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Gdynia wymaga

traktowania

spectalH 'gtt
gdyż ona ledynle zabezpiecza nasza ehspansfe morshą
P o sied zen ie Selenu

Nr. 57
Enuncfacfe minisira
Zaleskiego

w spraw ie ratfitflkacfi u k ła d u
p o h K o -n ifm s e c li^ â »

(z) W arszawa, 11. 3. (tel. wł.) Jak
się dowiadujemy, min. Zaleski w ju*
trzejszej dyskusji sejmowej nad spra*
w ą ratyfikacji układu polsko=niemiec=
kiego zabierze głos, aby wyjaśnić sta*
nowisko rządu odnośnie do czynni*
ków, jakie z różnych stron wytoczo*
no w związku z przedłożeniem rządo*
wem, dotyczacem ratyfikacji umowy
handlowej i układu likwidacyjnego
polsko*niemieckiego.
Koła polityczne oczekują z dużem
zainteresowaniem enuncjacyj min.
Zaleskiego.

Warszawa, 11 . 3. (PAT.). Na posiedzeniu
Poseł Ciołkosz (PPS) nic podziela poglą
Sejmu poseł Czerniakowski (BBWR) refero- du, jakoby dekret był zgodny z art. 70 i 72 sińskiego, stwierdzając, że niema mowy o tem,
aby władze centralne pragnęły zamachu na pra
wał projekt ustawy o pomocy finansowej in Konstytucji.
wa, nabyte przez ludność miejską. Posunięcia
stytucjom kredytowym. Przedłożony projekt
Ks. Łasiński (KI. Nar.) występuje przeciw
przewiduje upoważnienie p. ministra skarbu do ograniczeniom samorządu miasta Gdyni i twier rządu są wynikiem pewnej polityki administra
cyjnej, mianowicie chodzi o przemieszanie ad
dalszej pomocy tym instytucjom.
dzi, że rzekomo ludność pomorska przyjęła to
Zkolei poseł Wartalski referował nowelę do ograniczenie z niepokojem i goryczą (? — przy ministracji państwowej.
Po przemówieniu wiceministra Korsaka
ustawy o opłatach stemplowych. Projekt ten pisek Red.).
wniosek BBWR. przyjęto, natomiast odrzucono
również przyjęto.
Poseł Duch polemizuje z wywodami ks. Ło- wnioski Klubu Naród, oraz PPS. i Ch. D.
Następnie poseł Pacholczyk referował wnio
sek Klubu BBWR. w sprawie zmiany rozpo
rządzenia p. Prezydenta Rzplitej, uzupełniają
cy art. 24 ustawy o państwowym podatku do
chodowym. Ustawa ta ma teraz otrzymać
Gięboko współczujemy
brzmienie, w myśl którego dochody z uposa
Katowice, II. 3. (Pat). Ogólno* powyżej 500 ton 4% rabatu,
Warszawa, 11. 3. (PAT.). P. Minister Spr.
żeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za polska konwencja węglowa uchwaliła
Prócz tego przewidziane jest 4% Zagrań, polecił posłowi Rzplitej Polskiej w
najemną pracę, wypłacane z funduszów pań w dniu dzisiejszym począwszy od dn. rabatu dla wszystkich konsumentów Białogrodzie Babińskiemu wyrazić rządowi ju 
stwowych oraz związków komunalnyoh nie pod 16 marca br. obniżyć cenę węgla.
rolniczych bez względu na odebraną gosłowiańskiemu głębokie współczucie rządu
podatkowi na rzecz związków komunal
Obniżka oparta jest na następują*' ilość, a dla gazowni, elektrowni, zakła* polskiego z powodu trzęsienia ziemi.
nych. Izba projekt ustawy przyjęła.
cych zasadach: cena węgla grubego dów wodociągowych, w arsztatów
Warszawa, 11. 3. (Pat). Polska, wstrząśnięta
Następnie poseł Tebinka referował w imię wynosi 40,5 zł. za tonę, przyczem przemysłowo * handlowych, metalur* do głębi klęską i nieszczęściem, które spotka
“*■ komisji administracyjnej wniosek Klubu przyznaje się odbiorcom przy odbio* gicznych itd. również bez względu na ło bratnią Jugosławię, nawiedzoną trzęsieniem
Naród, o uchylenie rozporządzenia p. Prezy rze miesięcznym od 51 do 500 ton 3 % odebraną ilość 5 % rabatu.
ziemi stanęła natychmiast do apelu z niesie
denta Rzplitej o ustroju miasta Gdyni. Wnio rabatu, zaś odbierającym miesięcznie
niem nie tylko wyrazów współczucia, lecz i do
skodawcy uważali, że rozporządzenie to jest
raźne) pomocy.
sprzeczne z Konstytucją i że sprawy te dotąd
W tym celu pod protektoratem p. marszał
wyjęte były z pełnomocnictw, udzielonych
ka Sejmu Świtalskiego, Senatu — Raczkiewip. Prezydentowi.
cza, p. min. spraw, zagr. Zaleskiego, kierowni
(z) W arszawa, 11. 3 (tel. wł.) We* kupców.
ka Min. Spraw Wojsk, generała Konarzewskie
Referent zauważa, że wśród miast polskich
dług wiadomości z łódzkiego okręgu
Według dalszych informacji prze* go i posła p. ministra Lazarcwicza oraz Ligi
Gdynia jest zagadnieniem odrębnem i musi
przemysłowego
zanotowano znaczną
byń odrębnie traktowana. Ustrój, nadany jej poprawę w fabrykach łódzkich. Od* mysł łódzki pracuje obecnie wyłącz* stowarzyszeń polsko-jugosłowiańskich Rzpiitei
nie na zamówienia gotówkowe.
Polskiej i stowarzyszenia polsko-jugosłowiań
poprzednio był błędny i pociągnął za sobą złe
nosi się to zarówno do zwiększenia
Ożywienie na rynku łódzkim po* skiego w Warszawie organizuje się komitet oby
skutki, nadanie więc ustroju nowego jest rze w wielu fabrykach dni pracy, jak rów*
winno spowodować pewną poprawę watelski pomocy oiiarom trzęsienia ziemi w Ju
czą bardzo pilną.
nież do poprawy płatności ze strony i w innych dziedzinach przemysłu.
gosławii przy współudziale władz państwowych
Poseł Rjrmar (KI. Nar.) twierdzi, że rozpo
i komunalnych oraz organizacyj społecznych.
rządzenie p. Prezydenta Rzplitej ogranicza sa
morząd Gdyni, odsuwając od wpływów ludność
Zagadnienia polsko*
i dając władzę komisarza, mianowanego przez
angielskie
trzech ministrów. Mówca podkreśla przepis
konstytucyjny, że rada miejska musi być obie
Na m argin esie r n h o w a ń lian tilow tjcli L o n d y B c z y k a m i
Londyn, 11. 3. (Pat). Dziś po południa
ralna, przytem poseł Rymar uznaje, że na tere
(z) W arszawa, i t . 3 . (T el. wł.). Do czałtow ą na jeden rok. N arazie wysokość aińbasador Skirmunt odbył dłuższą rozmo
nie Gdyni ważne interesy państwa muszą być w iadujem y się, że pewna grupa handlowa
tej sum y, proponow anej przez Anglików wę z ministrem spraw zagr. Hendersonem,
zabezpieczone, lecz uważa, że dotychczasowy angielska zajm ująca się aprowizacją Lon
daleko odbiega od w arunków , jakie sta omawiając z nim bieżące zagadnienia, do
zarząd miasta dawał gwarancję zrozumienia dynu, w ystąpiła do polskich czynników
wia strona polska. Firma angielska ze tyczące sytuacji międzynarodowej.
tego interesu państwa. Kończąc, prosi o uchwa rządow ych z propozycją wydzierżawienia swej strony ofiaruje chłodni kredyt obro
lenie wniosku, uchylającego rozporządzenie na czas dłuższy chłodni eksportowej w tow y w wysokości kilkunastu ruiljonów P o ls k a u s ta w a e m e r g ta ln a —
p. Prezydenta.
n a id r o ls z a
Gdyni.
złotych.
Rozwiązanie legendy o obowiązku uznania
Poseł Polakiewicz (BBWR) podkreśla, że
G rupa angielska pragnęłaby objąć nie
W ostatniej chw ili dow iadujem y się,
Gdynia została zbudowana wysiłkiem całego tylko używ alność chłodni, ale też cało że nie należy się liczyć z wydzierżawie uprawnień emerytalnych b. państw zaborczych.
społeczeństwa i państwa i wymaga specjalne kształt spraw związanych z eksportem niem chłodni grupie angielskiej z uw agi
Warszawa, 11. 3. (PAT.). Na wezorajszem
go traktowania nietylko dlatego, że jest to je artykułów żywnościowych, przy pomocy na to, że zachodzi obaw a zmonopolizo posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej w
dyny w ostatnich latach przejaw siły naszej, tej chłodni.
wania przez tę grupę angielską handlu obecności kierownika Ministerstwa Skarbu p
ale także ze względu na to, że Gdynia zabez
Ze strony polskiej w yrażano w czasie wielu towarami eksportowemi. co m ogło Matuszewskiego i wiceministra Grodyńskiego
piecza nam ekspansję na morzu. Mówca przy rokow ań, trw ających już dwa tygodnie, by się odbić bardzo ujemnie na interesach wysłuchano referatu wicemarszałka Polakiewi
pomina, że już dwa razy odbywały się wybory pogląd, że bardziej celowe jest wydzier rolnictwa polskiego.
cza o projekcie ustawy w sprawie zmiany nie
do samorządu w Gdyni, a procent głosujących żawienie firmie angielskiej wyłącznie uży
R okow ania z grup ą angielską są jeszcze których postanowień ustawy o zaopatrzeniu
nie dosięgną! 25 proc. Mówca kończy oświad walności chłodni za odpow iednią sumę ry  w toku.
emerytalnem funkcjonariuszy państwowych i
czeniem, że dekret jest zgodny z Konstytucją
zawodowych wojskowych. Referent uważa
i leży w interesie państwa i jego ekspansji na
ustawę za jedną z najdroższych. Dowodzi tego
morzu. Klub BBWR. uważa, że był konieczny
stały wzrost wydatków na emerytury, którego
i celowy.
nie można kłaść na karb rządów pomajowycli,
Łupem zlo czyA tO w r a d l g cenne k o le k cie
W arszawa, i r . 3 . (P A T .). W ponie tow e, kolekcja biżu terji z szafiram i i ru  w szczególności jeśli chodzi o wojsko. Mówca
rozwiewa legendę, jakoby traktaty pokojowe
działek wieczorem mieszkanie znanego
i pocliodzącem i z Indyj, 4.000 zł, zł. nałożyły na Polskę obowiązek uznawania upra
Pana Prezgdenfa literata prof. Ossendowskiego ograbione binam
w gotów ce, papiery w artościow e i t. cl. wnień emerytalnych, nabytych w byłych pań
Warszawa, 11. 3. (Pat). Wczorai powrócił | zostało przez włam ywaczy, których łu S tra ty przekraczają 50.000 zł.
stwach zaborczych. Referent wnosi o przyję
ze Spały do Warszawy p. Prezydent Rzplitej. pem stały się trzy cenne brosze brylan
cie przedłożenia rządowego. Po referacie prze
O godz. 11,30 p. Prezydent przyjął dr. Nowo
wodniczący zarządził przerwę obiadową.
tarskiego z Krynicy oraz prezesa polskiego
związku hokeiu na lodzie dr. Polakiewicza. Dr
C z lc n lz i^ c i k i l k a „rtrzalO w “
Nowotarski wręczył p. Prezydentowi Rzplitej
Znany pacyfista, v, Gerlach, głowi się nad
przeciw Polsce
medal stadionu w Krynicy, wykonany w drze wynikiem przyszłorocznych wyborów na pre* najwyższego trybunału, Gessler i Schacht
Wschodnio» pruski „Nachrichtenblatt“ z dn.
wie, zaś dr. Polak;ewicz medal złoty, wykona zydenta Rzeszy w Niemczech. Hiudenburg — P. Solf, były ambasador niemiecki w Tokio,
ny na pamiątkę mistrzostw hokejowych świata powiada on — będzie z pewnością bez konku* jest faworytem Wilhelmstrasse, podczas gdy 3 b. m. bawi się w zestawienie książek, które
w Krynicy. O godz. 12 p. Prezydent Rzpiitei rcncji, jeżeli postawi znów swoją kandydatu* p. Schacht wydaje się być kandydatem p. Hu* ukazały się w roku 1930, a które były wyra*
przyjął prezesa Aeroklubu Polskiego Radziwiłła rę. Ale w kolach prawicowych intrygują już, genberga. W pewnych kołach zamierzają po» zem niemieckich rewizjonistycznych tenden*
orąz majora Kwiecińskiego, którzy przybyli ażeby kandydaturę tę uchylić. 5 innych kan* stawić kandydaturę b. kronprinza. Liczą tutaj cyj. Książek tego typu o rozmaitej treści i
prosić p. Prezydenta Rzplitej na otwarcie loka dydatów, prawicowych mniej lub więcej, roz* na podwójny efekt, najpierw niespodzianki, charakterze naliczy! on przeszło czterdzieści.
lu Aeroklubu w dn 22 bm O godz 12 30 p. poczęło już dość otwarcie swoją kąmpanję a następnie tradycji Hohenzollernowskiej, aże* Jest to statystyka, która nie powinna przejść
Prezydent Rzplitej przyjął kierownika Minister- w wyścigu o prezydenturę Rzeszy. Są to: . by kandydaturze b. następcy tronu na prezy* bez zwrócenia na nią bacznej uwagi i z naszej
denta Rzeszy dać warunki powodzenia.
strony i bez wyciągnięcia z niej odpowiednich
'■‘wa Skarbu p. Matuszewskiego.
jenerał von Seeckt p. Solf, Simons, b. prezes '
konsekwencyj.
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Miłość Ojczyzny

dewiza Pomorza

Przemówienie ks. senatora SchuMza w Senacie dnia 6. b. m.
Jak już donosiliśmy u* Senacie wygłosił obszerne przemówienie zasłużony działacz pomorski Ks. dziekan, delegat biskupi, senator dr. A. Szultz z Konarzyn (Klub BBWRj.
Dzii podajemy pierwszą część przemówienia Ks. senatora Schultza w brzmieniu doslownem', w następnym numerze podamy dokończenie tego przemówienia, które izba senacka wy
słuchała z tem większem zainteresowaniem, że o potrzebach Pomorza mówił zasłużony w długoletniej pracy działacz pomorski w imieniu ludności naszej dzielnicy.
Wysoki Senacie! Jako pomorzanin
chciałbym głos zabrać w tej Wysokiej Izbie
przy budżecie M inisterstwa Spraw W ew
nętrznych, ażeby poruszyć niektóre kw e
stie, które naszą dzielnicę nadzwyczaj ży
wo obchodzą. Sprawy pomorskie, wszyst
kie, jakie widzę dzisiaj, nie dotyczą w ła
ściwie samego budżetu .ani samego resor
tu M inisterstwa Spraw Wewnętrznych, ałe
przechodzą one na pole polityczne. Może

być, że w przemówieniu mojem dotknę nie
których rzeczy, które niezupełnie ściśle po
łączone są z M inisterstwem Spraw W e
wnętrznych, ale nie mogę zbyt często zaj
mować uwagę tej Wysokiej Izby. zgłaszając
się do słowa przy każdym Ministerstwie,
więc niech mi wolno będzie w obecnej
chwili Wysokiej Izbie rzecz przedstawić,
tak jak ia ją rozumiem.

Bezcenny klejnot Polski
Nasze Pomorze złączyło się z macierzą
i na to Pomorze ataki dzisiaj idą od sąsia
da naszego wielkiego. Przecież i z Pomo
rzem naszem Polska żyć musi razem, albo
wiem będzie ona żywa i mocna, albo prze
stanie istnieć. JEŻELI POMORZA MIEĆ
NIE BĘDZIEMY, CÓŻ Z POLSKI NASZEJ
ZOSTANIE. Nasze Pomorze jest to jakby
taka ręka, którą Polska położyła sięgając
do morza, sięgając na świat szeroki.
Na tem ręku widzimy jakby pierścień z dro
gim kamieniem, jest to nasza Gdynia, dzi
siaj się budująca. Ale nietylko ta Gdynia
jest tak drogim kamieniem dla nas wszyst
kich Polaków ALE I CAŁE POMORZE
POWINNO BYĆ TAKIM KLEJNOTEM,
o którym to klejnocie pam iętać powinni
wszyscy Polacy, wszystkich zrzeszeń wsze
lakiego zgrupowania, o tym klejnocie zaw
sze winien pamiętać nasz rząd.

j Otóż proszę Państwa, tak jak ziemica nasza
wygląda, gdy się po niej przechadzać, taki
też mniejwięcej jest charakter naszego pomorzanina.
Kraj to falisty: widzimy bogate zem .e,
widzimy i szczerki rozmaite, widzimy lasy,
pielęgnowane dobrze, widzimy jeziora, otc
widzimy i Wisłę naszą, na którą z zadumą
wielką spogląda nieraz pomorzanin. W lej
krainie naszej oto mamy rozmaite szczepy:
siedzą tam Kaszubi, siedzą Horowaci, są
Kabawaci, jest Kraina, jest Zaborze, jest
ziemia Chełmińska.

