało dotychczas ta
jemnicą. Jako skończony mizantrop, ogra
niczył on stosunki z ludźmi do najkonie
czniejszych i poznać po n ;m było, że cią
gle się obawia, by go nie śledzono i nie ob
rabowano.
Niezwykły ten miljoner już nie żyje,
a jego śmierć jest niemniej tajemnicza, n ;ż
było życ:e.

J T a jv id & fV T ti

O chrzeicifańslcą zasadę
solidarne! pracy ü państwa

cji — wyjście Polski ze ślepej ulicy stanic
„Polska“, organ reprezentujący szczerze i
się wręcz niemożliwe.
óbjektywnie myślące sfery katolickie naszego
społeczeństwa, snuje trafne rozważania na te
Cóż czynić należy? Gdzie są drogi do jaś
mat konieczności solidarności narodu naszego
niejszego jutra i naszego szerokiego mocar
Niemieckie osadniclw o w ciężkich pod względem gospodarczym i po
stwowego rozwoju?
litycznym chwilafch dla 4państwa. W artykule
Wydaje się nam, że jednak tylko w szu
Królewiecka „Allgem. Zeitung“ zajmuje p. t. „Solidarność narodu“ autor pisze :
kaniu właściwego kompromisu, opartego nio
„Jeśli dziś wskutek zmijriiiych warunków
się w obszernym artykule kwąstją osadnic-,
na interesie tej czy innej grupy, Iocł na zro
■panuje wśród nas waśń — nić łudźttiy się, że
twa wojskowego dla niemieckich kresów
zumieniu wspólnego dobra. Nikt nio jest nie
waśń ta sama siebie zgniocie i zniszczy. Przewschodnich. Pismo podnosi ważność tej ak
omylny i nikt nie może powiedzieć o sobie,
cji dla utrzymania niemcżyzny „wschodnięj’/ , „ ciwnie winniśmy zrozumieć, :'ze nie jesteśmy
żo przyszłość Polski bez obawy bierze na swe
narodem rewolucjonistów, locz narodem, któi omawia znaczenie stworzenia szkól osad:
barki. Cały naród musi być odpowiedzialny
ry w najcięższych chwilach przeszłości: zaw
•i cały naród musi pracować dla jutra, lecz
t>:,nic?ych i gospodarczych dla wpjskówyćh,
przeznaczonych jako kolonistów wiejskich » sze umiał .w końcu znaleźć dtogę do porozujiictylko ci, ezy tamci.
:
„Osadnicy wojskowi przecnodzą bowiem spe .j . mienia.
Taki był ducli naszych dziejów, taką iest
;;j.alęe wyszko en;e trwające pól roku. W . ; . ..Dziś walczą ze sobą dwa-pbozy; rządowy
też
i chrześcijańska zasada pracy dla własne
opozycyjny, przyczepy ten drugi dzieli się
roku bież. zdemobilizowanych zostanie 15 j
go społeczeństwa.“
nów
na
odłam
prawicowy
i
lewicowy.
tys. żołnierzy Reichśwehry . z Których więJeśli jedna Strona będzie się starała na
Słuszne uwagi. A teraz przypomnijmy, że
ęęi.niz pędowa otrzyma osady wiejskie na |,
rzucić drugiej siłą swą wolę, lub druga z za w tak doniosłej dla państwa sprawie, jak na
.niemieckim „wschodzie“, czyli na pogram- j
sady samej trwać będzie w uporczywej ńega- prawa Konstytucji czołowi ludzie Obozu P racj
c<;u polskięm.
..........
i

w olsko we

Nagrodę Komendanta Głównego Związku
Strzeleckiego ofiarowaną na M iędzynarodo
we Zawody Narciarskie Estońskiej Armji
i K aitseliit‘u w Viljandi zdobył za bieg pła
ski zawodnik odziału „Młodych Orląt" puł
ku estońskiego K aitseliifu.

Państwowej zaapelowali zbiorowo do tej soli
darnej pracy nad rewizją praw dla państwa.
I
cóż z tego wynikło? Najostrzej przeciw
tej współpracy i pracy nad Konstytucją wy
powiedziały się udające stale „katolickość“ or
gany prasowe Stronnictwa Narodowego, „Ga
zeta Warszawska“, „Kurjer Poznański“ czy
„Słowo Pomorskie“. Oto prawdziwy „duch na
szych dziejów“, oto w rzeczywistej odbitce
„chrześcijańska zasada pracy“ widziana we
wklęsłem zwierciadle partyjnego nakazu.
Zasada „Liberum Veto" pokutuje jeszcze
w Polsce. Ale olbpąymie zwycięstwo Obozu P ra
cy Państw, w ubiegłych wyborach, było najlep
szym sprawdzianem, że bezwzględna większość
naszego , społeczeństwa pragnie tej solidarnej
pracy i zwalcza zacięty opór partyjnictwa i
warcholstwa.
Chrześcijańska zasada solidarnej pracy w
narodzie musi zwyciężyć.
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Com ówi ostatni Mohikanin ?

„Marka światowej sławy“
znana od lat 40.

K sią żk a I n d ia n in a o woinach i „K ładem !
tw a r z a m i“

Niedawno ukazała się niezwykle zajmują
ca książka, napisana przez indjanina StandŁaflera, pełna wspomnień o dziejach szczepu
Siuksów.
Czy Indjanie byli ■wrogami białych? — na
pytanie to autor odpowiada w swych pamiętni
kach: „W moich czasach (urodził się w r.
1868) było to hańbą, gdy Siuks zamordował
białego. Uczono nas bowiem, że blade twarze
są słabsze od nas. Zabić białego nie było żad
nym aktem odwagi.
Pewnego razu doniesiono nam, że w prerjach ukazał się straszliwy wąż. Był to pierw
szy pociąg. Dla Indjan zdarzenie to stało się
przedmiotem niezwykłej sensacji. Nasi wojo
wnicy odpoczywali pewnego dnia bardzo zmę
czeni koło stacji kolejowej i poprosili o wodę.
Zawiadowca stacji wypędził ich. Indjanie obu
rzyli się, zwołali radę wojenną i postanowili
coś przedsięwziąć przeciwko białym. Wyko
leiliśmy pociąg, a przedtem zniszczyliśmy
szyny.
Chętniej niż z białymi walczyliśmy między
sobą, walki te bowiem były uświęcone trady
cją. Pamiętam, gdy byłem bardzo młody, to
czyła się bitwa między naszymi, a wrogiemi
nam plemionami. Je ' -y nieprzyjacielscy zo
stali przez nas porwani i umieszczeni w na
miotach pod strażą. My młodzi chcieliśmy
koniecznie ich ujrzeć. Udaliśmy się do obozu
jeńców, znajdującego się o milę od nas i uj
rzeliśmy wśród nięh wysokiego, smukłego mło
dzieńca, który nam się bardzo podobał. Pro
siliśmy go, by nam pozwolił się dotknąć. W po
jęciach indyjskich bowiem dużo jest zaszczytniej dotknąć nieprzyjaciela, niż go zabić.
— Słuchaj synu mój — rzekł do mnie
mój ojciec — w czasie pewnej wyprawy mu
sisz dokonać jakiegoś bohaterskiego czynu, lub
zginąć na polu bitwy. Udasz się w sam śro
dek obozu nieprzyjacielskiego, i, gdy zoba
czysz jednego z wrogów, wychodzącego z na
miotu, dotknij go twoją laską. Następnie prze
jedź konno obóz jak szybko się da. Jeśli po
wrócisz do wsi bez otrzymania ani jednej rany,
będziesz najmłodszym z mężów, który dokonał
tak śmiałego czynu. Nie wolno ci mieć żadnej
broni prócz zwykłej drewnianej laski. Jeśli
wróg cię zabije zachowaj odwagę, gdyż chce
cię widzieć umierającego jak bohater".

Brzcwa oliMznanii
Największe drzewa spotyka się w Tasmanji
i w Australji. Rosnący tam np. rodzaj eukaliptusu dochodzi 250 stóp wysokości i 14 stóp
obwodu. By dojść do tych rozmiarów, drzewo
potrzebuje 400 lat. Rodzaj świerka na brze
gach Oceanu Spokojnego dosięga wysokości
300 stóp, a w statystyce Stanów Zjednoczo
nych wspomniane jest drzewo 350 stóp wyso
kie. Najwyższem drzewem na świecie jest ol
brzymi dąb w Buli Creek Fiat, w Kalifornji,
wysoki na 263 stóp.

Autor nie podaje dalszych szczegółów, czy
istotnie dokonał tej śmiałej wycieczki.
Masakry Indjan przez białych były wprost
straszliwe, a często polegały na okropnych nie
porozumieniach. Standhaflcr opowiada, że pe
wnego razu cała grupa wojowników indyjskich
została obrażona przez białych żołnierzy. —
Wśród Indjan znajdował się umysłowo chory,
który ciągle powtarzał, widząc, że rozbrajano
jego towarzyszy: „Nie oddawajcie broni! Ja
strzelam! Ja strzelam!

Indjanie jednak pozwolili się, rozbroić. Gdy
przystąpił do niego jeden z białych żołnierzy,
chory zastrzelił go ze swej flinty. Wówczas
nastąpiła, okropna rzeź.
■Biali twierdzą, że ich wówczas mnóstwo
zginęło. To prawda. Lecz mordowali się wza
jemnie!
-Książka Indjańińą jest niezwykle sensacyj
na i interesująea dla poznania ludu, który, jak
żaden inny ńa świecie, podnieca i karmi dotąd
fantazję młodzieży europejskiej.
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Nowi kardynałowie
W brew pogłoskom prasowym data naj
bliższego konsystorza celem nominacji no
wych kardynałów nie została jeszcze usta
lona dotychczas. Osoby poinformowane
twierdzą, że konsystorz zwołany będzie w
połowie kwietnia.
Kolegium kardynalskie liczy obecnie 59
osób, w tern 30 cudzoziemców i 29 Włochów.
Wakuje miejsc jedenaście.

Most za 6 0 mili* dolar.
C a la a r m i a I n i u n i c r ó n p r z y
prac»

W Madrycie wykończono budowę ogromnej areny dla walki byków.
mieścić około 23.000 osób, Zdjęcie: Widok areny z lotu ptaka.

A rena może po

Oszczędność znanych miliarderów

Mniej więcej za rok od dzisiaj nastąpi
otwarcie wiszącego mostu „Hudson River Brid
ge“ pomiędzy Manhattan i New Jersey. Most
ten, zawieszony na wysokości 3500 stóp pennd
powierzchnią ziemi, będzie dwu-pokładowy dla
podwójnego przejazdu. Koszt wspomnianego
mostu wynosić będzie 60.000.000 dolarów. Z
wielu projektów wybrano ten typ mostu, nietylko ze względów ekonomioznyoh, leez rów
nic/ dla efektów estetycznych.
Brooklyn Bridge, który był dotychczas jed
nym z najsłynniejszych wiszących mostów,
bardzo skromnie będzie się prezentował wobee
Hudson River Bridge. Most Brooklyński po
siada zaledwie 1595 stóp wysokości nad po
wierzchnią ziemi, podczas gdy Hudson River
Bridge dosięga 3500 stóp. Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, że Brooklyn Bridge zbudo
wany był przez dwóch tylko konstruktorów
Johna Augusta Roeblinga i jego syna, podczas
gdy nad planami Hudson River Bridge praco
wała cała armja inżynierów. Roeblingom za
wdzięczamy wogóle możliwość budowy nowo
czesnych mostów wiszących, bo oni właśnie za
stosowali po raz pierwszy kable z drutów sta
lowych do budowy mostów wiszących.

norćan, Itochcielier, Kreuger mafa „węia w Kieszeni“
Jak oszczędnie żyją miljarderzy, opowiada idącym do Florencji, gdzie w tern mieście mam
jeden, z publicystów zagranicznych, znany zwyczaj zamieszkiwać. Wymieniłem mu bar
dzo porządny, lecz bynajmniej nie luksusowy
globtrotter p. Nobel:
Stary Morgan (jeden z najbogatszych lu hotel. Rockefeller natarczywie dopytywał się
dzi na świecie) często i długo przebywał:w o cenę. Miljardęrowi towarzyszył stary służą
Rzymie, gdzie potem i umarł. Jako przedsta cy, który opiekował się bagażami. Z dworca
wiciel jednego z większych pism miałem czę poszliśmy do hotelu piechotą, gdzie zajął dwa
sto sposobność z nim rozmawiać, Raz go spy pokoje na trzeciem piętrze.
Gdy miął już odjeżdżać, cała służba hote
tałem: Ile wydaje pan dziennie? Nie mówię
0 pańskich wydatkach na utrzymanie pałaców, lowa zgromadziła się w hallu w nadziei sutego
na zbiory, na dobroczynność i t. d. Ale ile napiwku. Miłjarder wręczył port jerowi 10 li
pan bierze codzień rano do portfelu pieniędzy rów do podziału pomiędzy cały personel. Ra
chunek jego za 5 dni wynosił niecałe 80 do
1 ile z tego pozostaje wieczorem?
Morgan pomyślał chwilę, poezem uśmiech larów.
Henryk Ford wydaje w czasie europejskich
nął się rozbawiony.
swych
podróży około 600 marek dziennie na
— Nd, widzi pan: Rzym to drogie’miasto!
siebie,
sekretarza
i służącego.
Mam tu ze sobą moją bibliotekarkę (sekre
Iwan Kreuger, który ma przeszło 2 miliar
tarkę prywatną), służącego i szofera i miesz
Wiadomą jest rzeczą, że ludzie bardzo bo
kam w Grand-Hotelu. Kosztuje mnie to 1000 dowy majątek wydaje na siebie tyle, co prze gaci bywają niezmiernie oszczędni. Chętnie
ciętnie dostatni człowiek, kładzie się spać o zapewne zgodzilibyśmy się i my na wielką
lirów dziennie.
Inny miłjarder John Rockefeller zapytał 10 wieczorom i niema żadnych kosztownych oszczędność, gdyby w ślad za nią przyszły
| miljardy.
mnie kiedyś, spotkawszy się ze mną w pociągu namiętności.

Niebieskie drzwi

NOWELA AMERYKAŃSKA.
3)
(Przekład autoryzowany. — Przedruk wzbroniony).
Pemberton skinął głową i ujął to* wzrokiem, jakby od pierwszego rzutu
warzysza pod ramię. Norway odzy« oka powzięła do nich wieczystą nie?
chęć i antypatię, poezem rzekła:
skiwał stopniowo przytomność.
— Proszę wejść!
— Zabawne schody — mruknął,
Zamrugali oczami, olśnieni silnem
rozglądając się naokoło mętnym wzro
kiem i przekręcając słowo schody na światłem.
wscbodv. — Mosiężne pręty, prawda?
Artur Norway obudził się powoli
Metalowe pręty przytrzymywały
z głębokiego snu i rozejrzał po zna*
chodnik.
Znaleźli się przed drzwiami, poma« nych przedmiotach. Znajdował się w
lowanemi na niebiesko. Pemberton swoim pokoju. Wszystko było w po*
zapukał *delikatnie wierzchem ręki. rządku. Przez chwilę leżał spokojme,
Niebieskie drzwi uchyliły się ostroż bez cienia pamięci tego, co poprzedzi
nie i w Wąskiej szparze ukazała się ło godziny niepamięci.
Dopiero po pewnym czasie uświa
twarz ohvdnej brzydkiej kobiety, kto*
ra spojrzała na nich nieprzyjaznym domi? sob!e, że boli go głowa i, że ma
gorzko w ustach. Zaczął się pod«
wzrokiem.
— Czego? — zapytała ostrym gło« nosić i stwierdził ze zdziwieniem, że
jest całkowicie ubrany. Jednocześnie
; cm.
— Powiedziano nam — wyjaśnił powróciła mu pamięć. W yskoczył
Pemberton — że moglibyśmy się tu... z łóżka i stanął jak głupi na środku
pokoju.
czegoś napić.
Przez okno wdzierało się światło
Tak? — rzekła szyderczo, mar*
szcząc brzydka twarz w maskę złości. chylącego się ku zachodowi słońca.
Spojrzał podejrzliwie na zegarek. Tak,
— Kto wam powiedział?
— Śpiący dorożkarz — odparł nie omylił się. Przespał wiele godzin
y grzecznym uśmiechem Pemberton. i teraz była już trzecia niedzielnego
Patrzyła, na nich chwilę takim popołudnia.