Otóż proszę Panów n a tych wszystkich
odcinkach naszego województwa naszei
krainy i ziemicy siedzieliśmy Polacy, ci
wszyscy i Borowianie, Kaszubi i reszta mie
szkańców naszych. Otóż my Polakami jeste
śmy od wieków i Polakami być chcemy
I M inlstertswo Spraw Wewnętrznych, (Oklaski na ławach B. B.) i prosimy Wyso*
w swoich wszystkich poczynaniach na na ką Izbę i nasze urzędy, ażeby nas nie opu
szem terytorjum, powinno pragnąć, ażeby szczał nikt w Polsce dla polskości, dla ży
nasza kraina była województwem zadowo- wotności, dla życia naszego kochanego Po
lonem, ażeby ona jak najbardziej połączyła morza, (Oklaski na ławach B. B.).
się z resztą macierzy, aniżeli, co niedaj
Boże, by nasz kraj miał być uroniony.
Kiedy wszystko szło «ach Gesetz, Czy
Dziś Pomorze proszę Panów, jest rzeczą
modną. W Polsce się mówi o Pomorzu, to wywłaszczenia, czy t<o zakaz mówienia
ale i poza granicami naszego kraju się mó po polsku, wszystko było wedle ustawy.
wi, W Polsce się mówi o Pomorzu, jako o Otóż przeciwko tym ustawom myśmy sta
sprawie zagrożonej, a zagranicą mówi się o nęli ościeniem, i szliśmy z prawem Bożym,
Pomorzu, jako o tej zienlicy, która koniecz z prawem naszym przyrodzonym. W ko
nie jest potrzebna dla naszego sąsiada. O- ściołach naszych, w naszych domach pry
tóż cóż zrobić w takiej sytuacji. Przyjrzyj watnych, miłość ku Ojczyźnie tkwiła i mi
my się proszę Panów tej naszej krainie, jak łość ku Bogu szerzoną była. Otóż proszę
Panów, tak kościół święty nieomal jedyną
«na wygląda.
był wówczas naszą ostoja w tej walce z
przemożnym wrogiem, i duchowieństwo
spełniło swój wysiłek i nieliczna nasza in
teligencja i ziemiaństwo nasze, wszyscy,
Niejeden z Polaków z głębi kraju, mó kto mógł i jak mógł. Służyliśmy jednej my
wiąc o Pomorzu, myśli o wybrzeżu, jechał śli: ZACHOWAMY TO POMORZE, PO
może nad morze nasze, może odwiedził NIEWAŻ POLSKA BĘDZIE TEJ ZIEMICY
naszą Szwajcarję kaszubską, może wstąpił POTRZEBOWAŁA, a my tej wielkiej całej
do naszych chat kaszubskich i powiada, że Polsce do szczęścia przyjść musimy. (Okla
o n widział Pomorze, że on zna Pomorze, ski).
ale jednakowoż proszę Panów, on jechał tyl
I Ąto gdy przyszła «na, wielka wojna,
ko koleją, albo autem przez Pomorze.
wszystko na Pomorzu drżało, jakie losy oI on widział może ten skrawek tego mo brócą sprawę, czy przyjdzie wielkie wy
rza, do którego nasze Pomorze przytyka. zwolenie.
To jeszcze nie Pomorze. Kraina nasza ślicz
na jest i piękna, bo i rozległa dosyć, choć
w dzisiejszych granicach nie jest tem Po
morzem, które przedtem należało do ojczy
A gdy ono nadchodziło, szerzono u nas
zny naszej. Otóż brak nam stołecznego
miasta, odjęto nam je, raczej nie przyznano defetyzm, wmawiano w naszego czło
nam miasta naszego Gdańska w Traktacie w ieka zwyczajnego, że w Polsce będzie
Wersalskim. Obyć się musimy bez stołecz
nego m iasta Czyli mamy województwo w
kraju naszem, żeby było w podobnem poło- p
żeni«, w jakiem my się znajdujemy? Od f
nas odjęto niejeden szmat ziemi, który przed \
tem do Pomorza należał i wykrojono to na- j
s?,e Pomorze, jak się zdaje, tylko o tyle na ■
mapie, o ile Polacy zamieszkiwali w sku- j
pieniu większe jak:eś połacie kraju nasze- g
Intensywność propagandy niemieckiej nie
go, I oto nie mamy Hamersztynu, nie mamy | c0£a sję> j a[j wiadomo, przed zastosowaniem
/.uław naszych.
i żadnych środków. Mimo wyraźnych postanoOtóż tak -wygląda nasze dzisiejsze Po wień „Międzynarodowej Unji Radiofonicznej“,
morze, a jsdak kraj,to, który warto zwie według których poszczególne stacje nadawcze
dzić, który warto poznać.
mają unikać wszelkich agresywnych wystąpień
politycznych,
nadawcze stacje niemieckie, a w
Nietylko obywatele wszystkich dzielnic
naszych, żeby przyjeżdżali i oglądali, jak u szczególności stacja Kónigswusterhausen, syste
nas wygląda, iakie u nas sioła, jakie u nas matycznie uprawiają propagandę antypolską.
schludne miasta, jaka u nas gospodarka, Akcja ta w ostatnim czasie stale zyskiwała na
jaki lud jest u nas, ale dobrze byłoby, ażeby intensywności.
Ze strony polskiej w stosunku do tej akcji,
poszczególni panowie ministrowie zetknęli
jak
w stosunku do wiciu innych wykroczeń nie
się częściej z naszym narodem i z naszym
ludem, wglądnęli wgląb jego odczuć, jego mieckich poza granicę umów i układów między
uczuć, jego pragnień, jego myśli i jego zdol narodowych, zachowywano się z niezmierną po
ność żeby poznali (Brawa na lawach B. B.) błażliwością i obojętnością. Jednakże progra

Cie^u uczy n as h istoria

du. Na własne oczy widziałem: jak zwy
czajny człowiek, który rzeczywiście bardzo
Otóż proszę Panów, nasza ziemica jesi mało posiadał z żywności, przychodzi do
krajem przybrzeżnym a na wybrzeżach oficera polskiego i mówi: panie poruczniku
wszędzie — historja nas uczy, odgrywała niewiele posiadam, ale proszę dla żołnierza
się nie jedna walka i nasza ziemica musiała zdrożonego, żeby się posilił. (Oklaski).
nieraz wytrzymać różne ataki. Dzieje nie
poskąpiły i nam takich walk 1 rozgrywek
rozmaitych. Mieliśmy straszne przejścia,
mieliśmy i chwile wzniosłe; widzieliśmy cza
sy Bolesława Chrobrego: nam panował .
I nastały szare dni ciężkiej codziennej
włodarzył Mściwoj nasz. Ale przyszły cięż pracy budowania ojczyzny całej a w oj
kie czasy, straszny Krzyżak, 150 lat giął czyźnie budowania naszego Pomorza. I Onasze karki pod swoje stopy, ale przyszły tóż proszę państwa z wielką radością Po
znowu czasy, że macierz nasza przytuliła morzanie szli do tej m atki ojczyzny, chcąc
nas do łona swego. Mieliśmy 300 lat odet już teraz na zawsze z nią się połączyć i od
chnięcia jakiegoś i na to odetchnięcie oby dawali tej Polsce to, co mieli najlepsze i
Ojczyzna nasza, gdy była w nieszczęściu, najświętszego, uczucie całe i potrzeby
gdy słabość się zagnieździła w naszych rzą swoje, p eniądze oszczędzone wielcy i riiali,
dach polskich, gdy partyjnictwo górę bra jak kto mógł, tak na początku zaraz poma
ło nad rozsądkiem stanu, wówczas na gał tej ojczyźnie widząc, że jeszcze stąd i zo
pierwszy ogień poszło nasze Pomorze. W r. wąd ojczyźnie naszej grozi jakiś zalew, że
1772 już Prusak opanow ał ziemie nasze, przychodzi jeszcze jakaś zawierucha. Po
I oto, proszę Panów, przeżyliśmy straszne morzanin przecież wiedział, co to są walki,
czasy, przeżyliśmy one chwile, kiedy to na wiedział co to są boje i nie chciał żeby nie
zywało się ausrotten, wynosić wszystko, co szczęście znowu tak jak dotychczas, rozszar
polskie, niech będz'e wszystko, co na Po panie ojczyzny i odebranie poszczególnych
morzu się znajduje prawdziwie pruskie, krain od m atki wspólnej, żeby to znowu
prawdziwie niemieckie, a po TRUPIE POL miało mieć miejsce. Widzimy zapał u Po
SKIEGO POMOR7ANINA PRZEJŚĆ DA morzanina dla Ojczyzny wspólnej, widzimy
LEJ NA WSCHÓD I CAŁEGO WYBRZE jak się garnie młodzież nasza i idzie, żeby
ŻA NASZEGO MORZE BAŁTYCKIE.
nawałę od wschodu pomóc odeprzeć.
Ale oto przeciw staw ’! się temu pomorzą
Gdy się to stało i pokój nastał i my te 
ni«, na tym skrawku ziemi rozegrała się
długoletnia, mniej więcej póltorawiekowa raz w codziennej pracy nad um oczeniem
walka o duszę polską i oto, kto nam był naszego kraju pracować mamy, kiedy mo
pomocny w walce z tym strasznym syste carstwo polskie, prawie mocarstwem stać
się ma, otóż DO TYCH SKARBÓW, KTÓ
mem.
RE SĄ W NASZYM NARODZIE, PRZY
CHODZIMY I Z NASZEMI SKARBAMI DO
CHOWEMI. Mamy swoje właściwości, któ
źle, żc w Polsce będzie nierząd, że nie bę rych może nie widać w intrych dzielnicach.
dzie nigdy w życiu w Polsce silnego i moc Panowanie obce musiało jakieś znamion«
nego rządu, że nie zna obywatel sprawie n a naszych duszach wytknąć. Z tern; 1*>
dliwości, że tak dużo jest mnieiszości na znamionami przychodzimy do naszej Polski
tych krainach polskich, cóż my sobie z tym ukochanej i czyli za to i owo, co s;ę różni
poczniemy? Przypomina mi się, że woj w naszym charakterze, cży za to ma prawo
skowy pewien, gdy już mieliśmy na łono Oj inny człowiek tak samo Polak, jak my, nem
czyzny wrócić mówił do mnie: „Słuchajcie coś wytykać?
księże dziekanie, jak wyobrażacie sobie to
Uważam, że n;e. Do Pana M inistra mam
jak dacie sobie radę z temi milionami ży
dów w Polsce, przecież oni was zjedzą’ prośbę wielką, ażeby te właściwości nasze
go pomorskiego człowieka zostały uwzgled
A gdy ja mu na to mówię: „Proszę, panie
nione przy wszystkich poczynaniach nasze
majorze pozostawić sprawę tę nam, a przyj
go Rządu. Proszę Panów, jest to rzecz nad
dzie czas to kwestję tę rozwiążemy, a iOJzwyczaj ważna,, bo ta rzecz prowadzi w
wiążemy ją, mam mocną nadzieję, słusznie
dalszym ciągu ona pracę zcalenia się wszy
po polsku. (Oklaski na ławach B. B.). 1 ostkich członków naszego narodu w jedną
tóż gdy nastały one chwile 1 wojsko nasze
wieiką całość. Kiedy nastały one chwile
wkraczało do nas, aby nas przejąć dla Pol
że można było wybierać przedstawiciela
ski. z jakim entuzjazmem, z jaką to 5rado
do ciał ustawodawczych naszego Państwa,
ścią witano to wojsko nasze. Dziś się mówi
widzimy, że pomorzanin szedł do urny z
nieraz zagranicą, że Pomorze to kraina nie
wielkim zapałem, czasem tak, czasem ina
miecka, Niechby tylko przyszedł tak ’ p ru 
czej jak go prowadzono, ale przy ostatnich
sak, ten, który wówczas od nas uciekał a
wyborach widżic:e Państwo, żeśmy wy
byłby widział to, co się u nas wówczas
brali samych Polaków. ANI JEDEN NIE
działo.
MIEC NIE ZASIADA W SENACIE W
Każdy nasz człowiek zwyczajny lateli WARSZAWIE., ANI W SEJMIE Z NA
POMORZA. (Oklaski na ławach
gent w itał się z żołnierzem naszym. Tak SZEGO
____
prusak napewno przyszedł do tego przeko- ] B. B.).
nan'a, a nie twierdziłby więcej, że dzielni
(Dokończenie nastąpi).
ca pomorska, to jest kawałek deutschlan-
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R ad osn y p ow rót
n a ło n o O iczpzny

Odprawa ziem zachodnich
na ataki radiowe propagando
my ogłoszone na okres od dnia 9 do 15 marca
nabrały już tak wyraźnego charakteru zdecy
dowanej agresji politycznej, iż nie mogły po
zostać z naszej strony bez protestu i odpo
wiedzi.
W ciągu tygodnia, poświęconego jakoby
700-ej rocznicy sprowadzenia Krzyżaków na
wschód, zapowiedziano szereg audycyj, nada
wanych niemal przez wszystkie stacje niemiec
kie. Audycje te, w których biorą udział różni
przedstawiciele hakatystycznyeh organizacyj,
poruszają przedewsźystkiem zagadnienia rze
komej łączności ziem polskich byłego zaboru
niemieckiego z kulturą, życiem gospodarczem
i politycznem Niemiec. W programach tych
poruszane są taki» Ornaty jak „niemiecki kraj

nad Wisłą“, „niemiecki Toruń“ i t. d.
W związku z tein za bardzo słuszny i ce
lowy krok uznać należy decyzję „Radja Po
znańskiego“, które postanowiło dokonać w ostatniej chwili zmiany .w ogłoszonych już pro
gramach, organizując w momencie tej audycji
ze swej strony półgodzinną audycję pod-tytu
łem „Odprawa Polskich Ziem Zachodnich“. —
Niech wysłane w przestwór powietrzny fale
nienawiści niemicękiej spotkają na swojej dro
dze inne fale, które przypomną światu, że ci
tęskniący dziś do Torunia, Poznania i „pięk
nych Kujaw“ członkowie „Ostmarkeuvćreinu“
są tej ziemi poznańskiej i kujawskiej dobrze
znani, jako przedstawiciele brutalnego gwałtu
i przemocy.
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Przemyśl, handel i rolnictwo

Wspólnemi siłami dążą do opanowania kryzysu
Cftaar w yw iad z p. Prezesem Pom . Izby Rolniczej dr. K. Esden-Iem pshim i
W związku z ostatnią konferencją
wspólną prezesów Izb Przem ysłowo-Han
dlowych i Rolniczych staje się szczegól
nie aktualną kwest ja współpracy tych Izb
na terenie gospodarczym. Ostatnia kon
ferencja warszawska, która zdaje się ro
kować nieprzeciętne wyniki, stanowi po
ważny krpk na drodze do konsolidacji
wspólnych w ysiłków w tym kierunku.

— Czy są w idoki polepszenia się konju n k tu ry gospodarczej na P om orzu, a
zw łaszcza w rolnictw ie?

ona organizm gospodarczy, oparty na za
sadzie kapitalistycznej, to jednak całe
ustaw odaw stw o nasze, podatkow e i świad
czeniowe, zrobiło szereg w yłom ów w tym
kapitalistycznym u stro ju , utrudniających
dorobek poszczególnym jednostkom . W
pierw szych latach naszej państw ow ości,
pod w pływem może rew olucyjnych haseł
pow ojennych, dorabianie się nie było w
dobrej opinji. Przeciw nie, t. zw. walka
z lichw ą w licznych w ypadkach przeholow yw ała w swych zarządzeniach i U T R U 
D N IA Ł A K A P IT A L IZ A C JĘ .
Zjazd
ostatni podkreślił konieczność trzym ania
się zasad kapitalistycznych i jest jednym
z dalszych wysiłków w kierunku u g ru n to 
w ania m yśli kapitalistycznej w społeczeń
stw ie“ .

O dpow iada nam bezradny ruch dłoni.
„N ie jestem prorokiem “ — m ówi p. pre
zes Tem pski, „na to pytanie nie mogę od
pow iedzieć“ . Jednakże w zw iązku z tą
kw estją nasuw ają się p. Prezesow i na
m yśl bardzo charakterystyczne uw agi —
W związku z konferencją warszawską historyczne. P. prezes T em pski przypo
udaliśmy się po szczegółow e informacje mina sobie . . . i nam , że podobne przesi
do jednego z uczestników tej konferencji, lenie, jak obecnie, P R Z E C H O D Z IŁ O
p. dr. K. Esden-Tempskiego, Prezesa P o P O M O R Z E S T O L A T T E M U , w roku
morskiej Izby Rolniczej, który raczył nam 1826 . P . prezes T em pski przypom ina, że
udzielić szeregu ciekawych szczegółów o w ubiegłym stuleciu najw yższą cenę za
przebiegu konferencji i jej znaczeniu,
pszenicę notow ano w r. 18 1 ? — ca. 2.0
— Jaka jest geneza tego zjazdu preze m arek za tonę, najniższą zaś cenę w r.
sów Izb Rolniczych i Przem ysłowo-H an 1826 — ca. 85 mk. T a najniższa cena po
dlowych? -— zapytujemy się na wstępie trw ała jeszcze rok, 1827 r., a już w r. 1828 P ierw szo k r o k k u stw o rzen iu
cena ta podniosła się do n o mk.
p. Prezesa.
Iz b y G o sp o d a rcze!

W reszcie zapytujem y się, czy zjazdy
Do czego d « 2 y l trzeba
— M yśl ta zrodziła się z konferencyj
prezesów Iz b będą się stale odbyw ały i
osobistych między prezesem Klarnerem i
P. prezes T em pski przypom ina jednak,
prezesem warszawskiej Izby Rolniczej że rozw ój życia gospodarczego przed 100 czy zjazd o statn i jest pew nego rodzaju
Brudzyńskim na tle rozmów o obecnem łaty był niew ątpliw ie w olniejszy, a reak zapoczątkow aniem R ady G ospodarczej
położeniu, w którem przemysł i handel cje gospodarcze rów nież pow olniejsze. Ze P aństw a?
w wielkiej części są wierzycielam i rolnic zjaw iska teg o m ożna jednak czerpać na
— N ależy przypuszczać, — pada odpo
twa, a w którem rolnictwo skarży się na dzieję, że w dzisiejszem położeniu pfze- wiedź •— że będą odbyw ały się częściej.
zanik zbytu produktów u ludności miej śileniowem przy w ielokrotnie żyw szem C opraw da Izb y H andlow e zorganizow ane
skiej. W łaściw a inicjatywa w yszła ze tem pie gospodarczem ten Ś W IA T O W Y są w jeden w spólny związek, Izby R olni
strony p. prezesa Klarnera, który w tros K R Y Z Y S G O S P O D A R C Z Y SZY B K O cze n atom iast dotychczas nie. N ie jest
ce o zbyt przemysłu i handlu zwrócił się M IN IE .
jednak w ykluczone, że to nastąpi w n a j
do p. prezesa Brudzyńskiego, aby wspól
bliższym czasie. N ie jest w ykluczone, że
D użą przeszkodę pód tym względem
nie w ytyczyć podstawy gospodarcze tak
jest to krok ku stw orzeniu ogólno-pańdla rolnictwa jak i dla przemysłu i han stanow ią copraw da duże zapasy św iatow e stw ow ej Izb y G ospodarczej. Czy taki
zbóż, jakie się nagrom adziły w zw iązku
dlu.
zw iązek Izb G ospodarczych m ógłby po
z dw ukrotnem i nadzw yczaj dobrcm i żni
w
stać na podstaw ie dobrow olnej um ow y,
— Jakie znaczenie ma ten zjazd dla w am i z ostatnich dwóch lat.
czy też na podstaw ie ustaw y, pozostaje
gospodarczych zagadnień całej Polski? —
W Polsce przedew szystkiem przeszko to — kończy p. P rezes — jeszcze kw estją
zapytujemy z kolei p. Prezesa.
dy tkw ią w tern, że jakkolw iek stanow i przyszłości.
— Ma on znaczenie przedewszystkiem
ideowe, podkreślające podstawy naszej
organizacji gospodarczej, która W IN N A
y t a a r e n ie m i ę d z y n a r o d o w e j
~ BYĆ ŚCISŁE K A PIT A L IST Y C Z N A , A
Więc o par ta n a r ento w no ści
CZYLI DO CH O DO W O ŚCI. Nikt boV wiem nie będzie gospodarzył, któremu to
śię nie opłaci, z czego wynikają daleko
idące wnioski.
— Jaka rola w tern rolnictwa — pyta
my dalej, — i jakie stąd korzyści?

S

Nowy k u ra to r o b fą l już
urzędow anie
Dnia 10 b. m. objął urzędowanie nowy Ku
rator Okręgu Szkolnego Pomorskiego p. dr.
Michał Pollak.
Nowy kurator urodził się w r. 1888 w Kra
kowie, studja gimnazjalne i uniwersyteckie od
był w tern mieście, składając doktorat z filozofji. Od f. 1911 wstępuje do służby nauczy
cielskiej. W listopadzie 1918 r. piastuje stano
wisko referenta w ekspozyturze Krajowej Ra
dy Szkolnej w Krakowie, poezem obejmuje
funkcję starszego referenta w Ministerstwie
Oświaty. Od r. 1922 obejmuje stanowisko wi
zytatora szkół Okręgu Szkolnego Krakowskie
go; w trzy lata później otrzymuje nominację
na naczelnika wydziału Kuratorjum na terenie
krakowskiego Okręgu Szkolnego; w trzy mie
siące później przechodzi do Warszawy, gdzie
obejmuje urząd naczelnika Wydziału Prezydjalnego w Ministerstwie Wyznań Religijnych
i Oświaty Publicznej. Dnia 1-go marca mia
nowany został kuratorem Okręgu Szkolnego
Pomorskiego.
Nowemu Kuratorowi na tej drodze życzymy
owocnej pracy na terenie pomorskim.
.. "—
..
Ksiądz Marceli Strogulski, naczelnik wy
działu szkół powszechnych Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Pomorskiego, przeniesiony został w
stan nieczynny. Obowiązki naczolnika wy
działu obejmuje ksiądz Konstanty Aksamitowski, prefekt gimnazjum państwowego z
Pińczowa.
----—

Rząd n a «Iraln zaroi»*
kńw robo*nscr.” ck
Ministerstwo pracy i opieki społecznej ro<
zesłało okólnik do inspektorów pracy wszyst»
kich okręgów i obwodów z zaleceniem, aby
inspektorowie dołożyli wyjątkowych starań
w kierunku utrzymania dotychczasowych zas
robków robotniczych na obecnym poziomie,
albowiem od utrzymania ich zależy dostąteczs
na zdolność konsumcyjna pracowników fizycz
nych i umysłowych, co jest jednym z warun»
ków powodzenia zainicjowanej przez rząd
akcji zniżki cen.

Prorok który pife mleko
odniósł zwycięstwo nad Wielką Brytanią

Ugoda nahalm g Gandhiego niekoronowanego króla Indii

N a lein p o m ó c ro ln ictw u
w p r z e tr z y m a n iu K ry zy s u
, ~ r W idocznem jest, że rolnictw o dziś
p ra cu je ze stratą. J e st to duże niebezpie
czeństw o, nietylko dla sam ego rolnictw a,
ąle pośrednio i dla przem ysłu i hąndlu,
k tóre są w ierzycielam i rolnictw a. W ra
zie w iększej ilości upadłości rolników
-przem ysł i handel poniosą niew ątpliw ie
.,„.bardzo pow ażne straty z ty tu łu swych
- w ierzytelności. W tych w arunkach prze
m ysł i handel najbardziej zainteresow ane
■ są w tern, aby dopom óc rolnictw u w p rze
trzy m an iu kryzysu. D latego też, jedno, unyślnie zgodzili się przem ysłow cy i han
dlowcy NA Z A S A D Ę D Ą Ż E N IA DO
Z N IŻ K I C E N A R T Y K U Ł Ó W P R Z E 
M Y S Ł O W Y C H (jak węgiel, żelazo,
sztuczne naw ozy), a 2 drugiej strony NA
Z A S A D N IC Z Ą Z W Y Ż K Ę C E N ZA
P R O D U K T Y R O L N IC Z E

Gabinet Mac Donalda odniósł w ostatnich
dniach dwa ogromne sukcesy: zgodę morską
i ugodę z Gandhim.
Ta ostatnia jest właściwie rozejmem dopie
ro, nie definitywnem zawarciem pokoju. Nie
mniej podpisanie rozejmu bywa zwykle wita
ne z ulgą przez walczące armje. Rokowania
pomiędzy Mahatmą, który zaledwie opuścił wię
zienie, a wicekrólem Indyj lordem Irwinęm
trwały długo, niejednokrotnie zdawały się bez
nadziejne, w rezultacie doprowadziły do poro
zumienia.
Wojna solna i polityka biernego oporu zo
stały zakończone. Walka Gandhiego z rządem
trwała cały rok. Pamiętamy słynny jego po
chód ku morzu i warzenie soli.
Zdaniem francuskiego ,,Teiups‘a“ rząd bry
tyjski popełnił wówczas pierwszy błąd, dopusz
czając do tych demonstracyjnych kroków. Moż
na było nie dopuścić wtedy do rozkołysania na
strojów niepodległościowych wśród tłumów.

— A ja k ustosunkow ał się rząd do de
klaracji zjazdu? — pytam y się dalej.
— R ząd p rzyw itał delegację bardzo
życzliw ie, chociażby dlatego, że idzie ona
po linji polityki rządu, dążącej do obni- żenią cen artykułów przem ysłow ych i
1 zniżki ceń w handlu detalicznym , ą dążą
cej pozatem do podw yższenia nieopłacaProwadzone od dłuższego czasu w Warszających się cen za produkty rolne.
.wic pertraktacje o francuską pożyczkę kolejo
d o la P o m o r z a I n o m o rs k ie g » wą, wzamian za wydzierżawienie specjalnie
ro ln lrfw a
utworzonej spółce nowej magistrali Górny
— Jak ą rolę odegrało w naradach P o  Śląsk — Gdynia, zostały przeniesione do Pa
m orze i jego rolnictw o?
ryża, gdzie, jak dochodzą nas wieści, dobiegają
— Z P om orza w zjeździć wzięli udział już końca. Ostatnio uzgodniono zasadniczo wa
P rezes P om orskiej Izby R olniczej i w za- runki przyszłej umowy dzierżawnej, jak rów
stępstw ie w akującego P rezesa Izby P rz e  nież i statut spółki, w której 50 proc. udziałów
m ysłow o-H andlow ej pp M archlew ski i posiadać będzie strona francuska, reprezento
H ozakow ski. Ze strony P om orskiej Izby wana przez delegatów Selmeidey-Çrcusot i Ban
R olniczej prezes P o m o rsk iej Izby Rolni que des Pays du Nord, a drugie 50 proc. —
czej m iał za zadanie uzasadnienie dekla strona polska, reprezentowana przez Bank
racji w obec zebrania, które odbyło się w Gosp. Krajowego i przedstawicieli Min, Komu
obecności nietylko prezesów Izb H andlo nikacji,
wych, ale całego szeregu innych przedW obecnych pertraktacjach w Paryżu bio, stąwicieli Izb P rzem ysłow o-H andlow ych - rą. udział z ramienia Min. Skarbu dyr. dep
W reszcie zadajem y bardzo „kłopotli Barański i nnez; Kirkor, z ramienia ' Banku
w e“ pytanie:
Gospodarstwa K itow ego dyr.-Baczyński, a z

które płynęły barwnymi pochodami na złocistą
plażę oceanu, gdzie „prorok warzył sól wśród
szumu morskich f a l . . , Rozpętała się walka.
Bierny opór przybrał formy bardzo niepoko
jące.
Ugoda zawarta obecnie między wicekrólem
a Gandhim ma wszelkie cechy kompromisu i
trzeba stwierdzić, że wypada on dobitnie na
korzyść Hindusów. Wprawdzie Gandhi uzy
skał prawo warzenia soli nie dla całych Indyj,
lecz tylko dla ludności nadbrzeżnej, nie mniej
w oczach mas ludowych oznaczać to musi wiel
kie zwycięstwo. (Technicznie nawet rzecz biorąc, jedynie ludność nadbrzeżna może prze
cież oddawać się warzeniu soli.)
Dalej ugoda Gandhiego zapewnia restytu
cję dóbr konfiskowanych osobom skazanym za
współudział kampanji nieposłuszeństwa cywil
nego.
Gandhi zrezygnował z żądania przeprowa
dzenia ankiety nad ekscesami, których się do-

fliliard franków nożyczki
dla Polski

R o k o w an ia w P a ry ż u d o b ie g a ła końca
ramienia Min. Komunikacji wiceminister Czap
ski i dyr. dep. Gałecki, którzy przed kilkoma
dniami wyjechali specjalnie do Paryża, zaopa
trzeni w nowe instrukcjo i pełnomocnictwa.
Delegaci Rządu polskiego, biorący udział w
rokowaniach paryskich, mają w najbliższych
dniach powrócić do Warszawy, poćzem nastąpi,
jak utrzymują w kołach zbliżonych do czynni
ków miarodajnych, podpisanie umowy z kon
sorcjum kapitalistów francuskich.
Z powyższych iuformaoyj jasno wynika, jak
nieścisłe a', nawet, wręcz fałszywe były infor
macje, które ostatnio znowuż pojawiły się w
niektórych pismach, że pertraktacją o francus
ką pożyczkę kolejową, uległy zwłoce i że icli
zakończenie nastąpi dopiąro po poprawieniu
się konjunktury finansowej na rynku fran
cuskim.

puszczała policja i zgodził się ua zawieszenitkampanji nieposłuszeństwa cywilnego na czas
dalszych rokowań, które z rządem prowadzić
będą przywódcy ruchu paindyjskiego w związ
ku z projektowaną konstytucją dla sfederowanych Pan-Indyj.
„Zawsze jest niebezpiecznie czynić konce
sje pod presją ruchu ludowego — zauważa
prasa zagraniczna — pozwalać je sobie wy
drzeć przez agitatorów. Potęga rewolucjoni
stów powstaje ze słabości rządów odpowiedzial
nych i byłoby nieprawdopodobieństwem przy
puszczać, żc w sprawie Indyj wszystko zostało
już powiedziane dziś właśnie, gdy na oczach
350 miljonów Hindusów Mahatma Gandhi kon
feruje z monarchą Anglji, jak równy z ró
wnym!
Sprawa indyjska jest najważniejszą spra
wą Anglji. To jej „być albo nie być"!
Jeśli Anglja stała się metropolją przemy
słową imperjum kolonialnego nie mającego ró
wnych sobie tak przez swój ogrom jak i róż
norodność, to zawdzięcza to zdobyciu Indyj.
Zdobyła bawełnę i jedwabie i zachwycające
świat cały muśliny, brylanty i herbatę, korze
nie i porcelany.

Zioło. #**Ore w z b o g a c a
p rze m y sł a n « el«K*
Złoto, płynące z Indyj, stwarza przemysł
brytyjski. Anglja nietylko importuje niesły
chane bogactwa. Zdobywa także rozległe ryn
ki dla swego eksportu. Samych tkanin wywozi
jeszcze w 1811 roku 810.000 metrów, a już w
1835 r. — 5.777.000 mtr.
Zdobycie Indyj utrwala potęgę morską An
glji. Przeszło całe stulecie trwa to ubezpiecza
nie szlaków morskich przez Suez i Aden, a
dróg lądowali z Kabulu do Pendżabu, drugą
zaś przez ’' 'ludżystan.
Inne mocarstwa usiłowały też uieraz pod
kopać wpływy angielskie w Indjach. Nie udało
się to carowi, ani kaiserowi. Słodki, cichy
„prorok“ z kołowrotkiem, który pije mleko,
dokonał pierwszego wyłomu, a jak donosi
„Matin“ Gandhi oświadczył przed paru dnia
mi w wywiadzie, że „ugoda z Auglją nie prze
szkodzi kongresowi z Karachi domagać sio nie
podległości Indyj tut najbliższej konferencji
„okrągłego stołu“.

4

CZWARTEK, DNIA 12 MARCA 1931 R.

W pogoni za urodą

Orędzie
papieskie
na fali t i t t m

Potw orne zabiegi chirurgiczne
Nie tak dawno jeszcze nawet najwykwint
niejsze kobiety twierdziły, że ładną cerą trze
ba być obdarzoną z natury, ponieważ oprócz
jakiegoś tam ryżowego pudru i perfum nie zna
ły one dzisiejszych cudów kosmetyki. Dzisiaj
natomiast tualeta wykwitnej pani -wygląda jak
laboratorjum chemiczne. Miast dbać o to, aby
nie pić za dużo eoctailów i wysypiać się, bo
gata kobieta woli dodać sobie kolorków po nie
przespanej nocy lub wpuścić kilka kropel do
oczu, aby ponownie nabrały blasku, ale jeśli
i to już nie pomaga poddać się chirurgicznej
operacji. Taki zabieg kosztuje kilkadziesiąt
tysięcy złotych i trzeba go powtarzać co 5 lub
6 lat. Dawniej tego rodzaju operacje były su
rowo wzbronione, ale ponieważ kobiety uda
wały się po pomoc do szarlatanów, słynni chii-urdzy zaczęli interesować się tym nowym dzia
łem wiedzy medycznej.
Podajemy relację naocznego świadka takiej
operacji. Na wstępie oświadczono mu, że pa
cjentka jest bardzo zamożna osoba i już trzy
razy przechodziła operację. Miała lat 40. Po
nieważ do takich operaeyj stosuje się tylko
novoeoeainę, więc pacjentka podczas całej ope
racji rozmawiała wesoło z doktorem. Operacja
miała na celu usunięcie zmarszczek pod oczy
ma. Zdająey niniejszą relację wiele musiał
użyć siły woli, aby nie zemdleć, gdy zobaczył,
że doktór kawałek po kawałku wykrawał ciało
z pod oczu i odrzucał na ziemię. Potem robi
się t. zw. „podnoszenie“ zmarszczonej skóry.
Pacjentka jednak była zadowolona z efektu,
jaki dała operacja. Oczy jej zyskały, dzięki
operacji, ciekawy mongolski typ. Po operacji
pobiegła ona szybko do lustra, aby przestudio
wać efekty operacji.
Są znane jeszcze zabiegi, jak up. złupywanie skóry wierzchniej, lecz to jeszcze bardziej
przykre dla widza. W Londynie słynie specja
lista, który zmienia brzydką cerę na piękną,
zapuszczając igłą elektryczną jakąś kolorową
materję do podskórnych naczyń krwionośnych.
Białą w czoło i w nos, a zabarwiającą się sto-

Przeciw prohibicji
Niezadowolenie z prohibicji stale wzrasta w
Stanach Zjednoczonych. Ta wielka tragiko
media, której bohaterami są przemytnicy al
koholu, daje się społeczeństwu amerykańskie
mu poważnie we znaki, dość bowiem mają
wszyscy haraczu, jaki muszą składać pod groź
bą utraty życia i mienia na rzecz pp. Al Capouc lub Diamend‘a. W ostatnich czasach nie
zadowolenie z prohibicji zaczyna o tyle przy
bierać realne kształty, że związki kupców i
przemysłowców przystąpiły do akcji czynnej,
mającej na celu zebranie odpowiedniej ilości
podpisów obywateli protestujących przeciwko
ustawie antyalkoholowej Volsteada. Dotych
czas inicjatorom petycji do kongresu Stanów
Zjednoczonych udało się już zebrać 2.500.000
głosów.

pniowo różowo na policzkach. Słynna artyst
ka Edna Hopper-, licząca już ponad 60 lat,
dzięki podobnym zabiegom uchodzi za młodą
dwudziestoki lkoletnią kobietę.
Operacjom takim poddają się przeważnie
znudzone miljonerki amerykańskie, a wogóle
kobiety, które są zbyt leniwe, aby szukać po
rady u najlepszych lekarzy piękności, jakimi
są — sport i słońce.

To brzmi jak bajka: Słowa Namiestnika
Chrystusa, niesione falami eteru na drugą pół
kulę, wracają stamtąd w tej samej chwili, by
się dać słyszeć w katedrze św. Wita w Pradze.
Jakież są. dzieje tej niezwykłej transmisji? —
Oto już na dwa dni przed urzędowem otwar
ciem radjostacji papieskiej, odbiór próbnych
emisyj watykańskich okazał się w Pradze tak

Nie lanccicm , lecz p rą d e m elehlryczutFm

Wielką sensację i zainteresowanie w świecie lekarskim wzbudziła m etoda dokto-ra
Boehma, który w szpitalu św. Józefa, w W iedniu zastosował przy operacjach chirur
gicznych prąd elektryczny zamiast lancetu. Zdjęcie nasze przedstawia moment opera
cji, do której zamiast lancetów zastosowano wynalazek d-ra Boehma.

doskonały, że powzięto tam decyzję nadania
orędzia Ojca św. w katedrze św. Wita zapomoeą głośnika o. sile >50 watów. Dla urzeczy
wistnienia tego zamiaru przeciągnięto na wy
sokości 65 m. pomiędzy dzwonnicami katedry
antenę i ku wielkiemu .zadowoleniu kierownic
twa projektowanej transmisji stwierdzono, że
odbiór 50-cio metrowej. fali Watykanu pozo
stawał stale bez zarzutu.
Gdy wszakże nadszedł dzień, w którym głot>
Ojca św. miał zabrzmieć pod stropem praskiej
katedry, okazało się, że tak starannie przygoto
wana transmisja najzupełniej zawodzi, Waty
kan bowiem nadawał teraz nie na 50-nietrowej
fali, lecz na fali długości 19.8 m., której w po
śpiechu nic udawało się pochwycić z należytą
dokładnością ! Jak tu zaradzić niepowodzeniu ?
Czy lak gorąco, tąk nabożnie oczekiwana au
dycja miała nie dojść do skutku? Emisja wa
tykańska była rozpoczęta. Okoliczności wyma
gały powzięcia szybkiej decyzji. Na szczęśeie
radjótechnika rozporządza możliwościami, któ
re chwilami zdają się graniczyć z cudem!
I oto w krytycznej chwili w głowie kiero
wnika praskiej transmisji błyska myśl uchwy
cenia słów papieskich za pośrednictwem jednej
z krótkofalowych rozgłośni amerykańskiej!
Wszak cała Ameryka musiała słuchać o tej go
dzinie głosu starej Europy!
Wybór padł na radjostację „General Elec
tric New-York“, stale, wyróżniającą, się czy
stością emisji. I już po chwili słowa Ojca ów.
płyną na falach eteru okólną drogą przez NewYork i zaczynają rozchodzić się po katedrze
św. Wita, krzepiąc dusze zebranych wiernych.
Urbi et orbi.

Ciekawe doświadczenia warmübclgitsMet
Cukier zwalcza zmęczenie u ludzi i koni
W armji belgijskiej przeprowadzono pod
czas ćwiczeń polowyeh szereg doświadczeń nad
właściwem odżywianiem żołnierzy i koni, ba
dając przytem wpływ jego na zmęczenie. Wy
brano w tym celu dwa oddziały: piechoty i kawalerji. Podzielono żołnierzy i konie na trzy
sekcje. Żołnierze pierwszej sekcji otrzymy
wali codziennie po 160 gramów cukru, konie
tej sekcji — zwiększoną dawkę cukru. Żoł
nierzom drugiej sekcji przydzielono normalną
35-gramową dzienną porcję cukru, koniom tej
sekcji — normalną dawkę cukru. Wreszcie
żołnierze trzeciej sekcji nic otrzymywali wcale
cukru i tak samo konie tej sekcji.
Teraz zarządziło dowództwo obu, podzielo
nych na trzy sekcjo każdy, oddziałów — pie
szego i konnego — wykonanie 8-dniowego mar
szu, oraz 8-dniowego rajdu konnego do okre
ślonego zgóiy celu. Każdodzieune wyniki mar
szu i rajdu były obserwowane i notowane przez
komisję lekarską.

Niebieskie drzwi
N O W ELA AMERYKAŃSKA.
(Przekład autoryzowany. — Przedruk wzbroniony).