Nagle spostrzegł, że dzwoni tele«
fon. Widocznie dzwonił już od dłuż*
szego czasu. Pewnie go to zbudziło.
Dzwonił jakby z pasją. Pewnie Pem=
berton chce go zapvtać, jak się czuje.
Odpowiedź na to była prosta. Czuł
się pod psem.
Podniósł z namysłem słuchawkę i
przyłożył do ucha. Po chwili zdecy«
dowal się powiedzieć: Hallo!
Nie, to nie był Pemberton, a Tay«
lor. Przypominał, że się umówili na
wieczór. Do djabła z Taylorem! Nie
zadając sobie trudu z odpowiedzią,
powiesił słuchawkę. Ale w parę minut
później zadzwoniono ponownie. Tay«
lor przypuszczał, że telefonistka przer
wała połączen;e. Norway wyprowa«
dził go z błędu i powiesił słuchawkę
jak poprzednio.
Głowę miał ciężką jak ołów, a ię«
zyk jak z pluszu. Miał to do zawdzię«
czenia policjantowi. Policjantowi i
śpiącemu dorożkarzowi. Biedny Pem«
berton! I pil prawdopodobnie iest w
takim stanie. Norway przynomniał
! sobie wszystko z w:elką wyrazistością.
Nieb;esk’e drzwi i brzydką kob;etę
z rudemi włosami, bufet do którego
ich wprowadziła, ciżbę piiacych ludzi,
mnóstwo świateł, szeregi kieliszków,
tłum mężczyzn i trochę kobiet. Rzę«
siście oświetlony lokal z długiem lu«
strem l rzędami stolików7. Coś niby.

staroświecki szynk, plus mosiężna po*
ręcz i inne dodatki. Przypomniał so»
bie, że szynkarz miał włosy przedzie;
lone na środku i ulizane na skroniach,
jak to szynkarze.
Pamiętał niewyraźnie, że pił kon«
kursowo. Pamiętał wszystko do pe\w
nej chwili, kiedy świat rozpłynął się
na ekranie. Musiał się rozstać z Pem«
bertonem. Chociaż nie! Ktoby go w
takim razie odtransportował do do;
mu?
— Psiakrew, głowa! — sarknął i
powrócił do telefonu.
Kazał się połączyć z klubem, gdzie
poznał Pembertona, i zapytał o człon«
ka tego nazwiska. Powiedziano mu,
że go niema.
— Kiedy wyszedł? —* zapytał
Norwey.
Informatorka zwróciła się do ko«
goś drugiego.
— N ie był tu wczoraj wieczorem
— objaśniła.
Do Ucha!
Co się stało z Pembertonem?
Chciał już powiesić słuchawkę, —
gdy informatorka zapytała:
— Kto mówi?
— Norwey — odparł. ■— Proszę
mu powiedzieć, gdy przyjdzie, że
Norwey do niego dzwonił.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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W o ln e JU ia sto G d a ń sk
Kronika
Kalendarzyk Imprez gdańskich.
Teatr Miejski: dziś o godz. 19,30 „Der Ge*
wiesenswurm“.
Scala: codziennie o godz. 20.15 przedsta*
wienie z bardzo urozmaiconym programem.
Reichsh. f: Kabaret codziennie wieczorem
• godz. 2 t
Kino Capitol: dziś „Der Tiger“.
Kjjo Rathauslichtspiele: „Zapientreich am
Rhein“.
,
Kino Gloriatheater: dzid „Weib im Tscbun
id "
Kino U. T.: dziś „Der Bettelstudent’.
Kino Odeon: dziś „Der moderne Casano«
na“ i „Die Jagd nach . der Million“.
Kino Passagetheater; dziś „Rummelplatz
der Liebe’ t „Spiel mir das Lied, Zigeuner“
Kino Flamingo: „Fmehlingrauschen“ * Zeu
gen gesucht“.
Ruch (owarzvahv
«**• Pierwsze miesięczne zebranie Tow. Gim
M ity (mego „Sokół“ w Sidllcach odbędzie się
w środę, dn. 11 marca r. b. o godr. 20 w lokalu
draba Majewskiego O liczny udział wszyst*
druhen i druhów prosi Zarząd.
— Walne zebrr nia Polskiego Tow. Mu*
raźnego odbędzie się we wtorek, dnia 24 mar
i r. b. o godz. 19«tej w lokalu przy ul. Hunde;
31 III ptr. z następującym porządkiem
nbrzd: 1) zagajenie przez prezesa, wzgl. zast
prazeea I wybór marszałka, 2) sprawozdanie
z czynności towarzystwa, 3) sprawozdanie ko*
■Miji rewizyjnej, 4) wybór zarządu, 5) zmiana
■tstutu, ó) wolne glosy. O ile zebranie w
pierwszym terminie wskutek nieobecności sta»
totem przewidzianej ilości członków nie doj*
dzie do skutku, odbędzie się godzinę później,
t. j. o godz. 20*tej drugie walne zebranie z tym
Żatnym porządkiem obrad, którego uchwały
■tają się prawomocne bes względu na ilość
członków. Zarząd.

-A Lekcje śpiewu odbywają się:
Chóru Męskiego „Moniuszko" w Gdańsku
■v: ** wtorki i piątki o godz. 20 w gmachu Dy»'
rekcji Kolejowej.
Tow. Śpiewaczego „Cecylja“ w Nowym«
porcie we wtorki i czwartki o godz. 20 w
własnej sali w byłych koszarach przy ulicy
Hindersinstrasse.
»Lotni“ gdańskiej w środy, o godz. 20»ej
,w Domu Polskim.
„Cecylji“ we. Wrzeszcza w środy o godz.
20 w Domu Akademickim.
»Lutni“ oliwskiej w środy, o godz. 20*ej w
Ochronce Polskiej przy Ludolfinerstrasse.
„Harmonji“ w Sidlicacb 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 Niederfeldstrasśe.
„Cecylji“ gdańskiej w czwartki dla panów,
w piątki dla pań, o godz. 20 w Domu Pol*
skim.
Z miasta
— Koncert postny we Wrzeszczu. Towarzy
stwo: Polok we Wrzeszczu urządza w dniu 15
/marca r. b. o godz. 17,30 w Domu Akademie*
kim we Wrzeszczu koncert postny: z doboro*
wym i urozmaiconym programem; który bę*
dżie podany w osobnych ulotkach. Czysty
. dochód przeznacza się na zakup-szat Iiturgicz*
nych dla kościoła św. Stanisława. Ze względu
na wzniosły cel uprasza Zarząd Towarzystwa
Polek cala Polonję z Gdańska i okolicy o jak
najliczniejsze przybycie na ten koncert.
— Rola Pomorza w dziejach gospodarczych
Polski będzie tematem trzeciego odczytu
z cyklu „O Morzu i Pomorzu“, organizowane*
go przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i S/tu
ki w Gdańsku.wraz; z . Powszechnęmi -Wykla;
•darni .Uniwersytetu w Poznaniu. Ten odczyt
,. wygłosi miody, ale już .ogólnie ceniony uczo*
ny dr. Stanisław Arnold, prof.. uniwersytetu
w Warszawie, dóskonafy znawca dziejów eo*
" spodarczych Polski. Odczyt odbędzie, się w
/■•itek. dnia 13 mar.cą o godz. 19,30.w sali ho*
" Tełu „Danzigćr Hof“. ‘ 'Cena biletu 5,0 fen.,
młodzież ucząca się płaci potowe. .Mamy na*
• - iłżiejćy że tak'interesujący temat jak również
osoba prelegenta zainterc ; , szerokie kręgi
inteligencji polskiej, w Gdańsku, która zaelię*
’ona pićrwsZemL dwoma dóśkónalemi odczy*'
tafn-i 1 tej- setji. stawi się niewątpliwie licznie
i tym razóńi. '
l
'
\"
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•4\,.., — Znowu samobójs.twp. Z pomostu
//•ÓrzęźJiie/skocz, jakaś niew>.:i,ta d o . morza .
wień'zajęty na, pomościę robotnik' r.;u/ji
obręcz ratowniczą, którą’ owa niewiasta
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Sporu n a #1« p a rły lnem
Spór pomiędzy oficeranr policji wschodnio-pruskiej a gdańsk ej który narobił ty
le wrzawy, wszedł w nowe stadjum, podczas
gdy część prasy lewicowej i oficjalne czyn
niki gdańskie i ws~hodnio-prusk:e demen
towały wiadomość, jakoby wyższe instan
cje urzędowe pruskie zakazały oficerom
policji wschodnio-pruskiej a naw et i :ch żo
nom spotykania się z oficerami policji
gdańskiej i ich rodzinami, obecnie praw i
cowe dzienniki Prus Wschodoloh i W. M.
Gdańska podtrzymują pierwotne swe infor
macje podnosząc twierdzenie, że zakaz ta
ki został wydany w poniedziałek 23 lutego
1931 roku o godzin'e 9,50 przed południem
w pokoju służbowym inspekcji malborskiej
przez podpułkownika Oswalda pod adre
sem oficerów policji wschodnio-pruskiej.
Zakaz ten spotykania się z gdańskiemi ofi
cerami wyszedł na podstawie rozporządze
nia prezydenta policji Friingla z Elbląga.
Prezydent Frńngel uzasadnił swe rozporzą
dzenie tern, że 50% urzędników gdańskiej
policji należy do partji hitlerowców. Na
cjonalistyczna .JPreussische Zeitung“ z Kró
lewca podkreśla, że jeden z urzędników w
Malborgu miał się podpułkownika Oswalda
zapytać, czy pruskie m inisterstwo spraw
wewnętrznych nie podtrzymuje swej poli
tyki dotychczasowej ' idącej w kierunku
utrzymywania śc'słych stosunków z Gdań
skiem. Podpułkownik Oswald miał odpo
wiedzieć, że obecnie pruskie ministerstwo
spraw wewnętrznych zmieniło swą polity
kę w tym względzie.

drzewa 8 citłsru —Gtl Asb
a zboże ret syf sicie

terystycznem: są dwa momenty. Cała spra
wa. która miała mieć charakter poutny, na
] brała wielkiego rozgłosu, dzięki różnicom
partyjnym w Prusiech i w Gdańsku. Z informacyj tych wynika, że policji gdańsk ej
w kołach pruskich przypisuje się tak da
lece radykalnó-nacjonalistycżny i hitlerow
ski charakter, że kierujące koła urzędnicze
pruskie nawet żonom i rodz nom oficerów
swych zabraniają spotykać się w towarzy
stwie gdańskich urzędników policji. Nie
Gdańsk boi się wschodnio-pruskiego nacjo
nalizmu radykalnego, lecz na odw rót Prusy
Wschodnie obawiają się zarażenia ze stro
ny Gdańska. Ponieważ przypuszczać nale
ży, że strony o których tu mowa dobrze się
znają jest to ciekawy objaw.
Z drug ej strony cała kampanja praso
wa ogłaszana, — odwoływana i ponownie
lozprowadzana, stwierdza najwyraźniej, że
pruskie ministerstwo spraw wewnętrznych
prowadziło politykę utrzymywania ścisłych
stosunków z policją gdańską i Gdańskiem
wogóle, że dopiero przejście połowy gdań
skich urzędników do obozu H tlera oziębi
ło politykę pruskiego m inisterstwa spraw
wewnętrznych z Berlina wobec Gdańska.
Aczkolwiek chodzi tu o rzeczy naogół
znane, to jednak spór cały wyprowadzony
przed forum publiczne rzuca ciekawy snop
światła na stosunki prusko-gdańskie.
Cała afera stała s'ę nawet przed miotem
interpelacji niemieckiej partji ludowej w
sejmie pruskim. Partja ta żąda zacieśnie
nia stosunków prusko-gdańskich.

W porcie gdańskim zaznacza się obe
cnie większe ożywienie. Rozwój portu ro
bi postępy. Dużo ładunków węgla idzie
obecn e głównie z Gdańska do Francji. Oży
wił się także wywóz drzewa. Drzewo pol
skie przewożone jest metylko do wscho
dniego wybizeża Anglji, lecz także do F ran
cji i Danii. Kilka parowców wywiozło ta 
kże cukier.
Nadzieje które w Gdańsku pokładano
na i nteresy opierające się na zbożu rosyj
skim dotąd się nie ziściły. Są jednak dal
sze starania w toku, aby zainteresować so
wiecki eksport zbożowy portem gdańskim.
Sowiecka polityka Cen jest wielką przeszko
dą w rozwoju gdańsko-sóweckm go handlu
zbożem. Rosja zresztą wywozi swe zboże
w głównej mierze morzem Czarnem. Na
ogół stwierdzić można dalszy postęp w roz
woju gospodarczym portu gdańskiego.

-Atoiw

W całej tej sprawie niezm ernie charak-

H ilgen b erg co n tra H tier
Kapitan Bura it di
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Na zebraniach nacjonalistów gdańskich w
przemówieniach czasami niezwykle oryginalne
tezy 6ą wygłaszane, Niemiecko-narodowa par
tja we Wrzeszczu pod Gdańskiem urządziła
sobie uroczystość w niedzielę wieczorem w nie
mieckim Kasynie, podczas której już na wstępie
inżynier Nord powitał obecnych wyrażając na
dzieję, że Gdańsk będzie niebawem członkiem
potężnych zjednoczonych Niemiec. Wywody te
jeszcze prześcignął przywódca gdańskich stahlhelmowców kapitan Burandt który między innemi rozwinął następujący program skromny:
Niemcy muszą uzyskać więcej ziemi na wscho
dzie europejskim, odebrać zrabowane kolonie i
uzbroić znowu cały naród, ponieważ bez bro
ni Niemcy nie zdobędą dawniejszej swei pozycji,
a bistorji nigdy inaczej nie pisano, jak krwią
i żelazem
Mimo O c z y w is te g o pokrewieństwa poglądu

K olonii

i

ibroicń
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W ubiegłym tygodniu zmniejszył się nieco
ruch w porcie gdańskim. Zawinęło bowiem
tylko 84 statki; w tern 68 parowców, opuściło
zaś port 88 statków, w tern 82 parowce. Co do
przynależności państwowej, to było na wejściu
32 statki pod banderą niemiecką. 15 pod ban*
derą duńską, 15 pod banderą szwedzką, 5 pod
banderą polską, 2 statki pod gdańsk a na wyj*
ściu 32 pod banderą niemiecką, 15 pod duń*
ską, 3 statki pod gdańską i 3 pod polską. Re*
szta statków dzieliła się na rozmaite inne pań*
stwa. Z 84 statków na wejściu przybyło 28
z ładunkiem, a mianowicie 19 z drobnicą, 1
statek z ładunkiem rudy żelaznej, 1 z ładun*
kiem śledzi solonych, 1 z ładunkiem złomu i
samochodami Forda, l z ładunkiem podpałków
: świeżych śledzi oraz 1 z ładunkiem celulo*
zy. Eksport towaru był również słabszy jak
w tygodniu poprzednim. Z 88 bowiem stat*
ków na wyjściu załadowanych było 82 a mia*
nowicie: 35 węglem, których 14 odeszło do
Danji, 9 do Szwecji, 4 do Francji,-4 do Nor*
wegji i po jednym do Holandji, Włoch, Rygi
i Bona Północnej Afryce. Drobnicą załado*
wanych było 22 statki, z których, jeden zabrał
również pasażerów, jeden także ładunek koni,
inny znowu ładunek fosfatu oraz drzewa i zbo
ża, 11 statków załadowanych było drzewem,
8 statków zabrało ładunek zboża. Pozatcm za*
brał 1 statek pocztę i pasażerów do Danji,
1 ładunek makuchów, lładunek mąki, 1 ładu
nek alkoholu, 1 ładunek papieru.