— Dobrze — odrzuciła z irytacją
dziewczyna i trzasnęła aparatem.
N orw ey usiadł na krześle i zamy*
ślil się nad sytuacją. Ostatecznie on
wpędził Pem bertona w tę niewyraź*
n ą kabałę. On zaproponował poinfor*
mowanie się u policjanta. Należało
teraz coś zrobić.
Chociaż — do licha! — Pem berton
był dorosłym człowiekiem, umieją*
cym sobie radzić w tarapatach i pra*
wdopodobnie wytrawnym pijakiem.
Niewątpliwie pojechał do hotelu al*
bo do tureckiej łaźni. Pewnie się na*
wet wcale nie kładł.
— Jesteś sprytniejszy ode mnie,
przyjacielu — rzekł głośro Norway
myśląc, że trapi się o Pe’ jertona po
oślemu. Pem berton spijał przedwojen
ne koktajle, gdy on, A rtur Norway,
zabawiał się w szkole piwem.
W ykąpał się, zjadł obiad i poczu*
wszy się znów człowiekiem, zadzwo*
nil po raz drugi do klubu. Ale Pem*
berton nie wrócił i nie dał znaku ży*
cia.
N orw ay powiesił słuchawkę z la*
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godnem przekleństwem. Nagle doz*
nał wyrzutów sumienia z powodu
Taylora, zadzwonił do niego, przepro
sił za swoją brutalność i zgodził się
na wspólne wyjście. W ytłómaczył się
że ubiegłego wieczora przebrał miarę
w piciu, lecz o okolicznościach wspo*
mniał tylko o tyle o ile.
Z rana zadzwonił jeszcze raz do
klubu i otrzyma! tę samą odpowiedź,
co poprzednio. Telefonistka była zła
i lakoniczna. N orw ay‘a ogarnęło pra*
wdziwe przerażenie.
Elastyczne sumienie podniosło a*
larm. Jeżeli Pem bertona spotkało co
złego, to z jego winy. Nie wiedział,
gdzie Pem berton pracował i nie mógł
tam zadzwonić. Chociaż mógł nigdzie
nie pracować. W yglądał na kapitali*
stę.
— Czy powinienem dać znać po*
licji"? — zapytał Norway, zwracając
się do swego telefonu i nie doczekaw
szy się odpowiedzi, zapadł w panicz*
ne zamyślenie.
G dyby dal znać policji, a okaza*
loby się to niepotrzebnem. Pember*

Okazało się po zakończeniu marszu i rajdu,
iż żołnierze i konie z I-ej sekcji, odżywianej
cukrem powyżej zwykłej normy, dotarli wszys
cy — bez wyjątku — do wyznaczonego celu.
Żołnierzy — z drugiej sekcji, odżywianych tyl
ko normalną porcją cukru, ubyło z szeregów,
na skutek zmęczenia, w 4-ym dniu — 4,1 proc.,
w 5-ym dniu — 7,6 proc., w 6-ym dniu — 13,5
proc., w 7-ym dniu 23,9 proc., w 8-ym dniu —
50,9 proc. Koni zaś z tej sekcji nie dobiegło
do mety w 6-ym dniu — 14 proc., w 7-ym dniu
26 proc., w 8-ym dniu — 60 proc.
Żołnierzy z II I sekcji, którzy nie otrzymali
wcale cukru w czasie marszu, ubyło z szeregów
w 2-im dniu marszu 2 proc., w 3-im dniu — 4,2
proc., w 4-ym dniu — 9,2 proc., w 5-ym dniu
16,3 proc., w 6-vm dniu — 26,6 proe., w 7-ym
dniu — 32,7 proc., w 8-ym dniu — 9 proe.
Koni zaś z tej sekcji odpadło w czasie rajdu
w 3-cim dniu 3 proc., w 4-ym dniu 9 proe.,
w 5-ym dniu — 17 proc., w 6-ym dniu 26 proc.,

ton mógłby się gniewać. Mogłoby z
tego wyniknąć dużo niepożądanego
rozgłosu. Ostatecznie Pemberton nie
byt obowiązany tłómaczyć mu się ze
swoich spraw. Pem berton nie prześlą
dowal go telefonami o zdrowie.
W poniedziałek wieczorem przy*
szła Norway'owi świetna myśl. I to
się zdarzało. W ychodząc z biura, za*
dzwonił do niejakiego Honeywella,
starego przyjaciela, którego ostatnio
zaniedbał, i zaprosił go na obiad do
Belle Isle. Honeywell przyjął zapra*
szenie z radością- Spotkali się w przed
sionku i odbyli konferencję na temat
ostryg.
B artlett Honeywell był znany licz*
nemu odłamowi amerykańskiej publi*
czności. W szystkie kioski sprzedawa*
ły popularne czasopisma, w których
figurował jako autor ciekawych opo*
wiadań sensacyjnych. Jego znajo*
mość z A rturem N orw ay‘em datowa*
la się od szkolnych czasów, kiedy to
zasiadali na jednej ławie i Norway
odrabiał za Honeywella zadania ma*
tematyczne, a Honevwell pisywał za
N orw ay‘a wypracowania. Pomimo
wielkiej rozbieżności k arjer życio*
wych, byli w dalszym ciągu przyja*
ciółmi i podziwiali się nawzajem pro
porcjonalnie do swoich wyczynów.
Honeywellowi imponowały duże za*

w 7-ym dniu — 39 proc,, w 8-ym d a ń
6 proc.
W ostatecznym. rezultacie okazało się, że
żołnierze i konie III sekcji, którzy dotarli d*
mety w 8-ym dniu, byli wszyscy bez wyjątku
chorzy i musieli się poddać leczeniu.

Połączenie A tlantyku
z m orzem Sródziem nem
W Senacie francuskim omawiana jeet spra
wa budowy kanału, któryby połączył ocean
Atlantycki z morzem Sródziemnem. Projekt
ten ma również zapewnione poparcie rządu,
a za urzeczywistnieniem, jego wypowiedziało
się już przeszło 1500 miast i gmin zachodniej
i południowej Francji. Trasa kanału biegłaby
od Bordaux wzdłuz Garonny przez Tuluzę
do Beziers.

robkł N orw ay‘a, podczas gdy N or
way nie mógł wyjść z podziwu, ruad
Honeywellem który pisywał nowelki,
nabywane i drukowane przez wydaw
ców i czytywane przez publiczność.
A m ator detektyw wysłuchał opo*
wiadania przyjaciela z przebiegle in=
teligentnym wyrazem twarzy.
— T ak się rzecz ma — zakończył
Norway. — Pem berton prawdopodob
nie przepadł z m ojej winy. Bóg wie.
co się z nim mogło stać. Teraz idzie
o to, czy powinienem dać znać policji
— co mi się nie uśmiecha, wiesz, z ja*
kich względów — czy też zacząć po*
szukiwania na własną rękę? A może
wogóle dać temu pokój?
— N ie — zaprzeczył energicznie
Honeywell. — Mogli go przecież za*
mordować.
Norway, który dotychczas nie
zrobił tego przypuszczenia, podsko*
czyi nerwowo na krześle.
— N a Boga! — wykrzyknął bez*
silnie.
— Musimy go szukać — ciągnął
Honeywell. — Ja ci pomogę. Sam nie
dasz rady. Masz biuro, które ci nie
pozwoli poświęcić dużo czasu na po
szukiwania.
— Mógłbym się zwolnić — rzeki
swobodnie Norway.
(Ciąg dalszy aastąpik-
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Wolne
K ronika
Kalendarzyk imprez gdańskich.
Scela: codziennie o godz. 20.15 przedsta»
wienie z bardzo urozmaiconym programem.
Reichshof: Kabaret codziennie wieczorem
o godz 21.
Kino Capitol: dziś „Der Tiger“.
Kino Rathauslichtspiele: „Zapfcntreich am
.Rhein“.
.
•
Kino Gloriatheater: dziś „Weib im Tschun
gel“.
Kino U. T.: dziś „Der Bettelstudcnt**.
Kino Odeon: dziś „Der moderne Casano«
ł» “ i „Die Jagd nach der Million“.
Kino Passagetheater: dziś „Rummelplatz
der Liebe ! „Spiel mir das Lied, Zigeuner“
Kino Flamingo: „Die. seltsame Vergangen«
heit der Thea Carter" i „Illusion“.

R uch fo w a r iQ s lw
■— Zarząd Związku Podofic. Rezerwy Kola
Gdańsk, w związku z obchodem Imienin Pana
Marszałka Piłsudskiego, zwołuje na dzień 12
marca b. r. nadzwyczajne zebranie członków.
Na zebraniu tym nastąpi rozdział pocztówek,
które po wypełnieniu przez obecnych na ze«
braniu zostaną wysłane zbiorowo na Maderę,
jak również okolicznościowe przemówienie
wygłosi p. Piasecki. Obecność wszystkich
csłanków konieczna. Goście mile widziani.

5

Groźne pomruki
H iilerow cy o xlih w i: o w a m u ć r a n ie g G d ań sh o -W ch o d n ło Prus&ciet
Pod tytułem: „Gdańsk pod znakiem i
sztandarem swastyki“ ogłosił organ naro
dowych socjalistów w G iańsku „Der Vor
posten“ wydawany przęz posła do parla
mentu Rzeszy Alberta Forstera w Gdańsku
szczegółowy opis ostatnich wielkich woj
skowych demonstracyj hitlerowców na po
dwórzu koszar Wiebena. W tem sprawo
zdaniu kilkakrotnie organ partji pop.orają
cej oficjakre obecny senat gdański i ko
alicję rządzącą W Miastem podnosi żąda
nie powrotu Gdańska do Niemiec. W temże sprawozdaniu znajduje się ciekawe pro
roctwo zapowiadające rychłe zlikwidowa
nie obowiązującej obecnie na podstawie
traktatu wersalskiego granicy pomiędzy W.
M. Gdańskiem a Prusami Wschodniemi.
Chwaląc z zachwytem «’dział 35 członków
oddziału szturmowego hitlerowców z El
bląga ze swoim wo-azem na czele w mani
festacjach gdańskich, „Der Vorposten“ w

numerze 5, z dn;a 6 marca br. oświadcza
wschodnlo-prusakom, że granica pomiędzy
W, M. Gdańskiem a Prusami Wschodnie
mi niebawem zniknie zupełnie. Podobne
mniej lub więcej co do treść’ lub formy
proroctw a znajdują się jeszcze na kilku
innych miejscach opisu wielkiej dem onstra
cji oddziałów szturmowych hitlera w Gdań
sku.
Co ma znaczyć ta zapow;edź rychłego
zli,kw itow ania granicy gdańsko-niemieckiej? Ja k sobie oddziały bojowe niemieckie
wyobrażają zrealizowanie swych m arzeń?
W szak dla zlikwidowania istniejących gra
nic potrzebne jest obalenie traktatu w er
salskiego, a więc wojna! Czy więc znajdu
jemy się w przededniu wojny?
Zapowiedzi tego rodzaju wnoszą zanie
pokojenie w szeregi ludności pragnącej od
dawać się pozytywnej pracy.

Pierwsza m ssow a manifestacja
republikańskich Związków

KonMralccia p rze ciw k o siabiiteiim ow eoni l h itlero w co m ¥
— Zebranie filji Z. Z. P. w Oruni odbędzie
W ostatnim czasie Gdańsk był wido pochód uliczny przez miasto Gdańsk. W
■K dnia 15 marca o godz. 17 w gmachu Ma«
cieszy szkolnej przy Ohra Niederfeld. O licz« wnią wielkich demonstracyj publicznych tą samą niedzielę 15 m arca rb. główny za
umundurowanych oddziałów szturmowych rząd socjalistów gdańskich rozpatrywać
■y udział druhów prosi Zarząd.
Hitlera. Na czw artek zorga-nizowane są będzie środki i możliwości zwalczania p ra
— Zwyczajne miesięczne zebranie Tow. Po
demonstracje stahlhelmowców z współ wicowych bojówek. W niedzielę wieczo
l®k we Wrzeszczu odbędzie się dnia 17 b. m.
udziałem pułkownika Duesterberga, który rem odbędzie się demonstracyjny wiec w
o godz. 19 w salce Tow. w Domu Akademie«
przemawiać będzie w Gdańsku. Robotni Hali Targowej w Gdańsku, na którym prze
kim, na które zaprasza wszystkich członków
cza organizacja republikańska w Gdańsku mawiać będą oprócz przywódców miejsco
oraz sympatyków Towarzystwa Zarząd.
pod nazwą związek ochrony robotników, wych socjalistów poseł do parlam entu nie
— Pierwsze miesięczne zebranie Tow. Gim . Arbeiter-Schutzbund“; zamierza wystąpić mieckiego z Berlina socjalista dr. Karol
nastyc-zncgo „Sokół“ w Sidlicach odbędzie się w niedzielę, dnia 15 marca br. z pierwszą Mierendorff. Robotnicze dzienniki wzywa
w środę, dn. 11 marca r. b. o godz. 20 w lokalu masową demonstracją w Gdańsku. Chodzi ją szerokie masy pracujące niemiecko-gdańdruha Majewskiego. O liczny udział wszyst« o manifestację publiczną oddziałów tej or skie, aby w dniu 15 m arca wzięły udział w
Irieh druhen i druhów prosi Zarząd.
ganizacji republikańskiej, które już są w d em on strać j ach r ep ublik ańsk ich •
komplecie zorganizowane. Planowany jest

Lekcje śpiewu odbywają się:

Chóru Męskiego „Moniuszko“ w Gdańsku
we 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
Przed sądem przysięgłych odbyła się pierw wane w Dyrekcji Kolei. Gengerski miał otrzy
własnej sali w byłych koszarach przy ulicy
sza rozprawa przeciwko Walterowi Gengerskie- mać w swoim czasie po zakończeniu opraco
Hindersinstrasse.
wania pieniądze. Mimo to kilkakrotnie naga
„Lutni" gdańskiej w środy, o godz. 20«ej mu, mordercy ś. p. Styrbickiego.
w Domu Polskim.
Pamiętne jest jeszcze ogólne oburzenie pol bywał Dyrekcję. W dniu zbrodni napotkał w
„Cecylji“ we Wrzeszczu w środy o godz. skiej ludności W. M. Gdańska, które się wyła biurze ś. p. Bolesława StyTbickiego samego i
20 w Domu Akademickim.
dowało w manifestacjach żałobnych i wiecach zażądał od niego pieniędzy. Zamordowany tłu
„Lutni“ oliwskiej w środy, o godz. 20«ej w protestacyjnych. Sąd Przysięgłych pod przewo maczył mordercy, że obliczenia muszą na sam
dnictwem dr. Draegera, trzech rzeczoznawców przód być zakończone. Gengerski jednak żą
Ochronce Polskiej przy Ludolfinerstrasse.
dał pieniędzy w dalszym ciągu przyczem do
„Harmonji“ w Sidlicach w czwartki o godz. i 31 świadków rozpoczął przesłuchiwanie L.
szło
do sporu w toku którego Gengerski po
talnego mordercy. Publiczność zapełniła szczel
20 w Ochronce Polskiej przy uh Kartuskiej.
Tow. Śpiewacze „Lira“ — Staryszotland — nie salę. Oskarża radca prokuratorji dr. Paasch. opuszczeniu biura odwrócił się i ugodził Styr
w czwartki, o godz 20 w Ochronce Polskiej Walter Gengerski, członek niemieckich zwią bickiego w okolicę serca. Morderca Gengerski
zków zawodowych znany jest ze swego wro wiedząc dobrze, że był sam i że zamordowa
w Oruni przy Niederfeldstrasse.
„Cecylji“ gdańskiej w czwartki dla panów, giego usposobienia do Polaków. Napadał on ny już prawdy o zajściu nie będzie powiedzieć
w piątki dla pań, o godz. 20 w Domu Pol« już dawniej na swoich kolegów pracujących na mógł opisuje ostatnie chwile przed zbrodnią w
kolei, wymyślając na nich za to że są Pola sposób jednostronny i oburzająco tendencyjny.
skim.
'.ti. ' ■/., ■
kami. Gengerski robi wrażenie zdeprawowanej Styrbicki miał Gengerskiego rzekomo nazwać
■ W. BsaSasMa
„krwawym psem n:emieckim“ dusić go itd. O
i bezwzględnej natury.
—- Rekolekcje dla akademików. Dorocznym
Na wstępie oskarżony opisuje swój życiorys dwóch pchnięciach nożem w plecy zbrodniarz
zwyczajem urządza Sodalicja Marjańska Aka«
a potem rzekomy przebieg zajść, które dopro rzekomo nic nie wie.
demików w Gdańsku otwarte rekolekcje dla
wadziły do zbrodni. Gengerski urodził się 30
Rozprawa jest w dalszym toku. Całość ze
ogółu studentów. Odbędą się one w czasie od
grudnia 1906. Do szkoły uczęszczał w Starym znań i sposób w jaki reaguje na to prasa nie
12—15 marca b. r. w sali Czytelni Domu Aka«
Szotlandzie, poczem był gońcem w różnych miecko-gdańska robi wrażenie niemożliwe.
demickiego we, Wrzeszczu, Heeresanger 11,
| biurach, a od lipca 1928 pracował jako robo- „Danziger Volksstimme“ zaopatrzyła wiadomość
pod przewodnictwem znanego kaznodzieji
j t-nik przy kolei, w Porcie Cesarskim, na Troylu, o rozprawach tytułem: „Sprawiedliwości dla
ks. B. Szbpińskiego T. J. z Poznania. Program
j w biurach itd. Morderca narzeka, że na je- Gengerskiego!“ W innych, pismach także ca
nauk jest następujący: czwartek o godz. 9, 14.
j dnym ze stanowisje zastąpiono go później pra ła sprawa przedstawiana jest tendencyjnie. Lu
,20. piątek o godz. 9, 14. i 20. W piątek odbę«
cownikiem narodowości polskiej. W ramach dność polska i rodzina zamordowanego wie do
dźie się spowiedź św. w kościele św. Staniała«
licznych innych zwolnień podyktowanych ogól brze co o tem wszystkiem ma sądzić. Cieka
wa we, Wrzeszczu od godz. 18«tej.. W sobotę
: o godz. 8«męj msza św. z komun ją św. i za« ną depresją gospodarczą zwolniony został też wi jesteśmy, jaki będzie dalszy przebieg tego
Gengerski,
Wnioski zwolnionego o rychłe niezwykłego procesu................
•kończenie rekolekćyj. Nauki rekolekcyjne wy«
zwrócenie
dodatkowych
opłat były opracowy
Wierają ogromny wplj'w na życie wewnętrzne
człowieka. Dają spokój duszy, tak niezwykle
potrzebny w walce życiowej i dlatego w ostatnich słów , Zbawiciela, kwartet smyczko« I ganów.— Uprasza się na sali nie palić tytoniu.
wspomnianych•rekolekcjach winna’brać udział wy — Józef Haydn; 4) Deus in nominę tuo |
— Nieszczęśliwy wypadek w Stoczni Scbi=
polska katolicka młodzież akademicka.
(po raz pierwszy), koncert kościelny na bas chaua. Na Stoczni S'chichaua spadł z drabiny
•«» Koncert postny, odbędzie się staranię.u oło z akomp. 2 skrzypieć, fagotu, wiolonczeli z wysokości 10 mtr. robotnik Alfred Steinke
how Polek we. Wrzeszczu dnia 15 marca r. b. i organu — Marcin Mielczcwski; 5) Adagio i doznał złamania kilku kości i obrażenia we«
w sali Dorpu Akadem. Czysty zysk przczna» roolto sostenuto. na A! skrzypiec, wiolonczelę wnętrzne. St. przewieziono w: stanie groźnym
cz'onv jest ńa potrzeby kościoła św. Stanisława i organy — Jan Stamitz. Przerwa 15»minutowe, do lecznicy miejskiej.
— Z sądu przysięgłych. W poniedziałek,
we Wrzeszczu. Początek o godz. 18, konie; (?) Sonata kościelna (po raz pierwszy), na 2
1 ó (god/. 20«tej. Udział biorą pp.: Helena Ra« skrzypiec, organy, i basso cóntinuo — Stan. toczyła się przed gdańskim sądem przysięgłych
■eiuieWska (harmonium). ' Adolf Klein (śpiew), Sylw. Szarzyński; 7) Śymfpnją Żałobna na 2 rozprawa karna przeciwko palaczowi pomoc«
'.Marjan NełkoWski i Brunon Drywa (skrzyp-, skrzyp';;, altówkę, wiolonczele i organy — j niczemu Teofilowi- Gniotowi, oskarżonemu o
oe),-’Alfons Liczmański (altówka), .Bronislaw 'Piętro Loeafelii) &) a) Fuga w. Es, b). Saraban« krzywoprzysięstwo i oszustwo. Sąd przysię«
Gleinert (yiolonczela), Jan Jaworski (fug,,:) •;a (po raz pierwszy), kwartet smyczkowy — : głych uwolnił oskarżonego od winy i kary.
■oraz chór kościelny ■'„Cććylja“ Gdańsk po a ' i..l.-ńisz. Tylawski: 9) Stabat, mater: Andante
, iii i Motto lento, Con moto, Macstoso«Mar«
dyr. Tadeusza Tylewskicgo. Pu y ni; 1) dr/t
mowa — wygłosi Tadeusz Tyl...
■ 2) Grave atol — Józef Rhaipbęrgcr, phór' „Cecylja* C z a j i a j c 7«
na organy — Antonio Gaidarą
Z „Siedem Ali ańsk z akomp. orkiestry smyczkowej i or<
„ G a z e to G fS a fts h a “

morderca Gengerski przed sadem
Z eznania z b ro d n ia rz a

Wiz"*fa prez. seiaaiu
w W drsiaw ie?
Wiadomości, jakoby prezydent senatu
gdańskiego p. dr. Ziehm zamierzał złożyć
wizytę w Warszawie i omawiać pewne
sprawy ląry&owe według naszych informacyj nie odpowiadają prawdzie. Wiadomość
taką podawały tak „Gazeta Warszawska“,
jako i szereg pism niemiecko-gdańskich nie
potwierdza się. Podobnież nieścisłe są oma
wiane w tej łączności dalsze szczegóły.