kapitanowi Burandtowi hitlerowcy niebardzo
się podobają. Wódz stahlhelmowców twierdzi,
że hitlerowcy wprawdzie zdarli niemieckiemu
Michałkowi czapkę z głowy, że stanowisko ich
iednak jest fałszywe. Nie hitlerowcy sami są
ruchem nacjonalistycznym, lecz wszyscy, którzy
od serca kochać i nienawidzieć mogą i w boskie
posłannictwo niemieckiego narodu wierzą. Na
cjonalistyczna partja od samego początku wal
czy o niemieckie ideały a Hugenberg iest sil
nym filarem ruchu nacjonalistycznego. Orga
nizacja bojowa Stahlhelm iest zrzeszeniem o naj
mocniejszej politycznej aktywności. Tylko na
broni opierać się może zwycięstwo. Kapitan
Stahlhelmu dał do zrozumienia, Hugenberg 'est
o 100% lepszy od Hitlera 1 że Stab'helm pod
każdym względem iest doskonalszy od oddzia
łów szturmowych Hitlera, Komentarze zbyte-

chwyciła. Ponieważ niewiasta wołała o ratu* czem zboczy? za daleko na prawo i wjechał
nek, rzucił jej następnie' pewien policjant li* w rów, skutkiem czego doznał potłuczenia gło*
nę, którą nie zdołała jednak pochwycić i od* wy i obrażenia. Szofer samochodu spostrzegł
pędzona została międzykrę. Po dłuższych za* wypadek ten i przewiózł rannego do pewnego
biegaęb wyratowało niewiastę kilku rybaków lekarza w Sopocie.
za pomocą łodzi, z wody. O przyczynach za*
— Przerwa komunikacji tramwajowej w
mierzonego samobójstwa niewiasty nic iesz* Siennej Hucie. W niedzielę po południu pę*
cże nic wiadomo.
kła u tramwaju linji nr. 4, kursującego między
— Przychwyceni na gorącym uczynku. W Gdańskiem a Sienną Hutą, oś, skutkiem czego
nocy na niedzielę włamali się 24*letni robotnik nastąpiła półtoragodzinna przerwa komunika*
Ernest Br. i 27*letni robotnik Paweł Ro. do cji tramwajowej, którą wznowiono dopiero po
destylacji firmy Stciff przy ulicy Halbengąsse. usunięciu uszkodzonego tramwaju.
Policja przytrzymała obu na gorącym uczyń*
— Które mieszkania podlegają rozporządzeniu
ku. U Br. znaleziono nabity rewolwer oraz
sztylet, a u Ro. pęk kluczy i wytrychów. Obaj o podwyżce komornego? Rozporządzenie senatu
aresztowani są już kilkakrotnie karani za kra* o podwyżce komornego podlegają wszystkie
dzieże z włamaniem i inne zbrodnie pospolite. mieszkania, urządzone przed dniem 1 stycznia
1917 r. oraz grupa mieszkań, urządzonych w
— Tramwaj najechał na sanie. W ponie* czasokresie 1 stycznia 1917 r. do 31 grudnia
działek rano najechał na ulicy Sudpromenade 1923 r. z pomocą funduszów publicznych. AVśzysttramwaj lińji nr. 6 na simie rzeźńika Augusta kie inne mieszkania, przedewszystkiem zbudo
R; z, Althiitte w powiecie Gdańskie Wyżyny, wano po 31 grudniu-1923 r., nie-podlegają temu
skutkiem czego, sanie zostały wywrócone i po*
rozporządzeniu.
ważnie uszkodzone -Winę zą nieszczęśliwy
wypadek ponosi mistrz rzeźnicki, który, jadąc
— Znowu wielki pożar w powiecie Wielkie
ra fałszywej stronie, przejechać chciał na stro* Żuławy. W nocy z soboty na niedzielę spaFJa
hę właściwą a konie nic zdołały załadowane się obora i stodoła rolnika Hugona Strehlkego
mięsem sanie przeciągnąć przez szyny tramwa j w Baarenhof. Pastwą płomieni padły mo*
j owe.
tor, maszyny rolnicze, młockarnia, kilka wo*
— Nieszczęśliwy wypadek podróżnego Po* 1 zów, zapasy paszy i narzędzia rolnicze. Poza*
laka. Jadący .na rowerze 2S*letni podróżujący tern znalazły śmierć w płomieniach krowa,
Leon .Turowski z. Poznania z Gdaiiśka do Kac* 2 cielęta, 34 świnie i drób. Strehlke ponosi
kn,. uległ nieszcześiiwenrą wypadkowi. Na szo* poważne straty,, poniewa^ był tylko nisko u*
sie bowiem , miedzy Oliwą a’ Sopotem oślepio* bezpieczony. Przyczyna pożaru nic została
ny został światłem .reflektora samochodu, nad* narazie stwierdzona.
jeżdżąiaćego z przeciwnego’ kierunku, przy*

WzzGr. ałhw Pracy

Senat gdański na swym posiedzeniu z
dnia 6 bm. postanowił rozwiązać natych
miast wydział pracy istniejący dotąd w or
ganizacji senatu gdańskiego. Poszczególne
zadania i dziedziny pracy należące dotąd
do tego wydziału zostały podporządkowane
wydziałowi senackiemu dla handlu i prze
mysłu, komunikacji
sprawiedliwości.
Urząd pracy podlega obecnie sprawiedli
wości, komisja rozjemcza wydziałowi ko
munikacji a urząd nadzoru procederowego
wydziałowi dla handlu i przemysłu. Roz
w ażan ie wydziału pracy spotkało się z silnem niezadowoleniem w kołach robotni
czych, które twierdzą, że w ten sposób
ograniczone zostały wydzmły pracujące w
interesie mas robotniczych.

EKSPORT I IM PORT
PRZEZ GDAŃSK I GDYNIĘ
w dniach 7 i 8 marca 1931 r.

.
Eksport.
Przeładowano w porcie gdańskim 696 wag.
14.836 t. węgla, 24 wag. zboża, 231 wag. drze*
wa i 88 wag. innych towarów; w porcie gdyń*
skini 728 wag. 13.247 t. węgla, 1 wag. /boża i
16 wag. cukru.
Ładowało węgiel w porcie gdańskim 17,
w porcie gdyńskim 14 statków.
Import.
Przeładowano w porcie gdańskim 30.wag.
rozmaitych towarów, w porcie gdyńskim 89
wag. złomu, 9 wag. sztucznych nawozów i 8
wag. innych towarów.

GDAŃSKA GIEŁDA ZBOŻOW A
z dnia 9 marca 1931 r.

i

(Notowania nicurzędowe)
Pszenica 130 funt. 15,50: 12S funt. 15,25;
żyto 12, jęczmień browarowy 14—15,50; jęcz*
mień pastewny 12—12,50; owies 12—l 1 ,75;
otręby żytnie 10, otręby pszenne 10.50—10.80.

ŚRODA, DNIA 11-GO MARCA 1931 R.

Czwarty walny zjazd
d e le g a tó w h ó l p o m o r sk ic h Z w iązku P o d o ficeró w
R ezerw y D. 0 . H. VIII.

O bniżenie sb ła d eb Kas
C h o rp h w rolnictw ie
Pomorska Komisja Pracy podaje do wiado*
mości, że od 1 stycznia br. do 31 marca br. o*
bowiązuje następująco zaszeregowanie robot*
ników rolnych do grup zarobkowych, odnoś*
nie płacenia składek do Kas Chorych: A. —
Deputatnicy do grupy V; Chałupnicy do gru*
py VI; Zaciąg kat. I, a. do grupy I; Zaciąg
kat. Ib do grupy II; zaciąg kat. łla -Uh—III
Zaciąg-kat. HI do grupy TV: Zaciąg kat. IV
do grupy V; Sezonowi, kat. I do grupy V; Se*
żninowi kat. U i lila do grupy VI; Sezonowi
kat. IV do grupy VII.
B. Służba włościańska (gburska) kat. I. do
grupy 111; kat. 11 do grupy IV; kat. HI do gru*
py V; kat. IV do grupy V; kat. V, do grupy
YI*tej.
Od kwietnia br. nastąpią pewne odchylę*
nia, o czcm w swoim czasie podamy. Jeżeli nie
którzy pp. pracodawcy już zapłacili składki
za styczeń i luty 'nr. według dawniejszej ta*
beli. to nadwyżka w tych miesiącach wplaco*
na będzie potrącona przy płaceniu składek *ft
miesiąc marzec br.
- 1
Co się tyczy inwalidowyeh, to powkdo*
mimy dodatikowo.
Pom. Komisją Prący

W imiennem glosowaniu uchwalono odbyć
Po przerwie oraz wspólnym obiedzie nastą
Ubiegłe] niedzieli Bydgoszcz gościła w
iwy eh aiurach setki marsowych postaci o ju* piło sprawozdania zarządu, z których wynika najbliższy walny zjazd w Grudziądzu oraz
nackim blyafcri w oczach, pewności i siły w że Zw. liczy przeszło 4,600 członków, a w ro* wziąć udział w zjeździć krajowym, który w
ruchach, tężyzny i hartu w rysach twarzy. — ku sprawozdawczym przybyło 200 członków. roku bież. odbędzie się w Gdyni. Pozalem
Niebylcjacy to goście, zahartowani wojenka Hufce przedpoborowe liczą 437 członków. — postanowiono zwrócić się do wiadz miarpdgj*
i twardym całopalnym, ofiarnym znojem w Zarząd z uznaia godną sprężystością kiero* nyefi o uwzględnienie podoficerów rezerwy
skiżbw Najjaśniejszej, co nie zna wytchnienia wał agendami Zwiąeku, czego miarą jest po* przy obsadzaniu stanowisk rządowych.
Budżet nar ok 1931*32 ustalono w wysoko*
»i zaszczytów i dostojeństw, jeno mitręgę w myślne załatwienie przeszło tysiąca spraw we*
śei zł. 18.400 W końcu prezes zarządu głów*
pocie czoła której owoce zbierać będę przesz* wnętrznych organizacji doniosłej wagi.
Na wniosek 'komisji rewizyjnej udzielono nogo, p. Jakubowski udekorował srebrnym że*
Je pokolenia, przyszłe d*ieci Polski silnej, —
murowanej, mocarstwowej. Ze wszech stron absolutorjum ustępującemu zarządowi i wy* tonem sekretarza kola grudziądzkiego p. Tęo*
Pomorza zjechali do grodu nadnoteckiego de* brano nowy w składzie następującym: Tyener fila Kazimierskiego za zasługi, położone na
legacji Kół Zw. Podoficerów Rezerwy, by zdać z Torunia jako prezes (ponownie) Eoker (Ino* poiti PW. i WF. Obrady przeszły pod znakiem
rachsmek z pracy zeszłorocznej, zbilansować wrocław) pierwszy wiceprezes, Zagrodnik (Pol skupieniami powagi. Z każdego z mówców prze
swe trudy skromne, nie rzucające się w oczy, plin) drugi wiceprezs, Małkowski (Toruń) se* bijała wiara w przyszłość i zadowolenie z
nie reklamowane ku „podziwowi" nieumieja* kretarz, Szynkłewski (Toruń) zast. sekr„ Roz* osiągniętych już wyników pracy zbożnej i
wadowski (Toruń) skarbnik, Komendantem o- skoordynowanej. W jedności siła — z tą my*
esfth się dziwować, wyttkmąć sobie wzajem
błędy, pochwalić wyczyny zbożne, nabrać o* hrany został Schneider, zast. kom. Wojtasik, ślą i przeświadczeniem opuszczały salę obrad
mchy na dalszy, całoroczny okres pracy sko* ławnikami zostali: Lenarezyk (Grudziądz), Lu* rzesze przyszłych kadr żołnierzy Rzplitej.
ordynowanej, świadomej celu, wiernej hasłu- bański (Chełmno).
Honor i Ojczyzna!
Zjechali więc delegaci z Nakla, Grudziądza
Lidzbarka, Gdyni, Brodnicy, Chodzieży, Sta*
rogardu, Chełmna, Chełmży, Torunia, Wierz*
choaławic, Nowegomiasta, Podgórza, Swiecia,
.Wąbrzeźna, Samborza, Inowrocławia, Gdań*
sk i in. Zjazd zaszczycił swą obecnością rów*
nieś i prezes głównego Związku p. Jakubów»
ski z Warszawy.
O godz. 8,15 ul. Manez. Focha zaroiła się
Pisaliśmy szeroko o niesłychanych prób. Doeringa wśród społeczeństwa,
Na łamach pisma naszego pierwsi
tłumami karnych rycerzy obowiązku narodo* wszczęliśmy alarm przed niebezpie*
metodach, jakiemi instytucję tą któ* chciano przywłaszczyć sobie na wła*
wego, którzy uformowawszy pochód ruszyli czeństwem zamiany na majątek pry* rej twórcy nadać musieli ze względów sność prywatną.
Skutki naszei akcji byłv niezwyk*
wśród dźwięków orkiestry i łopotania na mro* watny, jakie groziło „Domowi Katoli narodowych formę spółki, a która zbu
źnym wietrze sztandarów do kościoła św. Trój ckiemu“ w Brodnicy, pomnikowi poi* dowana została także ze składek, — le owocne. Sprawą „Domu Katolickie*
cy na nabożeństwo. O godz. 10,15 rozpoczęły skiego wysiłku, ofiarności i zdolności zbieranych przez
zasłużonego nad go“ zainteresowały się władze, któ*
się w sali „Pod Lwem“ obrady Zagaił je do* organizacyjnej za czasów zaborców. l wyraz działacza miejscowego śp. ks. rych stanowisko zmusiło zarządzają*
cego spółki do rejterady. Po latach 5
tychczasowy prezes p. Tyoner z Torunia o*
(statut przewiduje zwoływanie ze*
krzykiem na cześć p. Prezydenta Rzplitej, —
brań corocznie) odbyło się wreszcie
ort* Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsud*
Zebranie Walne udziałowców „Domu
skiego. Powitawszy następnie licznie przyby*
tyeh przedstawicieli władz miejscowych, cy*
Od kilku tygodni na terenie No* zaradczych zachodzi obawa, że epi* Katolickiego“ które praktykom do*
wiłnych i wojskowych p. Tyener poprosił se* wego zanotowano szereg wypadków demja duru brzusznego przybrać mo* tychczasowyra położyło -kres. Mimo
usilnych zabiegów, by skupić najwjęk
kretara« o odczytanie depesz z życzeniami. Z zachorzeń na tyfus brzuszny, z któ* że groźniejsze rozmiary.
Ponieważ stosunkowo znaczną i* sza możliwie ilość udziałów, wysiłki
kolei nastąpiły przemówienia (»witalne, któ* rych parę zakończyło się śmiercią.
rych długą kolejkę rozpoczął naczelnik wy*
Ostatnio zmarła na tyfus kilkuna* lość zasłabnięć zanotowano w miej* te p. Bizana zostały nrzekreślone u*
seowej szkole powszechnej, wskażą* chwałami zebrania Walnego, - które
działu Województwa Pomorskiego, mjr. rez, stoletnia niejaka Gronkówna.
Wśród dziatwy szkolnej zanoto* nem byłoby na pewien okres zamknąć odbyło się w „Domu Katolickim“ we
p. Grzanka, w imieniu p. Wojewody Lamota
podkreślając znaczenie Związku jako czynni* wano również kilkanaście wypadków szkołę i przeprowadzić odpowiednią wtorek. Wybrano na temże zebraniu
Radę Nadzorczą, do której weszli p.
ka cementującego armję. Praca Związku — zachorzeń, a wobec słabych środków dezynfekcję.
p.: ks. prób. Bielicki, ks. prób. Ka*
mówił p. nacz. Gr zanika — jest .szczególnie do
miński, mec. Kocewara, em. star. Ol*
niosłą tu na Pomorzu, bowiem karna usyste*
szewski i dyrektor Tyczyński.
matyzowana współpraca z armją czynną two*
rzy znakomitą platformą spójni obywatelskiej
Rada Nadzorcza uprawniona jest
Jaik corocznie tak i w tym roku w dniu 3 |
To w. Czytelni Ludowych w Poznaniu — do wyboru Zarzadu. Członkowie Ra*
jest podstawą armji narodowej, dla której do*
naja przeprowadzana będzie na terenie całego | ua obszarze województw: poznańskiego, po* dy Nadzorczej daią pełną rękojmię,
bro Rzplitej jest najwyższem prawem. P nacz
morskiego i górnośląskiej części wojewódz* że „Dom Katolicki“ jak przed laty,—
Grzanka zakończył swe przemówienie okrzy, kraju zbiórka pieniężna na cek oświatowe.
stanie się znów otfniskiem życia spo*
Ministerstwo spraw wewnętrznych wydało już twa śląskiego.
kiera na cześć Związku.
Macierzy Szkolnej w Cieszynie ~~ na ob* łecznego i kulturalnego, że biblioteki
W imieniu dowódcy DOK VIII gen. Pa; zezwolenie na przeprowadzenie kwesty nastę*
szarże cieszyńskiej części województwa śląs* towarzystwa i związki w jego murach
sławskiego zabrał głos mjr. Cąpala zaznacza^ pującym towarzystwom oświatowym:
znajdą pomieszczenie, zapewniające !
jąc iż wojna światowa wzbogaciła młodą armję
Polskiej Macierzy Szkolnej z siedzibą w skiego.
Zezwolenie na urządzenie w dniach od 3— umożliwiające im należyty rozwój.
[jolsiką o moc doświadczeń zwłaszcza w dzie* m. st. w Warszawie ua obszarze województwa
dżinie przygotowania się do nowej wojny, — białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódź* 9 maja 1931 roku zbiórki publicznej na cele
jeśli zostanie nam ona narzucona. W państwie kiego, warszawskiego, nowogrodzkiego poles* oświaty pozaszkolnej jest pod warunkiem, żc
naszem, odczuwającem jeszcze następstwa woj kiego i wołyńskiego, oraz na terenie m. st. wyżej wymienione towarzystwa jak i osoby
_Pożar w zabudowaniach hotelu. Onegdaj
przez te towarzystwa wydelegowane dla cc*
ny światowej są trudne warunki pracy, jednak Warszawy;
w
zabudowaniach
Hotelu Centralnego wybuchł
łów
kwestarskich
będą
ściśle
przestrzegały
o*
jednością i celową organizacją zdziałać moż
Polskiej Macierzy Szkolnej Ziem \Vschod*
groźny
. . . .pożar. Spaliły się dwa samochody,
na cuda. W tym kierunku Zw. Podof. Rez nich z siedzibą w Wilnie — na obszarze wo* bowiąaujących przepisów.
Zbiórka publiczna winna być przeprawa* I t tych jeden komornika sądowego p. Źuralgkie
wiele już zdziałał i z czasem stanic się wzo jewództwa wileńskiego;
dzojra
zasadniczo tylko w lokalach, a w dniu I go, drugi zaś szofera p. Petkiego. Dzięki ener*
rem do naśladowania. Następnie przemawiał
Tow. Szkoły Ludowej w Krakowie — na
prezes zarządu głównego p. Jakubowski
obszarze województw; krakowskiego, lwów* 3 maja może się odbyć również na ulicach i I gieznej akcji straży pożarnej pożar zdołano
placach.
zlokalizować.
Warszawy, kreśląc cele i zadania Związku
skiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego;
który jako organizacja polityczna wypisał na
swym sztandarze najpiękniejsze z haseł: mo*
carstwowa Polska.
Z kolei witali przybyłych na zjazd imię*
niem miasta radca llanczcwski, w zast. dowód*
cy dyw. gen. Thommego por. Szymanowski,
który m. in. zaznaczy! że liczba czynnych in*
struktorów PW. świadczy dobitnie o 100 proc
żywotności tej organizacji, przedstawiciel sta*
rosty dr. Berety, prezes okręgowego związku
rzęcych 40 ton, tytoniu 1.441 ton, śledzi 260
Ciężkie warunki nawigacyjne w lutym, spo* 23 st. poj. 33.459 ton, trzecie Niemcy — 35
uczęstników powstań narodowych Kończak,
ton. produktów spożywczych 47 ton. drobnicy
statków
poj.
15.806
ton,
czwarte
Danja
—
22
wodowane mrozami i silnemi burzami odbiły
imieniem Uubu inwalidzkiego Michalski, —
się ujemnie na ruchu portowym. Ilość statków st. poj. 21.834 ton. Dalsze miejsca zajmują ko* 15 ton.
przedstawiciele powstańców i wojaków, związ
Ogólny wywóz wynosił 260.437 ton i skłazawijających do portu w' stosunku do pwprzed lejno: Norwegja 16 st. Łotwa 10 st.; Estonja
ków zawodowych wojskowych, imieniem
dało
się z 230.670 ton węgla eksportowego,
4
st.;
Angłja
i
Finlandja
po
3
st.;
Francja
i
niego miesiąca obniżyła się o 14 jednostek, ale
„Dnia Pomorskiego“ i „Dnia Bydgoskiego“
w stosunku do tego samego miesiąca poprzed* Gdańsk po 2>st.; Ameryka, Japonjs, Litwa, 11.343 ton bunkru (paliwo okrętowe), 1225 ton
prof. Garbicz, imieniem „Dz. Bydgoskiego1
niego roku zwiększyła się o 50. Znaczne zwięk Czechy i Węgry po 1 st. Ogólny obrót towa* koksu, .5611 ton żyta, 4430 ton cukru, 1302 ton
red. Nowakowski i in.
szenie się ruchu portowego w stosunku do ro* rowy dal w lutym cyfrę 291..104 ton i nieco wytłoków buraczanych, 3493 ton bekonów, 454
Prezes Tyener odczytał telegramy hołdo*
ku poprzedniego świadczy wymownie o sta* zmniejszył się w stosunku do poprzedniego ton wędlin, 56 ton drobiu, 18 ton masła, 31 ton
wnicze do p. Prezydenta Rzplitej, p. Marsz,
iym rozwoju portu, pomimo wyjątkowego na* miesiąca. Jest to zrozumiałe ze względu na jaj 385 ton ryżu- 920 ton siarczanu amonu, 203
Piłsudskiego, prezesa Rady Min. Sławka, p.
krótszy o 3 dni czasokres ni. lutego.
ton cynku i 350 ton różnej drobnicy.
pięcia kryzysu gospodarczego.
wojewody Lamota, gen. Pasławskiego i bisk.
Węgiel był przeznaczany do następujących'
Zmniejszenie się nastąpiło kosztem ekspor
Weszło do portu w lutym 175 statków, poj.
Okoniewskiego, przyjęte przez aklamację.
krajów: 67.075 ton do Norwcgji. 64.429 ton do
tu
gdyż
import
utrzyma!
sic
na
wysokości
po*
157.421
ton
netto,
w
tern
56
statków
z
ładun*
Depesza do p. Marsz. Piłsudskiego brzmi:
Szwecji, 47.455 ton do Danji; 11.157 ton do
„Czwarty walny zjazd delegatów okręgowych kiem. Wyszło zaś 167 statków, poj. 151884 ton przedniego miesiąca. Przywieziono razem Francji, 9,682 ton do Belgii, 7,689 ton do Fin
30.867 ton towarowy w tern złomu 21.574 ton,
Związku Podoficerów Rez. DOK VIII zasyła w czcm było 137 z ładunkiem.
rudy 2,800 tom, wyrobów żelaznych 1 S) ton, landii, 7,668 ton do Łotwy; 6000 ton do Włoch
Reprezentowane
były
bandery
16
narodo*
Ci, Penie Marszalku, wyrazy czci i poważania
5466 ton do Holandji, 2030 ton do Hiszpanii;
zapewniając, iż stoimy wszyscy wiernie przy wośęi. Na pierwszem miejscu jak zwykle Ikro* miedzi i cyny 142 ton, bawełny 381 ton. roa*
2008 ton do EstonjiTwoim boku. Prowadź nas Wodzu do zwycię* czy bandera szwedzka z 51 statkami pojem. tarjalów drzewnych 53 ton wyrobów z drzewa
100
ton,
tomasyny,
3,810
ton,
produktów
zwie*
36.065 ton, drugie miejsce zajmuje polska. *
stw*.

„Dom Katolicki” w Drobnica ocalony
dzięki interwenci! „Dnia“

Epidemia tyiusu brzusznego wybuchła w Nowem

„O fw iota In d ii d o k o n a cudu*

Obroty yorta gdyńskiego w latom

Lekkie iranitiszcnie się tonnażu — Bander« 16 państw
w polskiej gościnie

te

siWÉA, DNIA 11-GO MARCA 1931 R.

KRONIKA
TO RU Ń
Kalcndcrtyh rzym.-kat.
Wtorek 40 Męczenników
Środa Konstantyn w,
mm Stan wody w Wiśle z dnia 9. 3.: Zawis
ehost +2-96, Warszawa +2:39, Płock +220,
Toruń +2.58, Fordon +'5.12, Chełmno +2.24,
Grudziądz +2.66, Korzeniewo +2.85, Piekło
+2.22, Tczew +2.02, Eińlage'+2.46, Schiewenhorst +2,54.

Repertuar Teatru M iejskego:
Wtorek, 10. 3. o godz. 20: „Miss Europa“.
$roda. 11. 3. o godz. 20: „Pani Ministrowa“.

Repertuar kin:
Pałace (kino dźwiękowe) — „Pod dachami
Paryża“.
Mars — „Arlekinada życia“.
Lux — „Przygody jeńca wojennego“.
Światowid, ul. Prosta — „Męka milczenia“.
Corso, Rynek Nowomiejski — „Tarzan
władca dżungli“.

Z m *as a
— 11°. Temperatura powietrza wynosiła w
dniu wczorajszym w Toruniu o godz. 7 rano
7 stopni. Najniższa temperatura, jaką zano
towano wczoraj — 11 stopni, najwyższa — 1.
— Osobiste. Jak się dowiadujemy, w dniu
11 marca r. b. prezes Sądu Apelacyjnego p.
Cezary Szyszko zostanie udekorowany w War*
szawie krzyżem komandorskim Polski Odro*
dzonej.
— „Sądownictwo administracyjne“. Sto;
warzysz, prawników" zawiadamia niniejszem,
że w sobotę, 14 b. m. o godz. 17 w gmachu
Sądu Apelacyjnego odbędzie się odczyt prezes
sa Sądu Administracyjnego p. .1. Stanowskie*
go p. t. „Sądownictwo administracyjne“.
— W walce z uzdrowieniem obyczajów.
Staraniem Zjednoczenia' Pracowników Niewis
domych R. P. wyświetlać będzie kino „Lux“
w czasie od dnia 1.0—12 . b. nj. film p. t. „Wal
ka ze skutkami prostytucji“. Film poprzedzi
odczyt dr. med. Marty Grabowskiej. Seansy
odbywać się będą oddzielnie dla mężczyzn i
kobiet. Dochód przeznaczony na cele Zjednoczenia Pracowników Niewidomych.
— Stowarzyszenie Emerytów Koło Toruń
wojew. pomorsk. w Toruniu odbędzie swoje
miesięczne zebranie w sobotę, dnia 14 marca
o godz. 19-tej w lokalu restauracji Ratusza,
Stary Rynek. Uprasza się .o jak najliczniejsze
przybycie -wszystkich członków ze względu na
ważne obrady. .Przyjmowanie nowych człon;
ków. Zarząd.......................

Sprawcy krwawych zajść
14 w rześn ia mb. r. przed Sądem A p ela cy jn y m
grupy, do której zalicza Kanarowskiego. K*>
narowski wskazywał tłumów policję, mówiąc:
„Idźcie za nim, to tajny“ — lub „Patrzcie, ob
rabiają tajniaka“, więc był uczestnikiem tłu
mu i dla tego należy go zasądzić na podsta
wie §§ 115 k. k. ustęp 1. Prokurator zbija
punkt po punkcie zeznań świadków odwodowych Kanarowskiego oraz innych oskarżo*
nych, wskazując, że zeznania Kanarowskiego
nie stoją w żadnej sprzeczności z zeznanianr
świadków dowodowych, że natomiast zezna*
nia świadków odwodowych pozostałych oskar/
żonych nie przedstawiają żadnej wartości
gdyż świadkowie ci rekrutują się z uczestni*
ków tych rozruchów, a ponadto prawie wszy»»
cy są osobnikami o ciemnej, kryminalnej prze*
szlości.
Reasumując swoje wywody, prokuratownosi o zasądzenie uwolnionych w I instan
cji osk. Kanarowskiego, Gruźłewskiego i Ko*
złowskiego, wnosi nadto o uznanie winnymi
zbrodni z § 115 ust. 2 k. k. Rusinka, Hinza i
Górskiego, nadto wnosi o cofnięcie osk. Ru.
sinkowi warunkowego zawieszenia kar,’. Co
dc innych oskarżonych, prokurator wnoai o
surowy wymiar kary.
Pierwszy z obrońców przemawiał dr. Bo
rek, obrańca Nadarzyńskiego. Przedstawi*
oskarżonego jako psychopatę, i prosi o uwol
nienie oskarżonego.
P. mec. Barcikowski z Warszawy w swo
je m przemówieniu puszczał się na fale dem*;
gogji procesowej, twierdząc, że proces toruń
odrzncaitjc wn!os«lf n a ćistra tu » n o d w y isz r n ie ojtlai *a
ski jak i inne pokrewne przypominają średnio
l i c z n i k i ! i « g a z o g s E ie r z c
wieczne procesy czarownic, i że policja stoso*
Rada Miejska na wczorajszem nad pozycjach, w dziale 10 budżetu admi* wała wobec oskarżonych najokrutniejsze tor*
zwyczajnem posiedzeniu przyjęta bud nistracyjnego oraz przez skreślenie tury. W końcu przedstawia oskarżonych jako
żet miasta na rok 1931*32 w brzmieniu niektórych pozycyj w dziale przedsię „Prometeuszy polskości, na których rzuca się
przedstawieniem przez komisję uzga* biorstw, m. in. sumy 75.000 zł. na no* oswobodzony przez nich Biały Orzeł, wyry
we ujęcie wody. Wniosek Magistra* wając im z żywego ciała wątrobę“.
dniającą.
Deficyt, powstały w wysokości 137 tu, idący w kierunku podwyższenia
Niezbyt poważne te wywody, i zbyt na
tysięcy zł., który Magistrat propo* opłat za dzierżawę liczników i gazo* ciągnięte porównania, wywoływały uśmiech
nował pokryć z podwyżki opłat za mierzy. Rada Miejska jednomyślnie politowania na ustach krytycznych, a zmusza
dzierżawę liczników i gazomierzy, Ra* odrzuciła.
ły do płaczu kilka histeryczek, które znajdo
Szczegółowe sprawozdanie żarnie* wały się na sali.
da Miejska uchwaliła pokryć przez
podwyższenie dochodów w pewnych ścimy w numerze jutrzejszym.
Powszechną uwagę zwróciło również prze*
mówienie mec. Ossowskiego, który nie ogra*
niczyi się, jak w I instancji, do obrony swego
klijenta Kanarowskiego, lecz bardzo gorliwie
bronił pozostałych oskarżonych, członków
Zator lodowy pod Chełmnem w ciągu mały się lody na przestrzeni 12 km., t. j. od PPS. „jako dobrych synów Ojczyzny i ziemi
ostatnich 24 godzin został rozbity przez lodo; kilometra 695 do 683. Miejscowość Karobni* pomorskiej“. Zwróciło również uwagę, że p.
łamacze, które pracujśi tam już od kilku dni. ki (km. 684) jest pod wodą. Napływająca wo* mec. Ossow-ski bardzo gorąco protestował prze
Prace lodolamaczy posuwają się powoli z po* da w dalszym ciągu zalewa niżej położone te; ciw przedstawianiu osk. Kanarowskipgo jako
wc.du silnej podbitki, która dosięga dna ko; reny. Stan wody w Nieszawie: 8 marzec wybitniejszego działacza Stronnictwa Narodo*
ryta. Na tym odcinku, według stanu z dnia +5.40, 9 marzec +5,40.
wego, podkreślając dobitnie, że osk. Kanarow
Pod Zawichostem zator lodowy również się ski odgrywa zarówno w redakcji „Słowa Po
wczorajszego, pozostaje jeszcze do usunięcia
około 20 km. pokrywy lodowej. W powiecie utrzymuje.
morskiego“ jak i w partji „mniej niż drugo;
Stan wody w Wiśle w Toruniu wynosił
chełmińskim woda zalała niżej położone, po
rzędną rolę“.
prawym brzegu Wisły miejscowości: Mała wczoraj o godz. 8;mej rano +2.58, o godz.
Po przemówieniu p. mec. Matuszewskiego,
17*tej +2.54, pod Fordonem o godz. 8*mej ra obrońcy Kozłowskiego, sąd zamknął rozprawę.
i Wielka Kępa.
Stan zatoru pod Nieszawą pozostaje bez no +5,12, o godz. 16;tej +5,13.
W YR O K .
zmiany. Powyżej, pod Bobrownikami, zatrzy*