H erbatka u br. Grav*na
W gościnnych ubikacjach Wysokiego
Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku urzą
dziła w ostatnich dniach hrabina Gravina,
małżonka Wysokiego Komisarza — przy
jęcie .niezwykle sympatyczne i miłe.
Jego Eksc. Wysoki Komisarz wraz z
małżonką przyjmowali serdecznie swych
gości wśród których widziano przedstaw i
cieli najwyższych urzędów gdańskich pol
skich konsularnych, reprezentatów świata
politycznego i gospodarczego W. M. Gdań
ska, doborowego towarzystwa i prasy wraz
z paniami. H erbatka miała przebieg bar
dzo sympatyczny i pozostanie u uczestni
ków długo w pamięci.
S k o m p ro m ito w a n a

„Danziger Neueste
N achrichten“

„Danziger Neueste Nachrichten“ wyko
rzystała wiadomości o Lidze Oswobodzenia
Gdańska w sposób niesumienny, podjudza
jąc opinję publiczną przeciw Polakom. Gdy
pismo nasze zgóry wyrazifcy podejrzenie, że
pismo rzekomej Ligi Oswobodzenia Gdań
ska zostało sfabrykowane w przejrzystych
celach napadła „Danziger Neueste Nach
richten“ na nasze pismo. Obecnie musi or
gan ten na podstawie urzędowej wiadomo
ści Polskiej Agencji Telegraficznej przyznać
się, że zachodzi tu gruby szwindel. Zamiast
się bić w piersi i przyznać do winy, kom
promituje się ten organ dalej obracając
istotę rzeczy i dowodząc, jakoby polska
prasa szczuła a nie na odwórt. Tak krętemi drogami nikt nikogo nie przekona.
S p ra w a ra ^ ru d n ie itfa

p ra c o w n fh d w w Centrali
R olniltG w S. A. w G d a ń sk u
Centrala Rolników Oddział w Poznaniu
przysyła w związku z sprawozdaniem z
walnego zjazdu Z. Z. P.. następujące pismo:
Powołując się na Nr. 47 cennego pisma
WPanów z dnia 28-go lutego rb. prosimy
najuprzejmiej o łask. umieszczenie następu
jącego sprostowania nieścisłości w sprawo
zdaniu p. posła Lendziona z rocznego Ze
brania Zjednoczenia Zawodowego Polskie
go: „Podniesione przez p. posła Lendziona
w sprawozdaniu rocznem z działalności ZZ. P. zarzuty przeciw instytucji naszej, że
zatrudniam y obcych zam.ast polaków, są
błędne i polegają najwidoczniej na mylnych
informacjach. Instytucja nasza zatrudnia w
Gdańsku ogółem 42 pracowników, z tego
34 polaków, przeważnie zresztą obywateli
polskich. Obcych zatrudniamy
tylko w
tych wypadkach, gdzie polaków fachowców,
j. np. zaprzysiężonych wagomistrzów, w
Gdańsku dostać nie można wzgł. w momen
cie, gdy potrzebowaliśmy siły pracownicze,
można było dostać tylko ibce“.

R ola Paanoirza

w dzśeiath gaspedarcz.

PoEsKi

Taki oto będzie temat trzeciego odczytu
z cyklu „O Morzu i Pomorzu“, organizowane«
go przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztu
ki w Gdańsku wraz z Powszechnemi Wykla«
darni Uniwersytetu w Poznaniu. Ten odczyt
wygłosi młody, ale już ogólnie ceniony uczony
dr. Stanisław Arnold, prof. uniwersytetu w
Warszawie, doskonały znawca dziejów gospo«
darczych Polski. Odczyt odbędzie się w pia.-tek, dnia 13 marca o godz. 19,30 w sali hotelu
„Danziger Hof“. Cena biletu 50 fen., i»lo«
dzież ucząca się płaci połowę. Mamy nadzie»
ję, że tak interesujący temat jak również
osoba prelegenta zainteresują szerokie kręgi
inteligencji polskiej w Gdańsku, która żachę«
eona pierwszemi dwoma doskonałemi odczy«
tami tej serji, stawi się niewątpliwie licznie
i tym razem.
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Społeczeństwo powiatu tczewskiego
nięinuje wniosek Stronnictwa Narodowego o zmniejszenie
funduszu P. W.
Przed kilku dniami napiętnowaliśmy nie»
patrjotyczną uchwałę Sejmiku Powiatowego
powiatu tczewskiego, która przeszła większo®
ścią jednego głosu, skreślającą 2000 zł. z bud®
żetu na cele pw.
Wniosek leadera endecji p. Maciejewskiego
poparty przez Niemców doczekał się odpo®
wiedniego napiętnowania przez wszystkie to®
warzystwa Przysposobienia Wojskowego, jakie
istnieją na terenie naszego powiatu. Tak więc
ohydny ten zamach na pw. w powiecie kre®
sowym został należycie potraktowany a spo®
łeczeństwo pomorskie dobrze sobie zapamięta
niepoczytalne wyczyny obwiepolskie.
Oboźnym na powiat tczewski jest mleczny
brat osławionego Kanarowskiego, również jak
on bity po twarzy za najrozmaitsze niecne
postępki redaktor „Gońca Pomorskiego“ Le®
wandowski, a kuźnią wszelkich niepoczytal®
nych wystąpień i wniosków na terenie sejmi®
ków powiatu, tczewskiego, gniewskiego i sta®
rogardzkiego jest Pelplin, gdzie króluje red.
„Pielgrzyma“ i poseł Matłosz.
Pismo katolickie nie może być terenem
do uprawiania zaciekłej i nieprzebierającej w
środkach walki z Rządem Polskim i dla tego
mamy wrażenie, że kierownicze sfery ducho®
wieństwa na Pomorzu znajdą sposób na ukró®
cenie niepoczytalnych harców redaktora pisma
które w czasach zaborczych oddało cenne u®
sługi dla utrzymania polskości na Pomorzu,
a które obecnie uprawia szkodliwą i niepoczy
talną w skutkach robotę antypaństwową.
Poniżej zamieszczamy dwie uchwały, które
świadczą najlepiej jak bez względu na zapa®
Mywanie organizacje PW ustosunkowują się
do „twórczej“ działalności Stronnictwa Naro®
dowego na Pomorzu.
„Zebrani w dniu 9 marca rb. przedstawi®
ciele organizacyj Przysposobienia Wojskowe®
go pow. tczewskiego wyrażają ubolewanie z
powodu uchwały Sejmiku Powiatowego, mocą
której budżet pw. i wf. został zmniejszony o
kwotę 2 tys. zl.
Zebrani uważają, że powiat kresowy winien
w zrozumieniu konieczności podtrzymać mi®
nimalną subwencję projektowaną przez Wy®
dział Powiatowy i zwracają się z gorącą proś®
bą do Pana Starosty o poczynienie wszelkich
kroków celem utrzymania powyższych pozycyj
w wysokości uchwalonej przez Wydział Powia
to wy“.
Ppłk. rez. Stachowski — prezes Fed. Zw.
Obrońców Ojczyzny; por. rez. Tarnowicz —
prezes Zw. Ofic. Rez.; Szwedowski — prezes
1’odof. rez.; inż. Lambor — prezes Zw. Strzel.
Nadolski — prezes Sokola; Radziszewski —
w zast. prezesa Związku Powst. i Wojaków
Skweres, — prezs Związku b. uczestników Po®

Chełmża
— Nocny dyżur lekarza dla członków Pow.
Kasy Chorych na czas od 7 do 14 bm. pełni p.
dr. Grossfuss.
— Nocny dyżur apteki na czas od 7 do 14
bm. pełni „Apteka Nowa“ p. Maliszewskiego
przy ul. Toruńskiej.
— Na bezpłatną kuchnię dla biednych zlo®
żyli ks. prałat Szuman 7 Nawry 1 ctr. grochu,
państwo Marańscy z Nowej Chełmży 1 ctr.
pszenicy i 15 ctr. ziemniaków, Bank Ludowy
w Chełmży 300 zł., NN. 20 zl. p. Hulewiczów a
z Warszewic 15 f. okrasy. Za wspaniałomyślne
dary w imieniu biednych serdeczne Bóg za®
piać! Dec. spraw ubogich.

wstań Naród.; Kowalewski — prezes Katolick.
Miodz. Polskiej; Kopf — prezs Kolej. PW.;
por. rez. Krupa za Hufce Szkolne.
„My niżej podpisani zebrani na odprawie
w dniu 8 marca wnosimy protest przeciw ob®
cięciu z budżetu powiatowego w Tczewie kwo
tę 2000 zl. przeznaczoną na zakup amunicji
małokalibrowej dla wyszkolenia strzeleckiej
młodzieży przedpoborowej.
Przysposobienie wojskowe młodzieży na
pograniczu jest dla Państwa Polskiego nic®

zbędnie potrzebne ze względu na ogólne zbro®
jenie się młodzieży u naszych wrogów.
Obcięcie z budżetu 2000 zł. pozbawia I'W
najważniejszego programu wyszkolenia, eo po®
ciąga za sobą b. szkodliwe skutki.
Wobec powyższego wnosimy protest prze®
ciw skreśleniu powyższych kwot i prosimy P.
Starostę o podjęcie kroków, celem powrotnego
wstawienia tej pozycji do budżetu“.
Następilją podpisy 14 instruktorów z pow.
tczewskiego.

„Więcej oleju,
falinaiw ięcej oleju“!

Ze względu na ogromną popularność, jaką
cieszą się pocztówki z wizerunkiem i życiory
sem Marszalka Piłsudskiego, Głównemu Korni,
tetowi Obchodu Imienin Marsz. Piłsudskiego
udało się wyjednać znaczną zniżkę cen aa
pocztówki dla organizacyj, które nabywają
pocztówki w większych ilościach.
Organizacje i stowarzyszenia, które zgło®
siły swój akces do Komitetu Głównego, pro®
szone są o nadesłanie szczegółowych progra®
mów uroczystości przez nie organizowanych,
do dnia 12 b. in., a to w celu włączenia poszczę
gólnych programów do ogólnego- programu
Głównego Komitetu, oraz w celu poinformo®
wania prasy o przebiegu uroczystości.

Za 10 zł. dochował taietnnicu zbrodni
Ostatnio wyszła na jaw w Nowem zbrod®
nia, która smutne rzuca światło na obyczaje
czasów powojennych. Niezamężna Marta To®
siek służąca u stolarza Sonnenwalda w No®
wem przy ul. Zduńskiej, porodziła w paździer®
niku 1930 r. dziecko pici żeńskiej, poczem nie
mówię wrzuciła do ustępu. Mając wyrzuty
sumienia i obawę przed skutkami tego czynu
prosiła Tosiekówna robotnika Wętkowskiego
z Trylu, który zajmował się czyszczeniem ka=
nałów, by czyn jej zachował w tajemnicy, —
ofiarując mu za to 10 zl.
Wętkowski dotrzymał obietnicy i zbrodnia

pozostała w ukryciu. Tymczasem w dniu 6 bm
wpłynęło do, Policji w Nowem doniesienie o
zbrodni, a energicznie przeprowadzone śledź®
two doprowadziło do całkowitego wykrycia
zbrodni i odszukania noworodka, który z ka®
Jem wywiózł Wętkowski poza miasto.
Wzięty w krzyżowy ogień pytań Wętkow®
ski przyznał się do udziału w zbrodni.
Wyrodną matkę natychmiast aresztowano
i osadzono w więzieniu przy Sądzie Grodzkim
w Nowem. Oncgdaj zaś komisja sądowo lekar®
ska dokonała sekcji zwłok noworodka.

Z le k i h u m oru

Perty rodzimej poezji
Któż z nas nie zna borów tucholskich? Na
sam dźwięk tych słów czujemy zapach od
żywczego ozonu starych świerków, słyszy
my gwar ptactw a leśnego, owiewa nas czar
i poezja puszczy leśne), tego pięknego za
kątka Kaszubów.
Poezja borów tucholskich sączy też swój
wpływ -kukosły w szerokie masy. Podob
no słowiki tucholskie śpiewają wcześniej,
niż w reszcie Pomorza, a poetycki nastrój
ogarnia naw et ludzi zresztą niepoetyckiego zawodu, jak rtp. dostawców trumien.,..
Mamy tego dokumentalny przykład w
pisemku czersko-tucholskiem pt. „Echo Bo
rów Tucholskich". Na łamach tego pisma
p, Ernest Sieg poleca m. in. czytelnikom
„trumny różnych gatunków".
A że pozostaje pod wpływem poetyckie
go nastroju borów tucholskich, więc wyry-

P odgórz
— Utworzenie Kola ZOKZ■W ub. niedzie
lę odbył się w sali Rady miejskiej drugi wy
kład ZOKZ. Po zagajeniu zebrania przez zast.
burmistrza p. Jcsionowśkiego wygłosił p. prof.
Maślak referat o Powstaniu listopadowem a
p. Olech o zagadnieniach mniejszości narodo®
wych w współczesnej Europie. Z kolei wybra
no za pośrednictwem komisji matki zarząd
nowo utworzonego kola ZOKZ w skład któ
rego weszli pp.: prezes — zast. burmistrza Jesionowski, zast. prezesa —■dr. Balewski. sekre
tarz Józef Nowak, skarbnik — M. Deutsch
ławnik — E. Schulz. Do komisji rewizyjnej we
szli pp.: Domżalśki, Chronowski i A.-Lewan
dowski. Nowe Kolo liczy narazić 28 członków— Zebranie Tow. Inwalidów Wojennych —
odbyło się w ub. niedzielę W lokalu p. W.
Skrzypnika. Zebranie zagaił wskutek choroby
prezesa sekretarz p. Joeck. Po przyjęciu pro
tokółu zgłosili się na nowych członków pp. P
TIucbner, Pr. Piątkowski, Mirecki i W. Strasy®
żyński. Z kolei podano do wiadomości różne
komunikaty w związku z projektem" nowego
zaopatrzenia inwalidów, podwyższającym ren
ty. P. P. 'joeck oraz Cz. Deutsch gorąco ape
lowali do gremjalnego udziału w obchodzie
Imienin Marszalka Piłsudskiego. Na tem za
kończono zebranie.

sowawszy w ogłoszeniu trumnę, zaopatiża
reklamę następującym, godnym uwiecznie
nia epigramem;
Gdy twą teściową złożą do ciemne
go grobu,
I na to, by nie w stała nie znasz sposobu,
Daj ucho dobrej i życzliwej radzie
Kup szybko trumnę w Sięga składzie..,.
Post seriptum: Karawan i wszelkie przy
bory do katafalku za drobną opłatą d»o dy
— Tragiczna śmierć złodzieja. W nocy na
spozycji, więc nie zważ na plotki niechęt
nych — idź i przekonaj się, a na pewno nie 10 bm. nieznani sprawcy usiłowali dokonać
kradzieży zboża na szkodę Krukowskiego Leo
pożałujesz.,.“
Oto pieśń borów. Poezja, -humor, dobra na w Przysieku pow. świecki, przyczem jeden
i życzliwa rada, iż nad trumną teściowej z sprawców został przez poszkodowanego za®
strzelony. Pozostali sprawcy w czasie uciecz®
można się śmiać wesoło 1 beztrosko,.,.
Nie masz to, jak nasze Bory Tucholskie ki ostrzeliwali się nie raniąc jednak nikogo.
Nazwiska denata niezdołano dotychczas usta®
i ich echa....
lić. Dalsze dochodzenia w toku.

Swiccie

Zamiast na Ślubny kobierzec
powędruje za kraiki

Sm utny epilog narzc-zeństw a p a n n y I*liny i Roz&art — „Zawodowy
oblubieniec“ w ład aiacy 5 -ciom a jeży k am i — zw ykiym zlodzieiem
Rozgarty pod Toruniem od kilku
dni mają swą sensację.
W szyscy mieszkańcy wioski opowia
dają sobie historje w którą przypad
kowo zupełnie wplątała się rodzina
M ytzerów przez swą 24 letnią córkę
Minę.
W połowie grudnia roku ubiegłe
go przyrodnia córka Bvtzera, panna
Mina Raguze będąc w Toruniu zapo
znała pewnego mężczyznę który
przedstawił się jej jako Oswald Krau
ze z zawodu technik budowlany.
Młody, przystojny i wybadany

(Ciekawa rzecz jak szybko uzyskalibyś®
my patent na głodomorów względnie gwóźdź
do trumny?)
Post ma być od samego rana. Litościwy
autor
dodaje jednak miłosiernie: „o ile kto
W „Kui-jerze Poznańskim“ z dnia 7 bm. w
artykule p t: „Wiosenne odmłodzenie“ Znaj® wytrzyma1* (Ja nie wytrzymam,,, ani wy!)
„Za cale śniadanie starczyć powinna szklan
dujemy
niezwykle oryginalny konglomerat
ka herbaty z ziółek zdrowotnych z cytry®
rozważań wielkopostnych z... zabiegami kosme
ną, miodem albo sok z pomarańcz, jabłek,
tycznemi. (!!!)
winogron. Można również dobrze zjadać
Gdzie Rzym — gdzie Krym? zapytasz zgor
owoc cały i żyć nim wyłącznie do obiadu“,
szony czytelniku... Przeczytaj „wiosenne od®
mlodzenie“ a dowiesz się że o ile post. ma dobrze że owoc „cały“ chociaż a nie np. po®
orzynieść zbawienie i zdrowie, musi być do® Iowa lub ćwiartka wiśni albo truskawki).
„Dla ciężka pracujących są doskonałym
brze zrozumiany i przeprowadzony.
posiłkiem ziemniaki gotowane w łupinie,
Tern właśnie, „dobrem zrozumieniem“ nie
następnie obrane zmieszane /. olejem“.
hedącem w żadnym związku z kościelnemi
Umysłowo pracujący zaś powinien zjadać
przepisami postnemi obdarza nas autor arty*
dużo świeżego twarogu, ze względu na obfi*
kulu i stawia następujące propozycje:
„Jaja. masło, sery, chich,, kakao, czekola tość w nim białka (aby wybielały ich zgryź®
da, ciastka powinny być i w czusie postu ■liwe języki i pióra).
„W południc i wieczorem należy wypić
wykreślone z naszego jadłospisu Mięso i |
szklankę ciepłego mleka, w którcm moczy®
ryby, tytoń . -.•lkchol, to zbytek, którego |
!■: sir przez 15 minut 1—2 cienko pokraja*
należałoby sobie odmówić zupełnie!!