W drugim dniu rozprawy przeciw spraw;
eom krwawych zajść po wiecu Centrolewu
w dn. 14 września ub. r. przystąpiono do prze=
słuchania powołanych świadków, których ze;
znania miały wykazać alibi osk. Kozłowskiego.
Przesłuchani w tej sprawie świadkowie Rusz;
kowska, Koeiniewski i żona Kozłowskiego, nic
nowego do sprawy nie wnoszą.
Po zamknięciu postępowania dowodowego
zabrał głos. p. prokurator Bieńkowski:
„Sprawa, którą sąd ma przed sobą, jest
sprawą wybitnie polityczną i z tego punktu
należy ją rozpatrywać. Sprawa Centrolewu,
to walka partji z rządem, przeniesiona z Sej;
mu na ulicę, walka, która miała na celu obalę;
nie ustroju państwowego.
Sprawa ta ma wyraźny zwiizek ze sprawą
b. pos. Nehringa (PPS.), osądzonego przez sąd
Okręgowy za przygotowywanie zdrady stanu,
oraz ze sprawą Centrolewu, odbywającą sie; w
Warszawie, oraz wreszcie z procesem o za;
mach na życie Marszalka Piłsudskiego“.
Prokurator przypomina znany okólnik Cen;
trolewu, wydany przed 14 września przez cen;
tralny Zarząd P. P. S„ a który niedwuznacznie
wzywa do stawiania oporu policji i władzom
bezpieczeństwa.

Za duchowych sprawców rozruchów w To;
runiu, prokurator uważa Rusinka, Hinza i Gór;
skiego. Tego nie uwzględnił sąd w wyroku
+-szej instancji, którym skazani zostali tylko
z § 127 k- k. W dalszym ciągu swego przemó;
vnenia prokurator podkreśla, że wyrokiem Lej
instancji zostali szczególnie dotknięci ci, któ;
rzy byli tylko wykonawcami swych przywód;
ców, a ci, którzy wkładali w ich ręce broń
bratobójczą, ci, którzy pchali ich do rozlewu
krwi, ci zostali uwolnieni. Przecież Rusinek,
przemawiając w Grudziądzu, powiedział wy;
raźnie, że pochód musi się odbyć nawet za ce*
nę krwi. Wszyscy trzej powinni odpowiadać
jako duchowi sprawcy tych rozruchów anty;
państwowych z §§ 115 k. k.
Dalej prokurator przechodzi do drugiej
grupy oskarżonych. Nadarzyńskiego, Kopyciń;
skiego, Filipskiego i Bluma, uważając wymię;
rzoną im w I instancji karę za zbyt łagodną
i wnosi o surowszy wymiar kary, przyczem spe
cjalnie podkreśla, że tu na Pomorzu każda
próba wywołania zbrojnych rozruchów prze;
ciw państwu jest przez wrogą propagandę wy;
zyskiwana i przedstawiana jako akt sabotażu
miejscowej ludności przeciw państwu.
Zkolei prokurator przechodzi do trzeciej

Rada miejska n«!»w»pifa budżet
na rok 1931-32

Co się d ziele n a W iśle?

— Koncert religijny w .kościele Garnizono*
wym. Dnia 22 marca 1931 r. (niedziela pasyjs
na) odbędzie się wieczorem" w kościele garni=
zonowym w Toruniu' tradycyjny koncert res
ligijny. W programie .najcenniejsze utwory
muzyki kościelnej, w wykonaniu pierwśzorzęd*
nych artystów chóru i orkiestry. Bliższe
szczegóły ukażą" się w áfikzách. Bilety .w ce»
nie 50 gr. do 2 z!., do nabyć ja od dnia.12 mar;
ca b. r. w Księgarni Pomorskiej (dawn. „Stel*
la“), ul S zeroka..........................
— Zgony. .Dnia 9 marca 1931 r. zmarli: i
lak już donosim y o tein na inneni m iej sowej, jak tego w ym aga kodeks postępo
w Toruniu: Agata Drużyńska, ur. 28. .1. 1931; scu, p. K anarow ski „p rzestał być w spół w ania karnego. W tym celu posterunko
Stefanja Kwiatkowska, ur. 26. 5. 1917; Edyta pracow nikiem redakcji „Słow a P o m o r wy K om isariatu I udał się do m ieszkania
Ulawska, ur. 5 .3. 1931; Anna Cierpiałkowska,
p. K anarow skiego oraz do redakcji „Sło
skiego“ .
ur. 9. 11. 1930 r.
S praw a p. K anarów skiego zaczyna o- wa P om orskiego“ . N igdzie go jednak nie
becnie o tyle nabierać zabarw ienia sen zastał, ani też nie m ógł otrzym ać bliż - 1
Na EsSaScius cżw.or<»9raltu
sacji, że wngołe nie w iadom o, gdzie p. szych inform acyj, gdzie p. K anarow ski
„ P o s i ąUnf.iaamś. P a r u * « "
K anarow skt się znajduje i że poszukuje obecnie się znajduje. W łaścicielka m iesz
P A Ł A C E .
ro policja, a co najciekaw sze m iejsca je kania zaś, u której mieszkał, oświadczyła,
Nie ulega wątpliwości, że „pod dachami Pa go obecnego pobytu nie zna naw et re  iż p. K anarow ski od dwóch dni już nie
ryża“ wybiega daleko ponad przeciętność zwy dakcja „Słow a P om orskiego“ .
był w domu. W ładze policyjne wszczęły
czajne,1 sztoki filmowej i, stanowi genialne
Sąd G rodzki postanow ił w dniu 7 bm. w zw iązku z tem dochodzenia, m ające na
wprost odzwic: ciadlenie paryskiego . życia „z doprow adzić p. K anarow skiego do Sądu celu odszukanie m iejsca pobytu p. K an a
poddaszy“; zasłużenie też zajmuje ¡edno z pier na dzień w czorajszy celem odczytania mu rowskiego
wszorzędnych miejsc w. obecnym repertuarze sentencji w yroku w pewnej spraw ie pra
kinowym. Apasze, knajpy, kominy .fabryczne,
zaułki ciemne a groźne, „kasiarze" przy robo
cie, obławy, pojedynki na koziki... Widz pławi
się w realizmie, ociera o brud szynkwasów : za
\y ub. niedzielę odbyło się w gmachu j perski dziękował P. I. R. za poparcie, jakiego
kamarków ulicy i... życia, gdzie zamiast jakich
Gimnazjum
Żeńskiego, przy ul. Małe Garba* j doznały kursy, przyczyniło się to bowiem
kolwiek ideałów, świecą tylko zakopcone la
tarnie, to też wyohodzi ze sztuki przygnębiony vy, wręczenie świadectw uczniom ogrodni. i wielce do prześwietlenia, pokrytego dotych*
zetknąwszy się na platformie srebrnego ekran1- czym, którzy ukończyli teoretyczny kurs nau* j czas tumanem nieuctwa.
ki ogrodniczej i nauk przyrodniczych z nauką \
Na zakończenie zwrócił jeden z wykładów
z brzydotą i bezmiarem nędzy moralnej.
Genialną wprost gra artystów, zwłaszcza bo tą związanych. Kursy odbywały się pod pro; \ ców uwagę kursantów na to, że nie wystarcza
hatera sztuki sprawia że rozstajemy się z nim tektoratem P. I .R. Słuchaczy było 24, przy- I otrzymać świadectwo o przesłuchaniu kursu,
ze współczuciem i żalem, że wszystko się... czero wszyscy słuchacze okazali o tyle żywe j lecz, że należy rzeczywiście i namacalnie pójść
tak właśnie kęticzy. Niektóre sceny za brutal zainteresowanie-się sprawą, że lekcje posiada;j śladami Mendla i Burbanka, gdyż wobec ko*
ne. Prześliczna piosenka „sous les toits de Pa- !v raczej charakter przyjacielskich biesiad, losalnej życiowej konkurencji, tylko owocna
praca może im zapewnić egzystencję w przy
suchych wykładów.
ris“ („pod dachami Paryża“) świergoce jak pta aniżeli
szłości.
Obecni
byli
przedstawiciele
P.
I.
R.
pp.
Dyszek w błękitach ponad całą tą szarzyzną i bru
Najlepszym kursantom rozdano 14 nagród,
kier
i
wicedyrektor
Wyrobisz,
personel
peda=
dem i przewija się jedyną złotą i wdzięczną
przyczem
trzy najpierwsze nagrody P. I. R.
gogiczny,
oraz
wszyscy
patronowie
—
chlebo
nitką poprzez całą sztukę.
otrzymali
Rygielski,
Wa.sikowski i Pollack.
dawcy
kursistów.
Nadprogram niezwykle zajmujący, zwłaszcza
Zagaił uroczystość p. dyr. Dykier, zwraca* _ Szczęść im Boże w ich przyszłej pracy,
dźwiękowy reportaż mowy wielkich nieżyją
St. W.
cych już ludzi: Focha, Clemenceau i Strese- jąc się w serdecznych słowach do kursistów. j
Prezes
ogrodników
handlujących
p.
A.
Prze
|
manna.

f iiliic fest p. K am trow slsl ?

Zakończenie kursów o^rońniczgch

W poniedziałek o godz. 11 przed poł. sąd
ogłosił następujący wyrok:
Co do Rusinka i Hinza zatwierdza się wy
rok pierwszej instancji, skazujący ich po 6 wie
sięcy więzienia. Nadarzyńskiemu zmienia się
wyrok z 2 lat ciężkiego więzienia na 6 miesięcy
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Ko*
pycińskiemu i Filipskiemu zmienia się karę
z 4 lat ciężkiego więzienia na 2 lata ciężkiego
więzienia, Co do innych oskarżonych i zasą
dzonych w pierwszej instancji a mianowicie:
Grajewski 6 miesięcy, Dębski 6 miesięcy. Klein
9 miesięcy, Blum 2 lata więzienia i Wróblew
ski 6 miesięcy, wyroki pierwszej instancji
uchylono, i oskarżonych uwolniono, Natomiast co do uwolnienia Gruźłewskiego uchy
lono wyrok uwalniający pierwszej instancji
Gruźłewskiego zasądzono na 6 miesięcy wię
zienia i karę tę zawieszono na 3 lata. Dalsze
wyroki uwalniające I instancji sąd zatwierdził.
Prokurator wniósł od wyroku kasację.
Nadzwyczaj łagodny wymiar kary, zwłasz
cza co do osoby osk. Nadarzyńskiego, który
bił p. Starostę Grodzkiego tak silnie, iż każ
dy z tych ciosów mógł być śmiertelny, byl
pewnego rodzaju niespodzianką.

Z te a tru
— „Roxy“. W czwartek, dnia 12 b. m. +
godz. 20*tej wspaniała komedja Barry Conner*
sa „Roxy“. Przebojowa sensacja scen amery
kańskich grana z wielkim sukcesem w Krako
wie i Łodzi, wejdzie na deski naszego teatru.
Tytułową rolę kreuje ulubienica publiczności
p. J. Porębska, a partneruje jej dyr. Benda,
reżyserujący tę przemiłą, słoneczną, opromie
nioną humorem i sentymentem sztukę, której
całkowitą obsadę złożą pp. Małkowska-Ko*
złowska, Kopczyńska, Dytrych, Dębowicz, Ta*,
tarkiewicz.

mmmmmm*
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G D Y N I A
Kronika

K ronika

S y ta aptek: Apteka Centralna.
S in a .

HiltO „MORSKIE OHO“

Morskie Oko: „Za oceanem".

Czarodziejka: „Rycerz madame d'amour".
— Pogłoski o rozbudowie handlowej floty ro
syjskiej. Jak podaje „Scandinavien Shipping
Gazette" Rosja opracowała plan rozbudowy swej
floty handlowej, przewidujący budowę 305 okrę
tów na okrągłą sumę 400 miljonów rubli.
Obecnie w Leningradzie jest w budowie dzie
sięć okrętów po 6-000 ton każdy, zaś szereg stat
ków buduje się w Mikołajowie na Ukrainie.
Szybki rozwój floty handlowej sowieckiej nie
pokoi armatorów zachodu.
— lVGdyni powstało koto Przyjaciół Zw,
Strzeleckiego. W tych dniach odbyło się w
Gdyni zebranie organizacyjne 'kola Przyja»
ciót Związku Strzeleckiego. Na zebraniu wy»
brany został komitet celem opracowania mater
jałów na walne zebranie, które wygłosi zarząd
Koła. Do komitetu wchodzą m. in. ks. prób.
Surman, p. prez. Nowacki i p. dyr. Zegarski.
— Nowy Zarząd Tow. „Harfa“. Istniejące
od (kilku lat w Chylonji Twa Śpiewackie
„Harfa“ w ostatnich czasach zaczęło zupełnie
zamierać i nie przejawiało żadnej działalno»
ści, pragnąc utrzymać przy istnieniu tak po»
żyteczną placówkę z inicjatywy pp. Węgle»
wieża i Bohucklego, oraz Kosznickiego zwo»
łano w dniu 2 bm. zebranie na którym wybra»
no nowy zarząd w składzie: Prezes — asesor
M. Węglewicz, zast. prezesa — Kosznicki,
skarbnik — J. Brzeziński, sekretarz — Jan
Behrent oraz radnych pp. Bohuckiego, Wolfa
i Bylicklego. Batutę powierzono p. Kitowskie»
mu. Do liczby pozostałych niewielu członków
obecnie zapisało się wielu nowych członków
i jest nadzieja, że Two Harfa rozpocznie in»
tensywną pracę ku rozwojowi i popularyzacji
pieśni polskiej.
— Wścieklizna grasuje nadal.
Ostatnio
władze administracyjne pow. Morskiego
stwierdziły znowu wypadek wścieklizny u psa
należącego do p. Bojkego w Dębogórzu. Wo=
bec powyższego p. : Starosta grodzki w Gdyni
przedłużył okres ¡fcontumacji psów na dalsze
3 miesiące.

O stw orzenie b ib lio tek
»zpMalngcb

Głos chorych z Lecznicy Nadmorskiej w Gdyni.
Od grona chorych, znajdujących się w Lecz
nicy Nadmorskiej w Gdyni, otrzymujemy list,
który poniżej podajemy w wyjątkach :
„Jest, rzeczą znaną, że podstawą powrotu do
zdrowia i sił jest spokój, ale spokój w znaczeniu
fizycznem. Kiedy jednak chory zacznie tracić
cierpliwość wskutek bezczynności, utrzymanie
spokoju przez niego staje się rzeczą niemożliwą.
Nie pomogą w tym wypadku ani najlepsi
lekarze, ani najlepsze pielęgniarki, cierpliwość
została wyczerpaną i gwarancją utrzymania spo
koju pozostaje książka — ta oddana przyjaciół
ka każdego człowieka, a szczególnie chorego.
Niestety, u nas, w naszej młodej Łocznicy
Nadmorskiej, mimo dobrych stosunków, jakie pa
nują pod każdym względem, jeżeli chodzi o le
czenie i opiekę, brak jest bibljotoki, z której
mogliby korzystać chorzy i tym sposobom •zabi
jać tą straszną zmorę —- nudę.
Ufundowanie bibljoteki przez Lecznicę w tej
chwili jest rzeczą nie do pomyślenia z powodu
braku funduszów, jodnak konieczność założenia
¡jej jest wielką i dlatego pozostaje jedyna droga,
na której można niezawodnio coś zdziałać, to jest
odwołanie się do ofiarności społeczeństwa gdyń
skiego. Niech każdy pamięta, żo sam możo zna
leźć się w szpitalu, że będzio go trawić nuda, żo
będzie szukał ukojenia w książce, której nie
stety niema. I dlatego już dziś niech każdy,
zarówno-ten eo był w szpitalu, jak i ten co nie
by! spieszy z ofiarą i posiadaną przez siebie

Dziś!
Dziś!
Wielkie super-szlagowy diwiękowo-śpiewno-mówiony wersji francuskiej

„Za Oceanem“
według sztuki G. Middletona i A. E, Tho
masa. W roi igłównej ulubieniec wszyst
kich, król ekranów i piosenki, zachwy
cający
Maurice Chevalier.
Partnerka Cheyaliera w tym pięknym
dźwiękowcu jest czarująca Claudette
Colbert. — Przepiękne zdjęcia Paryża,
Weencji, Ameryki.

— Nocny dyżur aptek: Apteka pod Łabę»
dziem, Rynek 20.

Teatr Miejski:
Dziś czeka nas nielada uczta artystyczna:
wieczór Hanki Ordonównej, wysoce utalento»
wanej i bodaj jedynej w swoim rodzaju pieś»
niarki. Liczni i w Grudziądzu wielbiciele ta»
lentu znakomitej artystki niewątpliwie wype!»
nią teatr po brzegi.

Repertuar kin:
Apollo — „Karkołomne zakręty“.
Gryf — „Bitwa nad Sommą“.
Orzeł — „Męczennica namiętności“.

Rodzina Wojskowa:

Dnia 9 mhręa rozpoczął się kurs robót ręcz
nych w lokalu Przedszkola Nr. 2 R. W., ko»
książkę złoży do bibljoteki Lecznicy Nadmor szary Bolesława Śmiałego przy ul. Chelmiń»
skiej w Gdyni — a naprawdę szczerze przyczyni skiej. Zajęcia w poniedziałki i czwartki od
się do ulżenia i rozpromienienia chorym smut godz. 7—9. Zgłoszenia i informacje na miejscu.
nych chwil pobytu szpitalnego."
Drukując ten głos z za murów szpitalnych,
wyrażamy nadzieję, że zawarty w nim apol nie
przebrzmi bez echa.

„darze w literaturze p olsk ie!“
Z wykładu prof. Pollaka.
W ub. sobotę odbył się w Gdyni przy prze
pełnionej sali drugi z kolei wykład z cyklu wy
kładów morskich, wygłoszony przez prof. U. P.
Romana Pollaka. Prelegent mówił na temat
„Morze w literaturzo polskiej".

Z m ia s ta
— Nadzwyczajne powodzenie popołudniom
wych przedstawień dla dzieci. Zapoczątkowa»
ne niedawno temu w Grudziądzu popołudniom
we przedstawienia dla dzieci i młodzieży w
Teatrze Miejskim pieszą się niezwykłem po?
wodzeniem. Teatr jest zawsze wyprzedany do
ostatniego miejsca. W ub. niedzielę po polu»
dniu dyrekcja Teatru wystawiła dla najmlod*
szych widzów bajkę Janiny Porazińskiej p. t.
„Baba Jaga“. Zasłużone oklaski rozentuzjaz»
mowanej dziatwy przyjmowali pp.: Rapacka
w roli tytułowej, p. Ustarbowska w roli księż»
niczki, p .Rymsza w roli królewicza, p. Za»
krzewski w roli króla, p. Stanisławska w roli
królowej i inni. Przedstawienie urozmaicono
pięknym baletem młodocianych uczenie szko».
ły baletowej p. A. Kantarowiczowej. Reżyse»
rja p. Sawickiego bez zarzutu. Wystawa efek»;
towr.a.
Przedstawienie będzie powtórzone
iv najbliższym czasie.

Notowania ziemiopłodów
w Poznaniu

CZARODZIEJKA

Dzl&l
Dzlil
Monumentalny film przedstawiający dzieje szpiega ńa dworze rosyjskim

R y c ę ^ n ą d ^ d|ąmour
Wspaniałe arcydzieło z za kulis Życia dworu królewskiego oraz krwawych rządów w Rosji
szaleńca na tronie.
Bogaty nadprogram.
W roli głównej: prześliczna I j a n a H a id .
Seanse: o godzinie S. 7 i 9. W niedzielę i święta o godz. 3, S, 7 i 9,

Zawodową

W pierwszą bolesną rocznicą zgonu ukochanego brata
£.

Giełdy

Dostawa bieżąca, parytet Poznań, handel
hurtowy
za 100 kg. z dn- 9. III. 1931 r
20.00- 20,35
Zyto
. . . . .
26.00— 26.50
Pszenica . , . . .
Jęczmień przem. .
. 28.25—19.tS
Używając pięknej przenośni, prof. Poiła';
Jęczmień browarowy T t
przyrównał ewolucję, zagadnień morskich w myśli
Owies
,,
. . .
. 30.50—31.5C
Mąka żytnia 65 proc. . .
polskiej, do biegu Wisły, która zrazu, w począt
. 39.75- 42.7!
Mąka pszenna 65 proc,. .
kach swych zwraca się prosto ku północy, rv
. 15.25-16.25
Ospą żytnia • . . , . .
stronę Bałtyku, później zbacza na wschód, aby
. 15,00-16,00
Ospa pszenna . . . . .
wreszcie na Pomorzu znowu wytknąć swój szlak
Groch p o ln y ...................
Groch Wiktoria . . . .
. 24,00—28,00
prosto- ku morzu,, wlewając się doń szerokiem
Groch Fólgera . . . .
łożyskiem.
! 29,00-32,00
Wyka
. . . . . . .
— Baczność — Powstańcy i Wojacy! Mie» Seradela
. 69,00-72,00
. .
. . ,
Tak samo i w dziejach Polski: za dawnych
, 19.00-21,00
Lubin
niebieski
‘
,
,
,
sięczne
zebranie
odbędzie
się
w
środę,
dnia
!
piastowskich czasów w epoeo Chrobrego i Krzy
. 29,00—32,00
Łubin, żółty
. . , .
woustego ;rycerstwo polskie walczyło o brzeg 11 b. m. o godz. 19,30 w sali hotelu Kellasa. Peluszka
. 37 00—40.0Q ■
.
» ,
morski, a czyny te znajdowały swój wyraz na Na porządku dziennym znajduje się wykład Słoma żytnia prasowana ,
zaraniu literatury, jak naprz. u kronikarza Gal na temat „Czy Polska przedrozbiorowa pro» Siano luźne . . . . .
Siano prasowane
la. Później nastąpił długi okres zaniedbania mo wadziła wojny zaczepne“, oraz różne sprawy,
bieżące. Uprasza się o liczny udział człon»
rza i zaniku ambicji morskich w społeczeństwie,
Notowania ziem iopłodów
ków i sympatyków Towarzystwa. Wolność.
świetna epoka Jagiellonów i epoki późniejsze,
w Berlinie
Zarząd. >
aż do rozbiorów, cóchuje ekspansja Polski na
Ceny w R. M. Zboże i nasiona oleiste za 1000 ktf
— Baczność Podoficerowie Rezerwy! Mie» j1
wschód, a i piśmiennictwo, zwiej-ciedląc życic
inne za 100 kg. z dnia 9. III. 1931.
sięczne
zebranie Zw. Podoficerów Rez. Kola jyto od stacji załad,
i nastroje, zarzuca zupełnie tematy morskie.
176.00— 178.0C
Grudziądz, odbędzie się w czwartek, dnia 12
216.00—
Dopiero ód czasów Mickiewicza budzi się. w marca o godz. 19,30 w sali kolegi Kellasa przy jęczmień browarowy
jęczmień pastewny i pr;zemiałowy 197,00—213.0Û
duszy zbiorowej. narodu na nowo świadomość i ul. J. Wybickiego142. Na porządku dziennym: owies ..........................
153.00— 160,00
umiłowanie morza. W „Sonotach Krymskich" sprawa obchodu 5«lecia —- dnia 12 kwietnia. kukurydza rum. wagon erlin
34.05— 40.75
Mickiewicz daje potężną wizję morza Czarnego. Sprawozdanie delegaćji ze Zjazdu Okręgu mąka pszenna . . . .
25,07— 28,07 ,
ż y tn ia ...............
W jogo ślady idzie (Słowacki i inni wielcy poeci. w Bydgoszczy. Wobec powyższego obecność mąka
12 ,00— 12.75
otręby pszenne . . .
Od tego czasu motywy morskie powtarzają się każdego kolegi obowiązkowa. Prosimy zara» otręby żytnie . . . .
11,04- 11,50
21.5— 26,5
• •
ciągle w literaturze polskiej, a wreszcie z chwilą zem o przyniesienie książeczek składkowych groch Wiktorja . . . .
2 2 .00 - 24.00
groch drobny, jadalny
• •
odzyskania brzegu morskiego przez odrodzoną kasy pośmiertnej.
19.00— 21.00
groch pastewny . . .
Polskę zjawiają się piewcy morza polskiego tej
22. 00— 25.00
peluszka . . . . . . . .
—
Nowi
członkowie
P.
O.
Z.
B.
Na
ostat»
miary, co Żeromski.
17,00— 19.00
ó b .................. ...
niem zebraniu Zarządu Pomorskiego Okręgo» bwytłoki
6.7— 6,9
suche
.
.
.
.
Całość wykładu, przyobleczona w piękną for wego Związku Bokserskiego w Grudziądzu wytłoki soya . . . . .
14,7- 15.4
mę, zrobiła na słuchaczach głębokie wrażenie.
13,9- 14,3
przyjęto w charakterze członków nadzwyczaj» płatki ziemniaczane
ziemniaki jadalne białe
20,00— 23.00
wyka
. . • .
Telef.
Telef
1104
ils
1104
Gdynia, ul. 10 Lutego vis a vis Banku Polskiego.

Szkota

naszego

nych sekcję bokserską Klubu Sportowego
1925 Pe»Pe»Ge w Grudziądzu i 3 hufiec Pierw»
szej Pomorskiej Chorągwi Legji Mocarstwo»
wej w Gdyni»Oksywie. W ten sposób liczba
członków P. O. Z. B. wzrosła do siedmiu.
— Krwawa bójka w lokalu restauracyjnym.
W lokalu p. Rezmera „Pod Zagłobą“ w ub.
sobotę wieczorem pomiędzy rzeźnikiem Bolą
a pracownikiem z Pe»Pe»Ge Szczepańskim :
wynikła kłótnia, w czasie której Szczepański
dobył browning i strzelił do Boli, trafiając
w pierś powyżej serca. Ciężko rannego B.
odwieziono do Szpitala Miejskiego. Sprawa
oprze się o sąd.
— Bokserskie mistrzostwa Pomorza. W dn.
14 i 15 marca b. r. odbędą się w Grudziądzu
bokserskie mistrzostwa Pomorza, organizowa*
ne — jak corocznie — przez Pomorski Okrę*
gowy Związek Bokserski. Walki zapowiadają
się bardzo ciekawie ze względu na wyrówna»
nie poziomu pomiędzy poszczególnymi zawo»
dnikami. Zawody rozpoczynać się będą punk»
tualnie o godz. 19»tej w Tivoli. Bliższe szcza»
góły podamy w następnych numerach.

«r.

Stefana J a c y n ic ia
odbędzie się

Fisza £w. ia lo b n a

w CKwarth, Dnia 12 m arca br, «¡» gsodzdialc ?>
ran« w Hco£c«ele Sw. SiasańsiUi
we Wrzeszczu,
o czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych

K r o c ią .

od r 1898
Kurs handlowy, stenografii
maszyn biurowych, nowo
czesnej księgowości rolni
czej. przemysłowej, ręko
dzielniczej, współdzielczej
komunalnej i t. p, Czesńe
dla wojsk, tylko zł. 20.—
dla dojeżdżających zł. 25.—
miesięcznic.
1540
Dyrekcja Toruń, Żeglarska
nr. 25. II p , telefon 897.

Liną
stalowe
konopne poleca dla wszy*

Programu radiowe

Środa 11 marca.
W A R SZA W A — 2.00 Koncert chóru War*
sa. 17.45 Muzyka rosyjska. 20,30 Koncert duń*
ski. 22,20 „Życie zamrożone“ wygi. dr, Jerzy;
Szpakowski.
POZNAN — 20.30 Koncert wieczorny,
WILNO — 22,20 Aud. literacka.
KRAKÓW — 19,25 „Ąkrobaci świata zwie»
rzęccgo“ wygi. prof. dr. M. Siedlecki.
KATOWICE — 17,15 „Pól dnia w bulgar»
slcicj wsi" wygi. prof. dr. Kaz. Simm.

iFolcicsvlismii

(Osiedliłem
si<! w Sdi|ni

n a s x e fzancelarje

jo fio

J£. ¿ w e r t“

J td w v o ñ a t

Æ anaxy
X a ie n ts ñ i
B». seid*!«* #e¡«Sar
(Dízk. ru> ür&nnniw

Skład

CO
stkich celów tylko własny
WĘĘĘKĘ
o
z
mieszkaniem
do
wydzicr»
wyrób. B. Muszyński, Lu»
Iława
629? zawienia. Podgórna 46.

M rzew m iem iem sfci
âid irofiffil i n o í a r j i i s z

A t . X a lr m fs fti
a íliv o tz a t
S d v n ra .

t ilin ta J i m t . J ib x ta ír fM m tn

REKLAMA
DŹWIGNIA HANDED !

Û

224,00_

ŚRODA, DNIA 11-GO MARCA 1931 R.

ŚWIATOWI»

„ n ęk a m ilc z e n ia “
wzruszający dramat erotyczny. W roli główn.: A nny O n d ra .

D z iś i a n i
» « s fC D ire !

Pom a«*«» n a d n r n é r a m .