J ftta ty fe lie to n

W ysyłanie życzeń
n a ftadere

Krauze zrobił na pannę Minie nieprze
cietne wrażenie i dlatego też zapro
siła go do domu swego ojczyma Bytzera.
Młody Oswald nie kazał na siebie
długo czekać i już po dwóch dniach
odwiedził „wybrankę“ swego serca w
Rozgartach. Czuła wizyta pod da
chem Miny z małemi przerwami trw a
ła przez okres 2 i pół miesiąca, — a
miła sielanka nie przerywana żadnemi nieporozumieniami zakończyła się
wyprawionemi zaręczynami młodych
Tymczasem przed kilku dniami
nych ząbków (gramatyka!) czosnku, dlate®
go trzeba pić wolno i dobrze je przetrawić
śliną"’.
A oprócz tego ciągle w związku z Wiel®
kiin postem autor proponuje:
„zmieniać codziennie pończochy i co rano
należy się dobrze nzmasować uderzając się
z lekka ręką po calem cieled) Kąpiele co
drugi dzień działają zbawiennie, a w bra®
ku nich nacieranie ciała zimną wodą z solą“
Gdy tak będziemy postępować
„ujrzymy się wkrótce odmłodzeni i odświe
żeni, pełni ochoty do pracy i wszelkiej go®
dziwej zabawy“.
Nie ulega wątpliwości, żc każdy system
dietetyczny może mieć b. zbawienne skutki
dla zdrowia, lecz łączyć „zmianę pończoch i
masowanie ciała“ z „odrodzeniem człowieka
ną duchu“ i uwagami na temat Wielkiego Po®
stu jest co najmniej... niewłaściwe. To też z
całym zapałem powtórzymy wezwanie autora:
„oleju, jak najwięcej oleju"!
Zet®Em.

odwiedził Bytzera znajomy jego rol
nik z Pędzewa, niejaki Telke, który
ujrzawszy Krauzego zwrócił uwagę
Bytzerowi, że Krauze zamierzał rów
nież zaręczyć się z jego siostrą, jed 
nak po ukradzeniu jej złotego zegar
ka doszło do scysji i zerwania.
N a widok Tylkego Krauze ulotnił
się natychm iast w niewiadomym kie
runku a ślad ponim od tej pory zagi
nął. Po wyjeździe Krauzego stwierdzo
no że „oblubieniec“ przywłaszczył so
bie zegarek męski oraz cały szereg
drobnych rzeczy ogólnej wartości
100 złotych.
Nagle zniknięcie Krauzego i oświa
dczenie Telkego zrobiło w domu By
tzera nie małe zamieszanie. Zawiadodomiono o calem zajściu władze śled
cze które w Avyniku dochodzenia ustaliły. żc rzekomy Krauze jest w po
siadaniu książeczki wojskowej na na
zwisko W ojciecha U lbcrta z G rębo
cina i jest znanym oszustem, który
wszędzie wysteoował jako kandydat
do zawarcia związku małżeńskiego.
Za zbiegiem wszczęto poszukiwa
nia. Rysopis zawodowego „narzeczo
nego“ : — łat około 27—30, wzrostu
średniego, postać krępa, włosy i brwi
czarne, oczy ciemne, tw arz okrągła,
na prawym policzku blizna jakby od
cięcia studenckiego, nosi stale okula
ry.
Nadmienić należy żc rzekomy
Krauze włada zupełnie poprawnie j ę 
zykami — polskim, francuskim, rosyj
skim, angielskim j niemieckim.
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K R O N IK A

W nr. 54 „Słowa Pom.“ ukazała się napast
liwa notatka p. t. „Żandarmi akwizytorami“,
atakująca toruński dywizjon żandarmerji za
to, że „objął rolę akwizytora ' ogłoszeń“ dla
„Polski Zbrojnej“.
Otrzymaliśmy w tej sprawie materjał fak
tyczny. Otóż „Polska Zbrojna“ wydaje spe
cjalny numer na dzień imienin Marszałka Pił
sudskiego. W tej sprawie zgłosili się do do
wódcy 8 dywizjonu żandarmerji przedstawi
ciele „Polski Zbrojnej“ z prośbą o poparcie
ich akcji na terenie Pomorza m. in. zaintere
sowanie tym numerem „Polski Zbrojnej“ firm;
które trudnią się dostawami dla wojska. T*>
dało pow-ód „Sł. Pom.“ do napastliwej napaści
na toruński dywizjon żandarmerji i popisy
wanie się takiemi kawałami jak „żandarmiakwizytorzy“, „chcemy widzieć jeszeze jeden
dowód rażąeego etatyzmu“.
Podobne napaści na armję i organy kół
wojskowych „Sł. Pom.“ prowadzi od dłuższego
czasu. Wprost ohydną metodą stały się te
szpilki, szpileczki kłujące urągliwością endee,cą przedstawicieli naszej armji. Przygważdśamy je stale i stale będziemy piętnować.

TORUŃ

(czwartek

K alan darxyk rzym.-kat.

Środa Konstantyn w.
Czwartek Grzogorza
— Stan wody w Wiśle z dnia 10. 3.: Zawis
ehost +3.04, Warszawa +2.10, Płock +2.01,
Toruń +2.59, Fordon +5.10, Chełmno +2.54.^
Grudziądz +2.86. Korzeniewo +2.99, Piekło
+2.43, Tczew 4-2.24, Eińlage +2.40, Schie*
wenhorst +2,46.
— Nocny dyżur aptek. Do środy dnia 11
b. m. włącznie dyżuruje, apteka ,,Pod Lwem“,
Rynek Nowomiejski, teł. 269.

Repertuar Teatru Miejskiego:
Środa, 11. 3. o godz. 20: „Pani Ministrowa“.
Czwartek, 12. 3. o godz. 20 — „Roxy“.

Repertuar kin:
Pałace (kino dźwiękowe) — „Pod dachami
Paryża“.
Mars — „Arlekinada życia“.
Luz — „Przygody jeńca wojennego“.
Światowid, ul. Prosta — „Męka milczenia“.
Corso — llsga i ostatnia serja „Władcy
dżungli“.
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W śród b raci Strzelców
Ze sceny Katarzyńskiej.
Ten, którego wreszcie wyparli się naw et sami endecy...

MINIE „PAŁACE“ ................. .

Nałpotężnieiszy i najmilszy dźwiękowiec polski:

Janko

Muzykant

pg. opow.eścj HENRYKA SIENKIEWICZA
x M. M A U CK Ai ioru n iakiem W itoldem
Conti, Dymszą a Krukow skim tLopklem).
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Restauracja
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Chelmiftska 22 teł. 912

Pierwszorzędna kuchnia!.
Codziennie specjalności!
6371

......

Obfity bufet!
Niskie ceny!

_ Temperatura powietrza w Toruniu w
ciągu ostatniej doby maksymalna —2°, mini*
maina —7°. Diiia'lO'.b.. m. o godz. 7*mej tern*
peratura wynosiła —3°.
— Koncert religijny.“W niedzielę, 22 marca
b. r. odbędzie się. wieczorem w kościele gar*
nizonowym w Toruniu tradycyjny koncert res
ligijny. W programie' najcelniejsze utwory
muzyki kościelnej w' wykonaniu pierwszorzęd*
nych artystów, chóru i orkiestry. Bliższe szczeń
góly ukażą sic w afiszach. Bilety w cenie 50
groszy do 2 zł. do nabycia od dnia 12 b. m.
w Księgarni Pomorskiej (dawn. „Stella“), uli*
ca Szeroka.
— Podziękowanie. Grono nauczycielskie
szkoły powszechnej nr. 7 składa najserdecz*
niejsze podziękowanie zarządowi organizacji
„Sokół1' za bezinteres'owne użyczenie sali na
urządzenie wieczornicy dzieci pp. Radomskie*
mu i Wachowiakowi za wypożyczenie krzeseł,
miejscowej prasie za ogłoszenie imprezy w
dzienniku, rodzicom dzieci i-sympatykom szko
ły za tak liczny udział! który jest dowodem
szczerego i prąwdziw.ego . zainteresowania się
sprawami szkolnemu Wszyscy, którzy za*
szczycili nas swoją obecnością, drobną oplata,
uiszczoną za bilet wstępu, przyczynili się do
zebrania kwoty na zbożny, cęl, jakim jest rato*
wanie zdrowia przyszłego, pokolenia. Biedne
a chore dzieci, które-za zebraną kwotę będą,
wystane na kolońje' letnie dla poratowania
zdrowia, wołają przez nasze’ usta:'Dobroczyń*
com serdeczne „Bóg zapiać“! Grono nauczy*
cielskie szkoły powszechnej nr. 7.
— Oficerskie kasyno garnizonowe objął
nowy dzierżawca, emerytowany podoficer W.
P„ inwalida p. Hieronim Guziński. Długolei*
nie doświadczenie /dzierżawcy pozwala przy*
puszczać, że restauracja kasynowa .stanie na
wysokości zadania.
— Zmiana przystanku-tramwajowego. Wsku
tek malej ilości-wsiadających i wysiadających
pasażerów na przystanku tramwajowym Chel*
mińskiej Szosy przy ul. Grudziądzkiej, z dn.
10 b. m. zmienia się ten przystanek zc stałego
na warunkowy. Wobec tego pasażerowie, któ*
rzy życzą sobie wysiadać na tym przystanku,
powinni wcześniej zawiadomić o tern konduk*
tora. Jednocześnie przypominamy, że pasaże*
rowie, którzy wsiadają na przystankach warun
kowych, powinni dać znak motorniczemu przez
wzniesienie ręki, celem zatrzymania wozu.

Nie mata
„gdziebg Ulowy skłonić!“
O dom

iB O c l e g o w r j d l a b e z r o b o t n a c l i

Na ostatniem posiedzeniu Komitetu Tow. Dla owych 250 są miejsca do spania, piętro*
Opieki nad Bezrobotnymi w Toruniu ks. pra* we półki, tworzące komórki, jak plaster mio*
łat Sienkiewicz postawił wniosek stworzenia du. Ale cóż: zgłaszających się jest znacznie
domu noclegowego, którego konieczność uza* więcej, do 700, a nieraz 850, pozostali więc za*
saclniał rózpaczliwem wprost położeniem bez* legają podłogę asfaltową, gnieżdżą się w kucz*
robotnych i nędzarzy. Niewątpliwie dom ta* ki, albo nawet mieszczą się w zimnym kory
ki powstanie, tak jak powstać musi herbaciarń tarzu.
Bracia Albertyni z największem poświęcę
nia, której założenia domagała się gwałtownie
Sekcja Propagandy Tow. Opieki nad Bezro* niem, z największą cierpliwością, spełniają naj
hotnymi, uzyskawszy już niezmiernie ofiarną niższe posługi pod kierunkiem swego przeło*
i wydatną pomoc Czerwonego Krzyża dla tej żonego, brata Józefa.
Ks. dr. Niemira odprawił niedawno ręko*
pięknej myśli.
Niewypowiedzianie smutnym był fakt zaję lekcje dla bezdomnych mieszkańców „Cyrku“.
cia wybitnie nieżyczliwego stanowiska w tej Ogromny procent „cyrkowców“ brał w nich
sprawie przez Magistrat, który ma lokale na udział, a około 250 przystąpiło do spowiedzi
różne wystawy, a nie ma go dla najbiedniej* i komunji świętej, wszyscy zaś słuchali nauki
szych, dla których spędzenie chociaż paru go* w skupieniu...
Trzeba im dać poznać — mówi ks. dr. Nie*
dżin w lokalu ciepłym, pod dachem przy
szklance gorącej herbaty lub kawy byłoby mira — że ich- nędzy wina jest także po części
w nich samych i otworzyć im nadzieję polep*
dobrodziejstwem.
Sekcja Propagandy nie ustanie w swych szenia losu, jeżeli trzymać się będą uzyskanej
usiłowaniach i zwróci się do najwyższych wreszcie pracy.
„Pioruny z ambony“ ładnie wyglądają w
wtadz o pomoc i opiekę nad bezrobotnymi
i możność udzielenia im kąta na zagrzanie się powieściach. Tutaj może ksiądz pioruny skie
’ rować tylko na siebie, ale nie na tych, w któ*
w krytycznym czasie bezrobocia.
Tak samo i sprawa założenia domu noc* rych piorun już uderzył i strącił ich na dno
lęgowego, której inicjatywę powziął milosier* nędzy!
Podczas tegorocznej spowiedzi, w same
ny kapłan w gorącem, wspóiczującem sercu, bi
jącem w rytm wskazań nauki Chrystusowej, mrozy, zauważyłem dwu bosych. Jednemu
dałem jedyną zapasową parę butów, a dni*
musi się zrealizować.
W związku zc sprawą utworzenia domu gi musiał się zadowolić kaloszami. Obaj do*
noclegowego, którą jui kilkakrotnie porusza* stali po koszuli, bo jej wcale nie mieli, a ten
liśmy na łamach naszego pisma, przytaczamy drugi prosił jeszcze: „Może ksiądz miałby dla
opis domu noclegowego w Warszawie, zwane* mnie tę część bielizny, o której się nie mówi
go popularnie „Cyrkiem“, pozostającego pod bo mnie w samych podartych spodniach strasz
nie zimno“...
opieką braci Albertynów i ks. dr. Niemiry.
Dalby Bóg, by taki „Cyrk“ mógł powstać
Z uderzeniem godziny szóstej wieczorem,
ze zmrokiem, idą ci nędzarze, z wilczem spój* w każ dem mieście i aby nie było u nas ani
rżeniem podają pięć groszy za wstęp, których jednego nędzarza, który by wespół z Chry
odmówić za nic w świecie duma im nie po* stusem mógł się skarżyć, że „lisy mają swe
zwala, choć potem, za chwilę, mogą żebrać jamy, a ptaki swe gniazda, a syn człowieczy
Z. M
o bezpłatną kolacje lub szklankę gorzkiej her niema gdzieby głowę skłonił!“
baty. Przytułek jest urządzony na 250 osóbmmm

O bch ód lO -iccia 1 o warz.
R e sia n ra lo fń w
W dniu wczorajszym w sali „Strzelnicy“
odbyło się uroczystościowe zebranie Towa*
rzystwa Restauratorów, Hotelistów i Właści*
cieli Kawiarń na miasto Toruń i okolicę z oku:
zji 10*lecia Towarzystwa.
W uroczystościowej, zebraniu udział wzięli
pp. radca Ratajski, prezes Centralnego Zwiąż*
ku Restauratorów Ziem Zachodnich Antonie*
wicz i przedstawiciel „Dnia Pomorskiego“ red.
Danielewski.
Po uroczystościowej zebraniu, sprawozda*
nic z którego umieścimy w jutrzejszym nume*
rze, odbył się bankiet, w czasie którego zebra*
no kwotę 143 zł. na bezrobotnych miasta
Torunia.

— Powszechne wykłady uniwersyteckie. Z t e a t r u
— Ola Obarska, laureatka jiędzynarodo*
Dr. Tadeusz Silńieki,. prof. Uniw. Poznańskie*
go wygłosi 12 marca o godz. 20 w auli Giinn. wego konkursu filmowego w Nicei, bohaterka
im. Kopernika w Toruniu odczyt p. t. „W kra* nakręcanego obecnie w Warszawie dźwięków*
ju św. Franciszka z Assyżu“. Wstęp 50 gr., ca „Krwawy Wschód“, wystąpi w niedzielę,
dla młodzieży ućzące.i sic < wojskowych niż* dnia 15 b. m. o odz. 20 w głównej roli pięknej
reretki Nedb..“ „Pólska Krew“. Zjawiskowa
szych stopni 20 gr.

uroda, szczery talent i piękny głos młodziut
kiej gwiazdy, zabłysną tu w całej pełni.
Ma b ia t ó im c z w o r o b o k u

Kino ln x
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Film ten wyświetla się obecnie na calem
Pomorzu — może zresztą i w innych dzielni
cach a poprzedza go odczyt dra Grabowskie;
Niewiadomo jakiej narodowości jest dr. G
w każdym razie zanadto słabo włada językiem
polskim by móc kogokolwiek nrzekonać: „psi*
czyny“ zamiast „przyczyny, , moi ego zdania
zamiast „mojem zdaniem“
mały czynią
efekt (!) na widzach. Film sam * sobie niewąt
pliwie bardzo jest pouczający i przedstawia
grozę chorób wenerycznych w całej pełni. —
Nadaje się bardzo dla szkól w- najstarszych
klasach. Usuwanie bowiem z przed oczu mio*
tiieży uświadomionej niebezpieczeństw, na
które jest narażona to pruderja i wielka od
powiedzialność. Natomiast zauważyć należy
żc jest to ’ już trzeci czy czwarty film tego
rodzaju dla dorosłych w przeciągu kilku ostat

Z miesięcznego zebrania Bractw«
Kurkowego.
W ub. czwartek odbyło się w sali ,,Str*eł<
nicy“ miesięczne zebranie Bractwa Strzelec*
kiego. Obradom przewodniczył prezes brat
Maćkowiak. Po odczytaniu protokółu z ostał*
niego zebrania przez sekretarza brata Klein*
wechtera, brat Maćkowiak zdał sprawozdanie
z zebrania Zarządu Zjednoczenia. W dal*
szym ciągu obrad wybrano braci: prezesa Mać
kowiaka, Tyrchana i Schmidta jako delega*
tów na Zjazd Delegatów, który odbędzie się
w Ostrowie w dniu 22 b. m.
Sprawę rozbudowy Strzelnicy referował
obszernie strzelmistrz brat Sulecki. W wyniku
dyskusji wybrano komisję, w skład której we
szli bracia Boczyński i Szulc, która to korni*
sja łącznie ze strzelmistrzem opracuje szcze*
gółowy projekt rozbudowy. W dalszym ciągu
wybrano komisję zabawową w składzie braci:
Sulecki, Borzyński, Krystek,
Szymański,
Skrzypczak. Kowalewski i Konieczny, która
zajmie się przygotowaniem i zorganizowaniem
zabawy ludowej.
Tegoroczne strzelanie kurkowe rozpocznie
się w dniach 28 i 29 czerwca i trwać będzie
do 5 łipca.
W ie c z ó r H a n k i O r d o n ó w » «

Wieczór piosenki i tańca, humoru i łezki
Mimowoli narzuca się pytanie, czy więcej w
łezce życia i prawdy, czy w humorze — śmie*
chu i radości? Piosenka łzawa i radosna, t«
początek każdej kultury, a także jej wykwit
najwyższy. Piosenka wiedzie narody ku wici*
kości literackiej, piosenka świadczy nietylko
0 duszy i sercu, lecz i o rozumie, o kłopotach
1 smutkach, o weselu, miłości i szczęściu. Gdy
rzucimy okiem w podstawy rozwoju czy dra
matu, czy powieści, znajdziemy tam piosenkę,
którą nuci stary pieśniarz grecki, czy rycerz
średniowieczny, czy kapryśny, przesiąknięty
kulturą i wiedzą, człowiek nowoczesny.
Program p. Hanki Ordonówny jest jakby
skrótem, lub retrospektywnym rzutem na ziła*
czenie piosenki, oddająe jej wszystkie moce i
walory, śmieje się śmiechem serdecznym, łub
kwili płaczem tęsknoty, czasem zazgrzyta osią*
mi kół fabrycznych i szarzyzną życia robotni*
czego, czasem uderzy w podniebne szlaki sła*
wy szumem skrzydeł lotniczych, by wpaść w
głębię morską, i zniknąć na zawsze; to znów
zawody i energja podmiejska łub wieczna
pieśń Żyda*tulacza.
I maestrja Ordonówny, to zdolność wżyci*
się w te objawy dusz ludzkich, które szarpie
do głębi i każe się im śmiać i płakać. Nie każ*
dy, a raczej nie każda to potrafi, a rzadko
kto potrafi tak jak Ona. Nie śpiew to wpraw*
dzie, ale śliczne czytanie myśli i* skłonności
ludzkich. Nic też dziwnego, że Hanka Ordo*
nówna podbija publiczność, — przy ku*
wa do widowni, a oklaski nie puszczają jej
ze sceny.
Towarzyszą p. Ordonównie p. Betackę*
rowa, bardzo dobra zwłaszcza w repertuar»
swojskim i przemiła para baletów* p. Kar*
czyńska i Śnieżyński.
S. R.