PRZETARG PRZYMUSOWY.
W sprawie przymusowego przetargu nieruchomości
położonej w Brodzkich Młynach ocw. Gniew uchyla
się przymusowy przetarg nieruchomości położone w
Brodzkich Młynach pow. Gniew i wpisanej w chwili
uczynienia wzmianki o przetargu przymusowym w ks.
gr Brodzkie Młyny k. 16 i Gniew k. 417 562, 580
685. 688, 706 i 712 wyznaczony na dzień 23 marca
1931 r. w Sądzie Grodzkim w Gniewie albowiem
uchwała mocą której wyznaczono termin do przymuso
wego przetargu nie zawiera wzmianki, że przetarg od
bywa się w drodze egzekuc-i § 37 L. 3 ust. o przet
przym. II. Nieruchomość położona w Brodzkich Mły
nach pow. Gniew i w chwili uczynienia wzmiank o
przetargu zapisana w księdze gruntowej Brodzkie Mły
ny k. 16 Gniew karta 417 562, 580, 685 688, 706
i 712 na imię Franciszka Czarnowskiego właściciela
ziemskiego z Gniewskich Młynów pow. Gniew, zostanie
dnia 18 maja 1931 r. o godz. 10 przedpołudn. w drodze
egzekucji wystawioną na przetarg w niżei oznaczonym
Sądzie, pokój Nr. 3. Nieruchomość a) Brodzkie Mły
ny k. 16 iest zapisana pod ąrt. 39 • 117 z reszty L 3
matrykuły o następującem oznaczeniu katastralnem;
realność wie!ska Brody Młyn, Gogolewo, Gniew, o po
wierzchni 166 ba, 51 a, 27 nr, czysty dochód iako
podstawa podatku gruntowego
500 45 tal. wartość
użytkowa iako podstawa podatku budynkowego 1056
marek; b) Gniew k. 417 zapisana iest pod art, 27
matrykuły o następującem oznaczeniu katastralnem’
Realność wiejska o powierzchni 2 ba 71 a 10 m2, czysty
dochód iako podstawa podatku gruntowego 19,11 tal.;
ci Gniew k. 562 zapisana iest pod art. 308 matrykuły
o następującem oznaczeniu katastralnem: Nierucho
mość wicicka o obszarze 3 ba 07 a czysty dochód
jako podstawa podatku gruntowego 21,54 ta l; d) Gniew
k. 580 zapisana iest pod artykułem 162 matrykuły
z następującem oznaczeniem katastralnem: Realność
wiejska o obszarze 2 ha 74 a 66 nr, czysty dochód
jako podstawa podatku gruntowego 19,37 tal.; e) Gniew
k. 685 zapisana jest pod art. 344 matrykuły z następu
jącem oznaczeniem katastralnem: Realność mieiska o
obszarze 16 ha 18 a 71 nr, czysty dochód iako pod
stawa podatku gruntowego 110,66 tal.; f) Gniew k. 688
zapisana iest pod art. 90 matrykuły z następującem
oznaczeniem katastralnem: realność mieiska o obszarze
0.23,36 ha, czysty dochód iako podstawa podatku bu
dynkowego 4,28 tal.; g) Gniew k. 706 zapisana iest pod
art. 337 matrykuły z ńastępuiącem oznaczeniem katastralnem: nieruchomość miejska o obszarze 5 ha 90 a
30 nr, czysty dochód iako podstawa podatku grunto
wego 41,51 tal.; h) Gniew k. 712 zapisana jest pod
art. 103 matrykuły z następującem oznaczeniem kata
stralnem: nieruchomość miejska o obszarze 16 ha 01 a
74 m* czysty dochód >ako podstawa podatku grunto
wego 0,13 tal. Wzmiankę o przetargu zapisano w księ
dze gruntowej dnia 10 grudnia 1930 r Niniejszem
wzywa sie wszystkich których prawa w chwili zapi
sania wzmianki o przetargu nie były w księdze grunto
wej uwidocznione, aby się z'niemi zgłosili najpóźniej
w dniu przetargu, przed, wezwaniem do wnoszenia
ofert i prawa te uprawdopodobnił! gdyby wierzyciel
im przeczył. W razie niezastosowania się do powyż
szego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej
oferty nie zostaną uwzględnione a przy rozdziale ceny
kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych pra
wach. Zaleca 6ię dwa tygodnie przed terminem po
dać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego
dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odset
kach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego
dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo
którego się żąda. Tych, którym służy prawo sprzeci
wienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzie
leniem przybicia targu, postarali się o umorzenie lub
zawieszenie postępi wania, gdyż inaczej prawo ich od
nosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do
uzyskanej ceny kupna.
6919
Gniew, dnia 4 marca 1931 r.
3. K. 16/30.
Sąd Grodzki

Ogłoszenie
Komisarza Wywłaszczeniowego na Woje*
wództwo Pomorskie o terminie Komisji Wy.
właszcaenlowej w Gołublu.
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D Z IW BE H O W E
------ H I N D ------

I PAIACE

Dziś I dni następne!

Najpiękniejszy film sezonu

„Pod dachami Paryża“
w rolach gł.: J . A l b e r t P r e i e a n i P o i ł a I l l c r y .
UWAGA: Cenv miejsc zniżone do normalnych.
Magistrat miasta Gdyni rozpisuje:

przetarg sprzeti&Zij

Müsse

następujących objektów, przeznaczonych na zbu
rzenie:
1. Willa „Tusia“ przy Bulwarze Nadbrzeżnym,
2. Dom p. Schulza Jana przy ul. Mickiewicza,
3 Dom p. Bentera Józefa przy ul Mickie
f i t e s ß m v r . i s i a ł A o r e e d o *t a z a t . f t a f o J w - ó u
wicza,
i t . ■». w t j U t f r t t t j e x r y s u n f i ó i D i f o t o j i w a f j i - - 4. p. Losta Wojciecha przy Rynku Kaszub
C fz e n s íg r a f í a
„ fo n ia (F o m a v s k ie & a '
skim,
5. pp. Burskiego - Scllkicgo przy ul. Sta
X s l o s x < e n i a n> a d m i n i s t r a c j i ! ? o r u ń , f s e r o A a I I
rowiejskiej.
Powyższe ofejekty sprzeda M agistrat miasta
iifiiB U ii» uw ii w ii R uw H» irñiirüir
Gdyni za gotówkę najwięcej dającemu nakładając
na nabywcę obowiązek zburzenia nabytego obiek
tu własnym kosztem w wyznaczonym terminie.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać
w dniu 13 bm. do godz. 11 na ręce Komisji przetar
gowej w M agistrac.e I piętro w sali posiedzeń Ra
le tn ic h
dy Miejskiej. Po uzyskaniu zatwierdzenia ceny
zniżka do 30%
•oferowanej winien oferent natychmiast zdepono
nEBLE
zb liża się!
wać całkowitą kwotę w gotówce.
P A N O W IE S P O R T O W C Y
M agistrat m. Gdyni zastrzega sobie prawo od
rzucenia poszczególnych lub wszystkich ofert.
mają w sp an iały w> bór najp ięk n iej
Prezydent miasta:
s z y c h M A T ER JA ŁÓW na ubranie
św. Ducha 12 . 3697
w z.
i p ła szcz e spertow e w fab ryczn ych
•k ład ach fabryki sukna
(—) Inż. Piaskiewicz.
*928

WysprzetiaZ
inwenfurowa

SEZON

SPORTÓW

Bieeisława Samka

Parcełacutne
SSS&MOLENDJtifiS osady
tanio sprzedaję: P a»

POZNAŃ — pl. Ś-ło. R rzy sk i 1.
BY DG O SZC Z — ul. G dańska 6.
T O R U Ń — ul. Łazienna 2 6 .

^
« fg

w e 1 e c, generalny pełno
mocnik, Grudziądz, Gro
blowa 1 1 ,
6247

*

ii PODNOSZENIE OCZEK U POŃCZOCH
a

ia
a
a
¡3

a

systemem amerykańskim „Stelos“,
również p o d n o s z e n i e oczek we
wszelkich innych artykułach dzia
nych urządziłem w m a g a z y n ach
m o i c h w P o z n a n i u i Toruniu

"Ceny m i n i m a l n e f f f f
Wyftończenie s &

ic s x n e

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 11 marca 1931 o godzinie 12,30 sprzedawać
będę w Lulkowie, pow, Toruń najwięcej dającemu za
gotówkę: 2 cielaki. Zbiórka licytantów przy domu ko
lejowym.
(—) Piechowiak, komornik sądowy.

Ostrzeżenie.
6915

f. Xatamajsñi |

Ostrzegam, że za długi żony
mej Dąbrowskiej Waler»,
zaciągnięte bez wiedzy mo
jej, nic odpowiadam. 6937
D ą b ro w s k i R y sz a rd
sierż. zawodowy 63 p. p.
Resla'*t'acfa

Skarpely
Pończocho
sworiowe

t»ł< marine niim!

Najelegantszy lokal w To
runiu. Obiady już od 1.25
zł. Gorące zakąski 80 gr.
Wieczorem dancing towa
rzyski.
6921

Komisarza Wywłaszczeniowego na Woje*
wództwo Pomorskie o term nie Komisji Wy
właszczeniowej w K oic’erzynie.

| TANIO

it

„Erntifage
Łazienna 19.

Ogłoszenie.
W myśl § 25 ustawy o wywłaszczeniu
gruntów z dnia 11 czerwca 1874 r. — Zbiór
ust. pr. str. 221 — podaję do publicznej wia
domości, że dnia 20 Kwietnia 1931 r.
o godzinie 9 i ewent. w dniach następnych
zbierze s ę w Kościerzynie, na dworću kolejo
wym w poczekalni III. klasy Komisja dla usta
lenia odszkodowania za grunty, wywłaszczone
pod budowę kolei państw. Bydgoszcz — Gdynia,
odcinek Kościerzyna, zarządzeniem Pana Wo
jewody Pomorsk;ego z dnia 28 sierpnia 1930 r.
Nr. dz. IV. F. 2334.
W zebraniu mogą wziąć udział zaintere
sowani, tak osobiście jak też przez upełnomo
cnionych swych zastępców. W razie nieobe
cności stron zainteresowanych odszkodowanie
za wywłaszczone grunty zostanie ustalone bez
udziału tychże stron.
A. A. III. - 808.
6917
Toruń, dnia 5. marca 1931 r.

PRZETARG PRZYMUSOWY.
Dnia 10 marca o 11 sprzedawać będę u spedytora
Sądeckiego najwięcej dającemu za gotówkę: kanapę,
leżankę, obraz, umywalkę, nocne stoliki, maszynę do
pisania, biurko, 300 but. win, 300 ram, krzesła, łóżka,
futro, kurtki; o 12 przy Grudziądzkiej 68: heblarkę,
piły, deski, dyszle, skrzypce; o 13 przy Kościuszki 55:
konie, wozy.
(—) Rzymyszkiewicz, komornik sądowy.

Wykład R e m o n t
wszelkich
z
filmami
Zdrojowisko Piszczany (Pi-

maszyn rolniczych
„
mleczarskich
„
gorzelnlczyih
„
młyńskich
„
parów, ch
kotłów parowych
motorów spalinowych

stjan) i jego osobliwości,
wygłoszony będzie przez dr.
Władysława Licbtensteina
z Piszczan w dniu 13. 3. o
godz. 8 wiecz. w sali Tow.
badania przyrody (Naturforschende Gesellschaft) wykonuje sumiennie i ko
rzystnie
przy ul. Frauengasse 26 w
Fabryka Maszyn
Gdańsku. Goście mile wi
i odlewnia żelaza
dziani. Wstęp wolny.

B.
TORUŃ 6
2
9
1
! uLZeglarska 28

Repertuar

Teatru Toruńskiego
We wtorek, dnia 10 bm
o godz. 30-tej
Ostatni występ Marii
Kałuskiaj znakomitel primadonny Operowej
w operetce w 3 aktach
A. Wilińskiego
„niss Europa**

W myśl § 25 ustawy o wywłaszczeniu
gruntów z dnia 11 czerwca 1874 r. — Zbiór
ust. pr. str. 221 — podaję do publicznej wia
W środę, dnia 11 bat.
o godz. zostej
domości, że 13 kwietnia 1931 r. o godzi
f. KUJAWSKI
„Pani
nie 10 i ewent. w dniu następnym zbierze się
Ilfnssirowa“
Toruń.
68.-8
w Gołubiu w powiecie Kartuskim przy trasie
1 chłopcy do posyłek mo
Krotocbwila w 3 akt. A.
kolejowej od strony Gdyni. Komisja dla usta
gą się zgłosić. Restauracja
Grzymały-Siedle ckiego,
lenia odszkodowania za grunty, wywłaszczone
Dworcowa Toruń—Przed
mieście.
6909
pod budowę kolei państw. Bydgoszcz — Gdynia,
W czwartek, dnia 12 bm
odcinek Gołubie, zarządzeniem Pana Wojewody
o godz. sosej
Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 1930 r’ Nr.
P REMJ ERA
młoda inteligentna do Pana
dz. IV. F. 2919łani tydzień
„R O X lf“
8 letnią córeczką potrze
W zebraniu mogą wziąć udział zaintere Komisarz Wywłaszczeniowy na Woj. Pom. zbna.
Komedia w 3 akt. Barry
Oferty z fotografią
sowani, tak osobiście, jak też przez upełnomo
Connersa".
„Dzień Pomorski“ pod „Go
(—) Łuczak
sposia".
6918
cnionych swych zastępców. W razia nieobe
Szczytna 13. 5
cności stron zainteresowanych odszkodowanie
W piątek, dnia 13 bm.
Szeroka 13. 'S,
teatr nieczynny.
za wywlaszszone grunty zostanie ustalone bez
udziału tychże stron.
6916
Wsobotę, dnia 14 hm.
A. A. III, — 807.
o godz. 16-tej
Toruń, dnia 3 marca 1931 r.
Występ
gość. Teatru
rzucone w dniu 6. II. 31 r.

Bufetowe
Oosposia

MYDŁA

]. Kapniński

Jak mężna zostać milionerem.

Komisarz Wywłaszczeniowy na Woj. Pom.

(-) Łuczak

Jeżeli masz jeszcze Tylko 5 0 zl.

to nie opłacisz niemi «ni weksli, ani podat
k ó w , ani Komornika lecz Kupojąc za nie
m

O bihacie b a n d !.
obszerne na handel żel., bławatów, obuwia ‘ t. p.
«2» w?jclzicb~ieawfó!iiB a.
6920
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Lofcerji Państwowej u B l l l e r t a
W T o ru n iu p r z y Rynku N ow om iejskim o drazu m oicsz sic
pozbyć ty ch ud* ęK! C iąg n ien ie roz -»oc?vna się już iO m a r c a i trw a ć b ę d z ie do 18 K w ietn ia
tir . Największa wygrana m i l i o n z t O t y C l t . J e s t to dla niejednych sum ą zawro,,ą, dlatego wyznaczono dla m niej wym agających w ygrane po 400000. 14X1000, 200000. 100000
75COO, 50 000, zt a tym . których preten sje są znacznie skrom niejsze -.toi do dyspozycji
6 wygranych po 25 000, 10 po 20<XX>. 20 po 15 000, 40 po 10 000, 80 po 5 000, 150 po 3 „00,
500 po 2 000 1000 po 1 000 zl i t. d.
P a m ię ta ) że 50 zt. nie w y s ta rtz y do polepszenia bytu, eraz. ze teraz znowu n a
darza się jedyna okazia pozbyc'a się twych ktopotów . a która się ty ko dopiero za p ó j roKu
powtórzy. W ięc p ro szę w y b ie ra ć : albo zatrzym ać 50 zt i biedą, albo w stąpić lub napisać
do Bilierla w Toruniu i nabyć lo s i te m sa m em zo sta ć kandydatem na m iijonera.
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Z oêimtmiei cñnili
Kom edia w Moskwie

Ż y w io łu sz a le fą
Wiedeń, 10. 3. (PAT.) i Dzienniki wiedeńskie
donoszę z Białogrodu dalsze szczegóły o trzęsieaiv ziemi na Bałkanach. Terenom, nawiedzonym
trzęsieniem ziemi grozi klęska głodu, ponieważ
ludność zaopatrzona jest tylko na kilka dni.
Większa część składów żywności została zniszczo
na. Sytuacja zaostrza się również skutkiem pa■ujących na tym terenie dotkliwych mrozów.
Do Białogrodu przybyło około 1500 uchodźców,
którzy podaję opis katastrofy. Liczba ciężko
i lekko rannych sięga kilku tysięcy.
W zwięzku z tektonicznemi zmianami po
wstały na terenie trzęsienia ziemi ciekawe zja
wiska. W kilku miejscach powstały gorące źró
dła, obfitujące w wielkie masy ■wód. W wielu
miejscach potworzyły się szczeliny.
Wiedeń, 10. 3. (PAT.). Prasa donosi z Uskub,
*e skutkiem katastrofy około tysiąc domów ule
gło zniszczeniu w różnych miejscowościach na
linji kolejowej Uskub-Saloniki. Ludność obozujo
w polu pod namiotami, których dostarczyły wła
dze wojskowe. W pobliżu Salonik zawaliło się
wiele domów.

o iragicznym końcu

Moskwa, 10. 3. (Pat). Na północy Rosji pa
nują od kilku dni silne zamiecie śnieżne. Na
niektórych odcinkach zasypane zostały śnie
giem linje kolejowe.
Port Luise (Wyspa Mauritius), 10. 3. (PAT.).