I

nich miesięcy. Zdaniem naszem o wiele m
dużo, i — zgoła niepotrzebne.
Podkreślić należy, że z 'końcową teaą fft*
mu zgodzić się nie możemy. Środkiem do wal*
ki z prostytucją nie jest sport i gimnastyka,
lecz walory moralne, a zwłaszcza duchowe,
panowanie nad sobą, uczciwość * w pierwszymi
r<4*>*UV fasady religijne!
(-*»)
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Obniżenie sk ład ek Has
Chorgch w rolnictw ie
Do komunikatu Pomorskiej Komisji Pracy,
»mieszczonego w n*rze 56 „Dnia Pom.“ p. t
„Obniżenie składek Kas Chorych w rolnictwie“
zakradł się błąd. Komunikat ten winien
brzmieć:
Pomorska Komisja Pracy podaje do wiado*
mości, żę od 1 stycznia b. r. do 31 marca b. r.
obowiązuje następujące zaszeregowanie robots
ników rolnych do grup zarobkowych, odnoś*
nie płacenia skłaack do Kas Chorych: A —
Deputatnicy do grupy VI; Chałupnicy do gru*
py VI; Zaciąg kat. Ia do grupy I; Zaciąg
kat. Ib do grupy II; Zaciąg kat. lia—Ilb —III;
Zaciąg kat. III do grupy IV; Zaciąg kat. IV
do grupy V; Sezonowi kat. I do grupy V; Ses
zonowi kat. II i lila do grupy VI; Sezonowi
kat. IV do grupy VIT.
B. Służba włościańska (gburska) kat. I do
grupy III; kat, II do grupy IV; kat. III cło gru*
py V; kat. IV do grupy V; kat. V do grupy
VIstej.
Od kwietnia b. r. nastąpią pewne odchyles
nia, o czem w swoim czasie podamy. Jeżeli nie
którzy • pp. pracodawcy już zapłacili składki
za styczeń i luty b. -r. według dawniejszej ta*
beli, to nadwyżka w tych miesiącach wpłaccs
na, będzie potrącona przy płaceniu składek za
miesiąc marzec b. r.
Co się tyczy składek inwalidowych, to pos
wiadomi my dodatkowo. Pom. Komisja Pracy.

RudaK
^•Zebranie BBWR. Przy przepełnionej sali
odbyło się ub; niedzieli w Rudaku w lokalu
p. Kaczmarka zebranie BBWR, które zagaił
prezes p. Dąbrowski podnosząc sukces listy
nr. 1 przy wyborach do sejmu i senatu w Ru*
daku. Następnie odczytał sekretarz p. Kapecki
protokół, oraz wygłosił referat o ogólnej ors
ganizacji BBWR. Z kolei p. Dudek apelował
do wzięcia gremjałnego udziału w obchodzie
imienin Marszałka Piłsudskiego. Specjalny ko
mitet wybrali zebrani. Komitet opracuje pro*
gram obchodu. Następnie p. Trocha wygłosił
referat o życiu i czynach Marszalka Pilsud*
skiego. W dyskusji zabrał glos p. Dylski pro*
sząc o popieranie wyrobów krajowych. — Z
uznaniem podkreślić należy, żc w zebraniu
wzięła udział znaczna 'ilość pań.

Chełmno
— Zebranie plenarne Związku Podof. Re=
zerwy. Dnia 5 b. ni. o godz. 20,15 zagaił prezes
Kubański, przy dość licznym udziale, zebranie
Związku hasłem „Jedność“. Po przeczytaniu
protokółu z ostatniego zebrania przystąpiono
do omówienia.wniosków na zjazd okręgowy,
.podczas którego wywiązała się obszerna dy*
skusja, poęzem wybrano delegatów. W tem
wchodzi oficer P, W. p. kpt. Piotrowski, na co
wszyscy na powitanie powstają, a prezes w
imieniu Koła wita serdecznie gościa. Pan kpt.
Piotrowski przystępuje do ćwiczeń terenoznaw
stwa na mapie, wyznacza dowódców poszczę*
gólnycb oddziałów, podaje plan sytuacyjny i
stawia zadania. Wszyscy śledzą z zaintereso*
waniem przebieg, przyczem wywiązuje się oży
wioną dyskusja, która trwa do godz. 23*ciej.
Po przeszło godzinnym wykładzie kończy pan
kapitan wobec spóźnionej pory, z przyrzecze*
niem, że na przyszłem zebraniu opracujemy
to zadanie do końca, a prezes za tak interesu*
jący wykład dziękuje w imieniu Koła. Na*
stępnie składa sprawozdanie skarbnik, z kto*
rego rezultatu są wszyscy zadowoleni. Dalej
omówiono bliższe szczegóły założenia w po*
wiecie podkół i uchwalono pierwsze takie ze*
branie zwołać w niedzielę, dnia 15 b. m. w
Unislawiu o godz. 18»tej oraz zaapelował pre*
:zes do zebranych, aby wszyscy stanęli do ob*
chodu Imienin Marsz. Piłsudskiego i zaagitc*
wali wśród obojętnych członków.
— Wizytacja kursu u* Kijewie Królewskim
Donoszą nam z Kijewa, że tamtejszy kurs
wieczorowy wizytowany byl dnia 4 marca br.
praez radoę Kur. Pom. w Toruniu p. Błażew*
sinego i ref. oów. w Chełmnie p. Kochańskiego
Po przesłuchaniu uczestników, wizytujący u*
dali się do Grina.

K ronika
— Nocny dyżur aptek: Apteka pod Łabę*
dziem, Rynek 20.

Repertuar kin:
Apollo — „Pocałunek“.
Gryf — „Bitwa nad Sommą“.
Orze! — „Męczennica namiętności“.

Kalendarzyk teatralny:
Środa, 11 b. m. o godz. 20 — „Władza się
nic myli“.
Czwartek, 12 b. m. o godz. 20 — „Ulica .
— Z koncertu orkiestry 64 p. p. Koncert
niedzielny, urządzony staraniem Kola Przyja*
ciól Harcerstwa,' wypadł pod względem mu*
zycznym bardzo ydatnic. Zgrana orkiestra .64
kiego, dzięki opanowaniu zespołu, pod wzglę*
p. p. pod batutą kapelmistrza p. por. Szpulec*
dem artystycznym stoi na wysokim poziomie.
Dobór programu interesujący. Szkoda, że pu*
bliczność nie dopisała. Próba inicjatorów kon*
certu nie karotowania biletami po domach,
sklepach i urzędach, zawiodła. Społeczeństwo
nasze słabo reaguje na odezwy w dziennikach
z prośbą o wzięcie udziału w imprezach, któ*
ryfch cel bezwarunkowo godny jest poparcia.
Dowiadujemy się, że w przyszłym miesiącu
koncert będzie powtórzony.
_Rewja harcerska. W ub. niedzielę w auli
Gimnazjum Klasycznego VI drużyna harcer*
ska pod kierownictwem opiekunów pp. Froli*
chów urządziła „Wieczór śmiechu“ z wielce
obfitym i urozmaiconym programem, składa*
jącym się z 14 numerów, jak to monologi, de*
klaracje, śpiewy, tańce i t. d. Całość wypadła
bardzo dobrze, a przedewszystkiem wesoło,
niektóre numery programu oprócz strony ko*
mieznej miały głębszą myśl moralnej senten*
cji. Wykonawcami poszczególnych punktów
programu byli harcerze VI i IV drużyny.
Reżyserja spoczywała w rękach p. Froli*
cha, który z godną podziwu cierpliwością za*
jął się wyreżyserowaniem tak bogato urozmai*
conym materjalem. To też słusznie należą się
p. Frolichowi słowa uznania, gdyż praca jego
nie poszła na marne, a drużyna oprócz zysków
materjalnych będzie miała bogaty program
ogniskowy na czas przyszły, t. j. na zlot, obóz,

l o dlew n ia ie la z a

f. KUJAWSKI
Toruń.
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W ub. poniedziałek nieznani sprawcy wla*
mali się do kasy Magistratu w Radzynie. Lu*
pem włamywaczy padło 440 zł. i prywatne
rzeczy woźnego.
Sprawcy zostali spłoszeni, dzięki czemu nie
zdołali się dostać do głównej Tcasy. Policja
wdrożyła śledztwo.

•Wub. niedzielę odbyło się- »w Grudziądzu
miesięczne zebranie zrzeszonych w oddziale
Pomorsk. Centralnego Związku Zawód. Ogród
ników i Pomocników ogrodniczych w Polsce.
Na zebraniu wygłosił p. prof. I, śliwa bardzo
interesujący wykład na temat „Ogrodnik jako
opiekun ptaków“. W wykładzie pokazał p. pro
fesor Śliwa Sześć różnych polskich typów
skrzynek według projektu dr. p. Jana Sokołow
skiego, starannie wykonywanych w Domu Kar
nym w Rawiczu, i omówił sposoby ścielenia
gniazd w tych domkach przez różne gatunki
ptaków.
Za koniecznością opiekowania się ptaka*
ml przemawiają nie tylko względy estetyczne,
ile w większej jeszcze mierze gospodarcze.
>«
Sady i ogrody, oczyszczone przez ptactwo
z owadów, lepiej owocują, a rezultat plonów
obficie wynagradza wydatek za skrzynki roz*
mieszczone na drzewach.
Lasy polskie skuteczniej opierałyby się pla*
dze szkodliwych owadów, gdyby kładziono
wielką wagę ną podszycia lasów krzewami,
w których gnieżdżą się ptaki owadożerne.
Gdy w tym miesiącu wracać będzie z dale*
kich stron ptactwo, obwieszczające nastanie
wiosny, gdy mimo zmęczenia i głodu wydzi*
wiać poczną mile z radości śpiewem, niechaj
wzmoże się w Polsce bardziej wydatniejszy
ruch ochrony ptaków.
Ponieważ p. prof. Śliwa zakończył piękny
w formie wysoce pouczający treścią wykład
prośbą skierowaną do ogrodników, by zechcie*
li przyłączyć się do akcji niesienia ochrony
ptakom, przeto przewodniczący zebrania p.

i n U t t u t t ,
parasolki, parasole,
teczki, walizki, piłki
gumowe, manikury,
necesery, laski, port*
monetki, proszę prze*
konać się ceny naj*
tańsze towar dobry.
wykonuje sumiennie i ko
W. Szym ański,
rzystnie
® Toruń, Król. Jadwigi
12/14. (9/5<>
Fa b ryka Maszyn
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g Mydła da golenia

wycieczki i t. d. Po przeszło dwugodzinnym
programie wesołości, rozbawiona publiczność
rozeszła się do domów.
_ Wykłady Polskiego To w. Krajoznaw*
czego. W czwartek, dnia 5. b. m. wygłosił p.
dr. Maj wykład o Konstantynopolu. Prele*
gent, który zeszłego roku badał osobiście za*
bytki i muzea konstantynopoiskie, dal pogląd
na kulturę grecką i mahometańsko* turecką,
która się tam w pięknych i typowych okazach
przejawia. Prelegent wyświetlił wielką ilość
widokówek, ilustrujących meczety, sarkofagi
(między innęmi Aleksandra Wielkiego), dywa*
ny kolorowe, krajobrazy i typy etnograficzne.
Publiczność, zapełniająca salę Sem. Nauczy*
ciclskiego, podziękowała prelegentowi za cie*
kawy wykład gorącemi oklaskami. Następny
wykład wygłosi p. Ossowska w czwartek, 12
b. m. o Finlandji i Skandynawji.
— Napad na restauratora. Na Ludwika
Baumana, restauratora (Lipowa 59) napadło
w lokalu restauracyjnym dwóch osobników,
pobili go i skradli z kasy 70 zł. Nazwiska na*
pastników są policji znane.
— Amatorzy alkoholu. Z okna wystawo*
wego składu p. Jana Czaplickiego, ul. Chel*
mińska 26, skradziono po wybiciu szyby 5 bu*
telek wina i 5 butelek wódki monopolowej
wartości 100 zł. Tej samej nocy z okna,-wy*
stawowego składu p. Cecylji Słonimskiej, Na*
rutowicza 18, skradziono po wybiciu szyby
3 litry Czystej monopolowej, wartości 30 zl.
— Złodziej padł pod kulami pogoni. W
Przysiersku pow. Świecie onegdajszej nocy
spłoszono złodzieji kradnących zboże. Podczas
pogoni wywiązała się obustronna strzelanina,
w rezultacie której jednego z opryszków żabi*
to. Nazwiska zabitego na razie nie stwier*
dzono.
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iła k ism a d źw ig n ią
haac'.3ł i orzem y stu l

insp. Wodwud, dziękując za wykład, złożył
zapewnićnie, że apel ten znajdzie posłuch i
praktyczne zastosowanie tak przez Ogrody
Miejskie w Grudziądzu, jak też w ogrodach
dworskich lub kolonjach ogródków działko*
wych.
Następnie z zadowoleniem przyjęto pismo
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego,
zarządzające uruchomienie w Grudziądzu spe*
cjalnego oddziału przy Dokształcającej Szkole
Zawodowej dla uczniów ogrodniczych, jak
również Wysłuchano sprawozdania p. Korcza*
ka, instruktora ogrodniczego Szkoły Rolniczej
w Grudziądzu, z jego wyjazdu, do Torunia ce*
lem zwiedzenia laboratorium, hodowli roślin
i t. p. znanej firmy ogrodniczej B. Hozakow*
skiego.
Osobną uchwałą zatwierdzono wybór p. Ja*
na Nowaka z Grudziądza, członka Pomorskie*
go Sejmiku Wojew. honorowym członkiem od*
działu Póm. Związku Ogrodników za wydatną
pomoc i starania uskutecznione dla zawodowej
organizacji, oraz odczytywano liczną korę*
spondencję nadesłaną w sprawach ogrodni*
czych z kraju jak też z Drezna, ód Saksoń*
skiej Izby Ogrodniczej.
Następne zebranie odbędzie się dnia 12
kwietnia b. r.z wykładem kier. Zakładów
Ogrodn. firmy Frencha A. Schmidta na temat
„Rozwój ogrodnictw handlowych w Polsce“.
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P ro g ra m y rad io w e
Czwartek, 12 marca.
W A R SZA W A — 12,35 Koncert szkolny a
FŁlharmonji Warsz.. 17,15 „Śmierć cara Alek»
sandra 11“ wygi. prof. Henryk Mościcki. 17.45
Koncert kameralny. 20.00 „W starych pra*
cowniach malarskich“ — wygi. red. J. Kle»
czyński. 20,15 „Walka o dobrą audycję“ wygi.
;. Znaniecki. 21.30 Słuchowisko: „Salome*
Wilde‘a. 22,15 Koncert kwartetu Krettly.
PO ZNAŃ — 20,30 koncert solistów.
W ILNO — 15,50 „Opozycja Erosa“ wygŁ
dr. St. Szeligowski. 17,45 Koncert popołudn.
KRAKÓW — 20,30 koncert nowoczesnej
muzyki fortep. w wyk. dr. Edwarda Steinbei*
gera.
LWÓW — 17,45 Muzyka kameralna. 20,30
Rewja „Naszego oczka“.
KATOWICE — 17,00 .Oblicze Charlie Che*
plina jako człowieka i artysty po za ekranem
wygi. p. Karol Ford. 19,15 „Żywot Mozarta W
zarysie“ wygi. prof. dr. Adam Mitscha. 23,00
„Piękny sen“ operetka Leo Falla, nast. pieśni,

Giełdo
N otow ania ziem iopłodów
w Poznaniu

Dostawa bieżąca, parytet Poznań, handel
hurtowy
za 100 kg. z dn. 10 III. 1931 r.
Żyto .............................................. 20,00-20,33
Pszenica. , . .
. 26,00—26.56
Jęczmień przem. . .
, 2.050—21.50
J ęczmień browarowy . . . . .
—
Owies
.
. . . . . .
30,50—31,50
Mąka żytnia 65 proc. . . . . .
30.50—31.50
Mąka pszenna 65 proc,. . . . . 39.75—42.75
Ospa ż y t n i a ................................15.25—16.25
Ospa pszenna.......................... ■
16,00 17,00
Groch p o l n y ...................." . . .
—
Groch W iktoria............................ 24,00—28,00
Groch Folgera . .............................
—
Wyka
. - . . . .
31,00—34,00
Seradela
. .
. . . » • •
69,00—72,00
Łubin niebieski ' . « • « « .
19,00—21,00
Łubin żółty
../ . 29,00—32,00
P e l u s z k a .................. ....
37 00—40.00
Stoma żytnia prasowana . , , •
— .
Siano l u ź n e ...............................
S ion o p r a s o w a n e ............................
—

Notowania ziemiopłodów
w lerlinte
Ceny w R. M, Zboże i nasiona oleiste za 1000 kg
inne za 100 kg. z dnia 10. III. 1931.
żyto od stacji załad...................... 176.00—178,00
jęczmień brow arow y................... 216.00—224,00
ieczmień pastewny i przemiałowy 197,00—213.00
o w ie s........................................... 152,00—159,00
kukurydza rum. wagon Berlin . .
—
mąka p sz e n n a ..................
34.05— 40,75
mąka żytnia
............................. 25,75— 29,00
otręby pszenne . . . . . . . . 12,50— *3,06
otręby ż y t n i e ...............................11,04— 11,75
groch Wiktorja............................. 22.00— 27,00
groch drobny, jadalny . * . . • 22,00— 24,00
groch p a s te w n y ..................
19,00— 21,00
peluszka....................................
22,0025,00
b ó b ............................................... 17.00- 19,00
wytłoki suche . . ........................ 7.00 7,20
wytłoki soya . . . . . . . . . . 15,00 15,80
płatki ziem niaczane.................. 14,00— 14,50
ziemniaki jadalne białe . . . . .
w y k a .................. ... . . . . . . 20,00 23.00

Warszawskie nitowania
walutowe.
z dnia 10. Ili 1931 r.
T ra n s a k c je

M. Zjedn. ........................................
Franki franc. ...................-* • • •

8,91,75

D e w izy .

34.94P ary ż....................................
i ,
26.45Po zakomunikowaniu obecnym o wolnych Praga .................. . . . . . . . .
171.78—
posadach ogrodniczych, zamknął p. insp. Wod* Szwajcarja ........................................
'
wud zebranie, życząc wszystkim wesołych Sztokholm . ............................................
W iedeń.................. ... . . .................. 125,47
Świąt Wielkanocnych.
W łochy.........................................
46 7 6 Berlin . . . . . . . . . . . . . . . 212-13—
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„ E s r n it a g e “
Łazienna 19.
jl
Najelegantszy lokal w To
runiu. Obiady już od 1.25
zl. Gorące zakąski 80 gr.
«
Wieczorem dancing towa
ó 1* rzyski.
6921
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udziela łekcyj godz. 2 zl.
Bydgoska 27. (Kiosk). 6843

agentów

poszukuje pierwszorzędna
firma w Gdańsku i wszy
stkich miastach Wojew. Po
morskiego do sprzedaży
pierwszorzędnych artyku
łów użytku domowegc, ł*o*
skonały zysk. Tylko po
ważni reflektanci zechcą
skierować pospiesznie ofer
ty z podaniem referencji
pod nr. 138 do „Dewery“
Gdańsk, Kohlenmarkt 10.

CZWARTEK, DNIA 12 MARCA 1931 R.
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„Ficka m ilczeniu 1
wzruszający dramat erotyczny. W roli glówn.:

D z iś

dni
n a s ie n n e !

A nny O n d ra .

9

D Ź W IĘ K O W E
------ K I N O --------

D iii i d n i n a s t ę p n e !