Dachy domów są pozrywane. Ulice zarzucone zo
stały powyrywanemi przez cyklon drzewami. —
Liczba osób, pozbawionych dachu sięga 10.000.
Kilkanaście osób utraciło życie, liczba ofiar pra
wdopodobnie wzrośnie, ponieważ wiele ofiar do
W uzupełnieniu wiadomości, którą podaliśmy w znało bardzo ciężkich obrażeń cielesnych. Nie
sobotę o strasznym eyklonic, jaki nawiedził wys które części miejscowości nawiodzone cyklonem
pę Mauritius, donoszą, iż cyklon osiągnął szyb sprawiają wrażenie wsi, zbombardowanej pod
kość 120 km. na godzinę. Plantacje trzciny cią czas wojny światowej.
krowej oraz domy mieszkalne uległy zniszczeniu.
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Rok 1914 winien boć
ostrzeżeniem ?

Zdyskredytowanie „proroctw“ VandcrveBde‘a
P ary ż, io. 3, (PAT.). Niedawne w y i przepowiadał szybkie zażegnanie kon
stąpienie w Paryżu przywódcy socjali fliktu. Popełnił on ten sam błąd — za
stów belgijskich V anderveldego wywoła znacza autor artykułu, co i francuscy so
ło w Paryżu liczne kom entarze.
cjaliści. Chcielibyśmy jednak wiedzieć —
Bialogród, 10. 3, (Pat). Według ostatnich
„ L ‘O rdre“ przypomina, że w r. 1906 pisze dziennik w zakończeniu — czy Leon
wiadomości, katastrofa spowodowała wszędzie V andervelde oświadczył, iż w ystarczy je Blum, a głównie P au l B oncour są zdecy
znaczne szkody materjalne, zwłaszcza w okoli dno słowo m iędzynarodów ki, ażeby „kai dowani podtrzymywać kampanję, którą
cach Damir Capia. Most kolejowy na Warda- ser“ schował m iecz do pochw y. Jeszcze prowadzi Vandervelde przeciw sojuszow i
rze został zniszczony, wskutek czego przerwa na 3 dni przed wybuchem wojny w roku francusko-belgijskiem u.
na została komunikacja kolejowa pomiędzy 19 14 głosił on, iż w ojna je st niem ożliw a
Skoplje i Gewgeli. Najbliższe okolice Wardowa
uległy całkowicie zniszczeniu, Połączenia tele
foniczne między Skolpje,, Kowadarem, Gewgeli
1 Strumice zostały przerwane. Gdy tylko nade
nic odwiedzi Prezudemta Senatu W. W. 6daA»ka, lecz tylko
szła wiadomość o katastrofie, natychmiast król
Wysokiego komisarza Liât kr. Gravine
Aleksander udał się na miejsce katastrofy.
(z)
Warszawa,
10. 3. (Tel. wł.). Z kół, cej w połowie czerwca.
Przed wyjazdem wydal rozkaz, ażeby natych
Podróż ta jednak będzie miała charakter
miast udzielić urlopów wszystkim żołnierzom, zbliżonych do sekretarjatu generalnego Ligi
Narodów w Genewie, nadeszła do Warszawy prywatny, a nic oficjalny, i ma na celu od
pochodzącym z tych okolic.
Białogród, 10. 3, (Pat). Dały się tu odczuć wiadomość, zaprzeczająca doniesieniom pism wiedzenie hr. Graviny, z którym Sir Drum
ponownie silne wstrząsy podziemne. Według gdańskich, jakoby sekretarz generalny Ligi monda łączą zażyłe stosunki. Nie jest wyklu
wiadomości dotychczas nie sprawdzonej z po Narodów Sir Erie Drummond zamierzał zło czone, że Sir Drummond zainteresuje się przy
wodu całkowitej przerwy komunikacyjnej tele żyć wizytę prezydentowi senatu gdańskiego, tej sposobności na miejscu sprawami gdaufonicznej i telegraficznej jest podobno zabitych dr. Ziehmowi. Wprawdzie przewidywana jest skiemi, które tak często są przedmiotem obrad
podróż Drummonda do Gdańska, która ma na na terenie międzynarodowym.
100 osób a 500 rannych.
stąpić podczas jego letniego urlopu mniej wię
Sofja, 10. 3. (Pat). W wielu okolicach buł
garskich odczuto trzęsienie ziemi. Szkody są
znaczne zwłaszcza w miejscowości Wosky, gdzie
2 osoby zostały zabite. W wielu miejscowo
ściach ludność ogarnięta paniką, porzuca swe
(z) Warszawa, 10, 3. (tel. wf.) W związku ' proc., w stosunku do całej sieci (dotychczas
siedziby.
ze sprawą przyspieszenia biegu pociągów pasa I 3,9 proc.), szybkość 60—80 kim. na długości
Londyn, 10. 3. (Pat). Z wielu okolic nad żerskich główna inspekcja Ministerstwa Komu ; 31.7 proc., 40—60 kim. na długości 41.1 proc.
chodzą wiadomości o gwałtownych burzach. nikacji przeprowadziła studja we wszystkich dy , Poniżej 40 kim. będą szły poPiągi na długości
Burza panuje również na Oceanie Atlantyckim, rekcjach kolejowych. Badania te uwieńczone ! 16.1 proc., (dotychczas 23.1 proc.)
W związku z przyspieszeniem biegu wproZ wielu statków, mających przybyć do Plymouth zostały pomyślnym wynikiem. W nowym roz
nadeszły iskrowe wiadomości, zapowiadające kładzie jazdy nastąpi już znaczne przyspiesze i wadzony będzie nowy typ pociągów przyspienie pociągów pasażerskich na ważniejszych szla I szonych osobowych, dla których będzie oboznaczne opóźnienie przybycia.
kach. Maksymalna szybkość 80—100 kim. na j wiązywała taryfa pociągów osobowych.
Chicago, 10. 3. (Pat). Burze śnieżne oraz
godzinę rozwijać będą pociągi na długości 11,1
ulewne deszcze zakończyły okres panującej
suszy, Ta nagła zmiana atmosferyczna spowo
dowała znaczne szkody. Zginęło 13 ludzi, przyczem w Samem Chicago 11, Tysiące samocho
dów ugrzęzło w zaspach śnieżnych. Komuni
kacja w wielu punktach została przerwana.
Poznań (tel. wł.) W dniu 8 bm. rozpoczęć omawiając całokształt zagadnień związanych z
Moskwa, S0, 3. (Pat). Na Morzu Czarnem
od tygodnia trwa silna burza, która w nocy z Sy się dwudniowe walne obrady WTKR. pod' obecną sytuacją w rolnictwie. Po ogólnej cha«
dn. 5 na 6 bm. przybrała rozmiar huraganu, przewodnictwom wiceprezesa Lubińskiego. — rakteryzacji rolnictwa i wpływów na kształ«
wyrządzając znaczne szkody w portach wybrze Poza delegatami w ilości 329 osób wśród gości towanie się sytuacji na międzynarodowych
obecny był ks. biskup Dymek.
rynkach zbytu rosyjskiego -eksportu zboża
ża krymskiego.
Po zagajeniu odczytano list prezesa W. T. dumpingowego, referent przeszedł do stosun«
K. R. Plucińskiego, który będąc chory nie ików w Polsce, podkreślając że kryzys rolni«
Do sodu z orffeicssra ma czcif mógł wziąć udziału w obradach. Z kolei po ctwa polskiego pozostaje w jaknajściślejszym
Berlin, 10, 3. (Pat). Wczoraj miał się ukonstytuowaniu sic biura obrad dyr. WTKR. związku z kryzysem międzynarodowym.
rozpocząć przed sądem ławniczym w Kas Mińcikowski złożył sprawozdanie z rocznej
Dlatego też nic można przesilenia rolni«
sel proces przeciwko 97 członkom komuni działalności podnosząc żc w roku sprawozdaw czego w Polsce traktować odrębnie i zagadnie
stycznych związków bojowych, oskarżonym czym przybyło 1022 członków, tak żc stan o** nie jego rozwiązania szuikać w oderwaniu od
O spowodowanie zaburzeń w dn. 25 stycznia becny zorganizowanych członków wyraża sic międzynarodowej koniunktury, lecz do jego
br. Oskarżeni udali s'ę do gmachu sądo cyfrą 33293, w 646 kółkach rolniczych. — Zc rozwiązania dążyć należy na terenie współ«
wego w pochodzie z orkiestrą dętą na cze sprawozdania wynika, że działalność WTKR. działania międzynarodowego.
le, Podczas próby rozprasżarria m anifestan obejmowała szereg działów jak: oświatowy,
Omówiwszy następnie zagadnienia ustawo«
tów doszło do bójki między komunistami a ekonomiczny, pracy itd. Po przyjęciu do za«
policją, przyczem wiele osób odniosło rany. twicrćzającej wiadomości sprawozdania, wy« dawcze, podatkowe i ustaw socjalnych, które
Tylko trzem osobom udało się dotrzeć do głosił referat sekretarz generalny naczelnej ; w dzisiejszym stanie rzeczy niejednokrotnie
sali sądowej. Z powodu tych starć rozpra organizacji Zjednoczonego przemysłu i rolni« j powodują w naszem rolnictwie duże trudności
ctwa Ziem Zachodnich p. Jan Morawski, — prelegent wysunął szereg wniosków, które da«
wa została odroczona.

Sekretarz generalny Ligi Narodów

B ęd iiem g p o d r ó ż o w a li szyb ciej

Moskwa, 10. 3. (PAT.). W procesie rnieńszewickim ogłoszono dziś o godz. 6 po poł.
wyrok, skazujący 7 oskarżonych, a mianowicie
Gromana, Suchanowa, Insburga, Szera, Jaku
bowicza, Pietumina i Finn-Jenotajewskiego na
10 lat więzienia, 4 oskarżonych, a mianowicie
Załkinda, Sokołowskiego, Perłowskiego i Ikowa
na 8 lat więzienia oraz 3 oskarżonych Wolko
wa, Rubina i Tettelbauma na 5 lat więzienia.
Oskarżeni przyjęli wyrok spokojnie.
Pollcianci polscu
na Efionfcrcncfi w Genewie
Genewa, 10. 3. (PAT.). Rozpoczęła się wczo
raj pod przewodnictwem przedstawiciela Szwajcarji konferencja przedstawicieli centralnych
urzędów policyjnych, zwołana przez Radę Ligi
Narodów na skutek wejścia w życie międzyna
rodowej konwencji dla zwalczania fałszerstwa
pieniędzy. W konferencji biorą udział przedsta
wiciele 25 rządów m. in. i rządu polskiego. Re
prezentowana jest również międzynarodowa ko
misja policji kryminalnej.

Pom nik wunalazcy maszyny
Go szycia
Lion, 10. 3. (Pat). Wczoraj nastąpiło tu od
słonięcie pomnika, wystawionego ku czci Thlmonniera, wynalazcy maszyny do szycia. W
dłuższem przemówieniu Edward Herriot, mer
miasta, podniósł zasługi rzemieślników, którzy
wysiłkiem swym przyczyniają się do pomyślno
ści nie tylko własnego miasta i kraju, l«os I
całego świata.
lanoóshle samoloty
poparzyła seiki ludzi
Tokio, 10. 3. (PAT.). W czasie pokazu łoS
niczego, odbywającego się w obecności tłumów
publiczności, w jednem z przedmieść miasta set
ki osób mężczyzn, kobiet 1 dzieci zostało dotkli
wio poparzonych jakimś płynem produkcji che
micznej, wypuszczanym przez samoloty. Samoloty
te dokonywały pokazu tworzenia sztucznych
chmur i sztucznej osłony za pomocą rozpylaniu
płynu chemicznego.
Nowe samochody pościgowe
pollcll z karabinam i
maszynowrmi
(z) Warszawa, 10. 3. (tel. wł.) Na zamó
wienie Głównej Komendy Policji zostały
wykonane 2 specjalne samochody pościgo
we, zaopatrzone w karabiny maszynowe.
Samochody są typu bardzo lekkiego i szyb
ko zw rotne ' mogą rozwijać wielką szyb
kość. Karabiny maszynowe spoczywają na
podwoziu i są tak zmontowane, że każdej
chwili można je z łatwością wydobyć i uru
chomić zapomocą specjalnego mechanizmu.
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dzą się sprowadzić do trzech punktów, które
podajemy w streszczeniu:
W dziedzinie podniesienia cen na produk«
ta rolnicze należy podtrzymać premje ekspor«
towe i dążyć do ich podniesienia przy równo
czesnym zupełnym uniemożliwieniu dowozu
jakichkolwiek produktów, które mogłyby kon
kurować z naszemi produktami rolnictwa.
W dziedzinie podatków i kredytów należa«
loby o ile możności unikać egzekucji, które
mają w licznych wypadkach ten skutek że po«
zbawiają rolnictwo możliwości dalszego pro«
wadzenia warsztatu.
W dziedzinie socjalnej przystąpić należy do
radykalnej przebudowy wszystkich urządzeń
z przystosowaniem ich do możliwości życia
gospodarczego.
Po referacie p. Jana Morawskiego podniósla
się ożywiona dyskusja. Ciąg dalszy obrad i
wybory władz odbędą się w poniedziałek.

Abonament miesięczny w yn osi i

w ekspedycji m iejscowych ag en cjac h ,......................... » . « • • 3.40 zł
z odnoszeniem do d im u w Toruniu . . . • « • • • • • •
3.— zł
rzcć poc<.tę z o d n o s z e n i e m .............................
3.36 zł
doH opaska
. . . .
............................................ ....
4.50 zł
w Gdańsku orzez pocztę . . 2.50 gd przez c h ł o p c a ....................2.30 gd
z odbieraniem w adm inistracji wprosi gd 2, zagranicą 4 gd . . 7.— zł
W razie wypadków, spow odowanych siłą wyższą (np. przeszkody w za
kładzie strajki). Adm inistracja nie odpowi da za niedostarcznnie pisma
PRENUMERATA
,DNIA KUJAWSKIEGO“ m iesięczna w adm ini
stracji 2.70 zł — no pocztach już z odnoszeniem kw artalnie 9,27 zł
m iesięcznie ?,Q9 zł