B ll, . fI , „Pod dachami Paryża“
vv roIach SŁ:

b

P o r a d f n n a d n rn tlra in .
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DZWON - Ody światło Ci zsaśnie
0643
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8 1 6 te l . w G rudziądzu
4 1 6 tel. w Toruniu

Z A K Ł A D Y E L E K T R O T E C H N IC Z N E f . [’1 A C IE JE W S H 1
GRUDZIĄDZ, Mickiewicza 4
:—: Oddział Toruń, Stary Rynek 35 Ip.
Radjo! Motory! Ładowanie akumulatorów! Instalacje! Tanio! Fachowo!
LICYTACJA PRZYMUSOWA.
Dnia 12 marca o 11 sprzedaje w Rudaku
bascha przymusowym przetargiem za gotówkę:
nę do pisania, szale; o 13 przy Puławskiego
szytowskiego: kanapę, leżankę; o 13,30 przy
skiego 14: obraz, kanapę, lustro.
) Bartkowiak, komornik sądowy.

u Wiemaszy
u MuPuław
6'>47

Ogłoszenie przetargu.
Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu ogłasza ustny
przetarg
na wydzierżawienie gospodarstw wzorowych, utworzo
nych przy parcelacji majątków państwowych:
1) Brody, pow. gniewskiego, st. kol. Brody-Niemieckie, o obszarze 165 ha, z czynną gorzelnią. Cena
wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 3700 zł.
{trzy tysiące siedemset zł, w złocie).
2) Gołębiewo, pow. grudziądzkiego, st. kol. Li
nowo, o obszarze 70 ha. Cena wywoławcza rocznego
czynszu dzierżawnego 3000,— zł. (trzy tysiące złotycii
w złocic).
3) Luszkówko, pow. świeckiego st. kol. PruszczPomorski, o obszarze 103,50 ha. W majątku nieczynna
gorzelnia. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier
żawnego 2250 zł, (dwa tysiące dwieście pięćdzies ąt zł.
w złocie).
4. Mieścin, pow. tczewskiego, st. kol. Miłobądź,
0 obszarze 60 ha. Cena wywoławcza rocznego czynszu
dzierżawnego 2600 zł., (dwa tysiące sześćset złotych
w złocie). W mąjątku cegielnia dochodowa, z której
dzierżawca zobowiązany płacić poza czynszem 10%
brutto od uzyskanej ceny loco za sprzedaną cegłę i 15%
brutto od uzyskanej ceny loco cegielnia za sprzedaną
dachówkę.
5) Szembruczek, pow. grudziądzkiego,
st. kol.
Szembruk o obszarze 91 ha. Cena wywoławcza roczne
go czynszu dzierżawnego 4000,— —zł. (cztery tysiące
złotych w złocie).
Gospodarstwa wyżej wymienione zostaną wydzier
żawione na lat trzy, a mianowicie: Brody i Liszkówko
na czas od 1 kwietnia 1931 roku da 31 marca 1934 r.,
a Gołębiewo, Mieścin i Szembruczek na czas od 1 lipca
1931 roku do 30 czerwca 1934 r. Bliższe informacje,
dotyczące tak wydzierżawionych gospodarstw, jakoteż
1 warunków zawrzeć się mających kontraktów dzier
żawnych, mogą otrzymać zainteresowani w Okręgowym
Urzędzie Ziemskim w Grudziądzu.
Termin składania ofert na dzierżawę wymienio
nych objektów upływa w dniu 20 marca 1931 roku,
Przetarg odbędzie 6ię dnia 21 marca 1931 roku
o godz. 10-tej w lokalu Okręgowego Urzędu Ziem
skiego w Grudziądzu ul. Ogrodowa 31.
Kandydaci na dzierżawców winni złożyć wadium
w wysokości półrocznego czynszu dzierżawnego, ozna
czonego'w tern ogłoszeniu dla każdego gospodarstwa
oddzielnie.
Zgłaszający się do przetargu winien przed ozna
czonym w ogłoszeniu terminem, t, j. do dnia 20 mar
ca 1931 roku złożyć w Okręgowym Urzędzie Ziem
skim w Grudziądzu w opieczętowane; kopercie oświad
czenie, jaki najwyższy czynsz roczny ofiaruje za dzier
żawę wymienionego gospodarstwa wzorowego Za czynsz
zaoferowany uważać się będzie czynsz ustalony i wy
raźnie w ofercie podany. Na kopercie, zawierającej
ofertę winien być napis: „Oferta na wydzierżawie
nie gospodarstwa wzorowego") wymienić nazwę ma
jątku, oraz imię, nazwisko. i adres oferenta).
Do oferty winno być dołączone:
1) życiorys,
' . .
2) dokumenty, stwierdzaiące fachowość rolniczą.
3) deklarację, że nie jest właścicielem gospodar
stwa rolnego,
.
4) dowód złożenia wadjum w Kasie Skarbowej,
gotówką lub w papierach wartościowych, wy
szczególnionych w obwieszczeniu Ministra Skar
bu z dnia 19 stycznia 1926 roku) Monitor Pol
ski z dnia 27 I. 1927 r.)
5) dowód obywatelstwa polskiego.
Nadesłane dokumenty, których się nie zwraca win
ny być złożone w odpisach przez Sąd, względnie no
tariusza legalizowanych, Podpisy na deklaracjach win
ny być bezwzględnie legalizowane przez notariusza.
Dokumenty Winny być przesłane do Okręgowego
Urzędu Ziemskiego w ten sposób, aby sprawdzenie ich
było możliwe bez potrzeby otwierania koperty, zawie
rającej właściwą ofertę. .
Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega sobie prawo
dowolnego wyboru kandydatów na dzierżawców bez
względu na wysokość złożonej oferty.
W razie przyjęcia przez Okręgowy Urząd Ziemski
oferty,na dzierżawę zatwierdzeni kandydaci zostaną
zaraz o tem powiadomieni, poczem w przeciągu trzech
dni mają się stawić do podpisania umowy d—erżawnej.
Przed podpisaniem umowy winni wpłacić półroczny
czynsz dzierżawny, a złożone do przetargu wadjum za
liczone zostanie ipo uzupełnieniu do wysokości półro
cznego czynszu jako kaucja.
Wszelkie opłaty stemplowe. oraz koszta ogłoszeń
obowiązują dzierżawcę i winny być zapłacone przy pod
pisaniu kontraktu.
Zezwoleń na obejrzenie gospodarstw udziela Okrę
gowy Urząd Ziemski lub terytorialny Powiatowy Urząd
Ziemski.
'/ razie niedotrzymania .terminu zawarcia kontrak
tu przez zatwierdzonego- kandydata na dzierżawcę zło
żone przez niego 'wadium nie pod'ega zwrotowi, a na
dzierżawcę zostanie wyznaczony inny aandydat.
Przetarg odbędzie się, o ile zgłosi się ieder, kan
dydat i zaofiaruje czynsz wyższy od podanego w ogło
szeniu.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI
w Grudziądzu,
69 ¡9

WYWOŁANIE. Wiktor Konkiewicz, kupiec z Po
znania, zast. przez adw. Frąckowiaka z Poznania wniósł
0 uznani -, za umorzone następujących weksli: Wnio
skodawcy skradziono dnia 31 lipca 1930 r. w Bydgo
szczy z auta tekę z wekslami i w ten sposób zaginęły
mu niżej wyszczególnione weksle: 1) 1 weksel własny
z datą wystawienia 4. XI. 29 z datą płatności 2. V.
30. protestowany na kwotę 993,03 zł., koszty protestu
18,78 zł.; 2) 1 weksel własny z datą wystawienia 4.
XI, 29,
datą płatności 26. V. 30., protestowany na
kwotę 1000,— zł., koszty protestu 13,10 zł.; 3) 1 we
ksel własny z datą wystawienia 4. XI. 29, z datą pła
tności 28. V. 30, protestowany na kwotę 1000,— zł.,
koszty protestu 13,10 zł.; 4) 1 weksel własny z datą
wystawienia 4. XI. 29 r. z datą płatności 31. V. 30 r.
na kwotę 1000,— zł., koszty protestu 13,10 zł.; 5)
1 weksel własny z datą wystawienia 4. XI. 29, z da
tą płatności 20. V. 30 na kwotę 1000,— zł.; 6) 1 we
ksel własny z datą wystawienia 4. XI. 29 z datą pła
tności 22. V. 30 na kwotę 1000,— złotych; 7) 1 weksel
własny 7 datą wystawienia 4. XI. 29, z datą płatno
ści 24. V. 30 na kwotę 1000,— zł,; 8) 1 weksel wla
ny z datą wystawienia 10. I. 30 z datą płatności 17.
VII. 30, protestowany na kwotę 376,99 zł., koszty pro
testu 6,45 zł.; 9) 1 weksel własny z datą wystawie
nia 10. I. 30 z datą płatności 16. VI. 30, protestowany
na kwotę 300,— zł., koszty protestu 4,55 zł.; 10) 1 we
ksel własny z datą wystawienia 10. I. 30 z datą płatno
ści 19. VI. 30 na kwotę 300,— zł. Razem 8.039,10 zł.
Wszystkie wymienione weksle były wekslami własnemi wystawionemi przez kupca Władysława Orcholskiego z Tczewa i przezeń jako wystawcę podpisane. We
ksle te były wystawione na zlecenie wnioskodawcy
Wiktora Konkiewicza i przezeń jako żyranta podpi
sane, po którym następowa.y dalsze podpisy żyran
tów, których wnioskodawca wskazać nie jest w sta
nie. Posiadaczy tych weksli wzywa 6ię, aby najpóźniej
w terminie wywoławczym dnia 23 czerwca 1931 r.
godz. 9 pod nr. 14 podpisanego Sądu zgłosili 6ię i oka
zali Sądowi weksle pod rygorem uznania ich za umo
rzone (art. 94 ust. weksl.)
6943
Tczew, dnia 4 marca 1931 r.
3 F. 1/31.
Sąd Grodzki.

Magistrat miasta Bydgoszczy Wydział IX
Oddział Drogowy ogłasza niniejszem

Przetarg ofertowy
a) na dostawę furmanek i szlaki,
b) na wykonanie około 20.000 n r napraw
brukarskich w roku budżetowym 31/32.
Odnośne warunki i blankiety ofert można
otrzymać w Oddziale Drogowym przy ul. Ja
giellońskiej za opłatą 1.— zł. za sztukęOferta w należycie zapieczętowanych ko
pertach oddzielnie do a i b z odpowiednim
napisem należy złożyć w Registraturze Wy
działu IX gmach Gazowni Miejskiej (pokój 20)
do dnia 18. III. br. godziny 12-tej, o którym
to czasie nastąpi otwarcie ofert.
Magistrat zastrzega sobie prawo dowol
nego wyboru oferenta bez względu na wysos
kość oferowanej kwoty jak również: podział
tychże prac i dostaw pomiędzy kilku oferentów.
(—) Inż. Ed. TubieleYJcz
6951
p. o. decernenta.

PRZETARG.
Szefostwo Budownictwa W ybrzeża Morsk.ego
w Gdyni-Oksywie ogłasza niniejszem przetarg na
roboty terenowe, brukarskie i różne w Porcie W o
jennym w Gdyni. W arunki przetargu i ślepe ko
sztorysy mogą zainteresowani otrzymać za zw ro
tem kosztów w godzinach biurowych w lokalu
Szefostwa Budownictwa W ybrzeża Morskiego
Gdynia-Oksywie.
Przetarg odbędzie się dnia 26 marca r. b,
o godz. 10,30.
Szef Budownictwa Wybrzeża Morskiego.

Ostrzegam

Willa

jako administr. domów przv
ul. Og-odowej 33, Sienkie
wicza 25—27» żc nie zez
walam bez mej zgody na
odstąpienie mieszkań jak i
przyjmowanie sublokatorów
Przekroczeń a będę na dro
dze sądowej dochodził.
M. Kowalski.

8 pokojowa, komfortowa,

centralnem ogrzewaniem,
dobrem położeniem w To,
runią zaraz do sprzedaniaZgłoszenia „Par" Toruń pod
800,
6952

Na P osil!

A lb e rt P re g e a n I P o ił a Ille ry .
Cenv miejsc zniżone do normalnych.

Na sezonpolecamy
wiosenny6838
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po cenach najrozmaitszych.

AA SY ZAP ĘD O W E z s k ó r y w yborow ej,
balata i sierści w ielb łą d zie j.

Paski do wiązania i szycia oraz pasy z skóry wy.
borowej. Zakupujemy również sk ó ry surow e.

K ii N T Z E i K i T T L E R

Wykład
z film am i
Zdrojowisko Piszczany (Pi-

stjan) i jego osobliwości;
wygłoszony będzie przez dr.
Władysława Lichtensteina
z Piszczan w dniu 13. 3. o
godz. 8 wiecz. w sali Tow.
badania przyrody (Naturforschende Gesellschaft)
przy ul. Frauengasse 26 w
Gdańsku. Goście mile wi
Szpital miejski w Toruniu wzywa do zło dziani. Wstęp wolny.

Żeglarska 21

Telefon 10

TORUŃ

Przetarg

żenia ofert na dostawę o d l kwietnia 1931 r.
do 31 marca 1932 r. dla Szpitala miejskiego.
1. mięsa i wyrobów mięsnych
2. pieczywa
3. towarów koionjalnych
4. mleka, masła i jaj
5. mydła i proszku do prania
Oferty należy składać do dnia 20 marca
1931 r. w biurze Szpitala miejskiego ul. Przed;
dzamcza 8 gdzie interesowani mogą się poin
formować codziennie pomiędzy 8-mą a 10-tą
rano co do warunków i ilości dostawy.
Szpital miejski zastrzega sobie dowolny
wybór ofert.
L. dz. 623/31. Szp. MZarząd

Szpitala Miejskiego
w Toruniu

69ę2

Przetarg

Oszczerstwo

Komitet Budowy Gmachu Zarządu Fun
w dniu 6. XI. 30 r.
duszu Bezrobocia w Toruniu rozpisuje przetarg rzucone
na St. Mazura odwołuję,
na oparkanienie dziedzińca tegoż gmachu (prace 6939
Fr. Romanowski.
ziemne, murarskie, ślusarskie i brukarskie).
Ślepe kosztorysy za opłatą 3.00 zł. oraz
bliższe informacje otrzymać można w Kiero
wnictwie Budowy biuro Państwowy Urząd Bu
downictwa Naziemnego w Toruniu ul. Słowac
kiego 16. narożnik Matejki.— Oferty w opie
czętowanych kopertach z napisem „oferta na
■ » » ń c z o c lu y ; I
oparkanienie dziedzińca gmachu Zarządu Fun
s p o rto w e
duszu Bezrobocia w Toruniu“ składać należy
Cenv znaczre miii»!
w Urzędzie Wojewódzkim pokój Nr. 50 dnia
21. marca 1931 r. do godz. 11 -tej załączając
dowód ze złożonego wadjum w Kasie Skarbo
wej w wysokości 5% sumy ofertowej.
T O R U Ń 6291
Po tej godzinie rozpocznie się rozprawa
u f.Ż e g la rska 2 8
ofertowa.— Wybór oferenta zastrzega się.
Toruń, dnia 7. marca 1931 r.
Kierownik Budowy
R e p e rtu a r
6950
(—) Inż. Niekrasz.

TANIO
Sttarpefy

Lit

Teatru Toruńskiego

OGŁOSZENIE. W tutejszym rejestrze handlowym
Oddział B pod nr. 119 zapisano firmę: Miejskie Towa
rzystwo Komunikacyjne w Gdyni Spółka z ograniczoną
W środę, dnia 11 ban.
poręką w Gdyni. Przedmiotem spółki jest: a) eksploa
O godz. 20:tej
tacja uprawnienia nadanego przez gminę miasta Gdy
„PanS
ni w przedmiocie wyłącznego prawa na urządzenie i
m inistrow a
prowadzenie komunikacji masowego przewozu osób na
w 3 akt. A
terytorium gminy miasta Gdyni przy pomocy autobu Krotochwila
Grzymały-Siedle
ckiego,
sów, trollobusów i kolei elektrycznych nadziemnych,
b) urządzenie podmiejskich linji komunikacyjnych i ich
eksploatacja, c) urządzenie linji komunikacyjnych mię W czwartek, dnia 12 bm
dzy miastowych i ich eksploatacja, d) urządzenie ko
o godz. 20sej
munikacji dla celów turystyki, e) branie udziału w
PREM JERA
podobnych przedsiębiorstwach, f) budowa i eksploata
„R D X Y “
cja warsztatów i wytwórni potrzebnych dla przemysłu
komunikacyjnego. Kapitał zakładowy wynosi 700.000,— Komedja w 3 akt. Barry
Connersa".
zl. Kierownikiem ustanowiono inżyniera Marcina
Goldhara w Gdyni. Umowę spółki zawarto dnia 28
listopada 1929. Na kapitał zakładowy wspólnicy wnie W piątek, dnia 13 bm.
śli wkładki niepieniężne i to: a) Gmina miasta Gdyni
teatr nieczynny.
4 autobusy marki „Brockway" łącznej wartości
245.620,80 zł.; b) Towarzystwo Komunikacji Automobi
W sobotę, dnia 14 bm.
lowej w Polsce T. K. A. Spółka z ograniczoną poręką
o godz. 16-tej
w Poznaniu 4 autobusy marki „Brockway” łącznej
Występ gość. Teatru
wartości 258.674,40 zł. Obwieszczenia spółka ogłaszać
Bydgoskiego
będzie - „Monitorze Polskim".
Gdynia, dnia 16 lipca 1930 r.
Sąd Grodzki.
„ m io d y l a s “
Sztuka w 4 akt. J. A.
Hertza.

Wysprzedat
inwenfurowa
zniżka do 3°%

H EBLE

MM Serocka
św. Ducha 12. 3697

fleb le
Komplctnepokoje; sypialne,
stołowe, męskie gabinety,
garnitury klubowe, urządzę;
nic kuchenne, po cenach
fabrycznych poleca

Wytwórnia

mebli

Sardynki, szprotki w oliwie,
ul. Grudziądzka 90
skumbria, śledziki, moska
w Toruniu.
6581
liki. byczki, wszelkie sery,
wędzone ryby. masło, jajka
Obejrzyj wszędzie później
krzyżowe sprzedam za 125'
tanio
6943
przyjdź do innie. Przekonasz
kawaler potrzebny. Firlus się o cenach fabrycznych.
zł'. Kazim. Jagiellończyka
A
R
A
C
Z
E
W
S
K
I
Kornatowo.
Tadysław
Sar6. drugie wejście prawo. ^
6940
Chełmińska przy Rynku. -l-.nl ;

Pianino

Najpiękniejszy film sezonu

Ogrodnik

W sobotę, dnia 14 bm.
o godz, 20-tej
Występ gość. Teatru
Bydgoskiego
„ P a ic s tra n l"
Operetka w 3 aktach
Millóckera.
W niedzielę, dnia 15 bm.
o godz. 16-tej popoł.

„ P a u l“ „

m in is tr o w a
Krotochwila^ w 3 akt.
A. Grzymały-Siedleckiego
ICenv zniżone).

to

CZWARTEK, DNIA 12 MARCA 1931 R.

Z o s ta tn ie j cfim ili

Nowy snop światła

21 miejscowości,
2 0 0 0 dom ów w gruzach

aa „działalność“ wyborczą folhsirandu rznca rozprawa sad. w Rybnika
Bybnik, 11. 3. (PAT.). Wczoraj rozpoczęła
się rozprawa przeciwko 6 mieszkańcom Brzezia,
oskarżonym o najście na mieszkania i częściowe

ich. uszkodzenie kilku tamtejszych, obywateli. Na
ławie oskarżonych zasiedli: Franciszek Popeła,
Józef Jambor, którzy zostali sprowadzeni do są

du z aresztu. Dalej przodownik policji Alfred
Kończą, Franciszek Eckert, Henryk Hampka i
Kazimierz Szymański, odpowiadajij,cy z wolnej
ttopy. 5 oskarżonych odpowiada z paragr. 125
k. k. za naruszenie spokoju publicznego, zaś Kasimierz Szymański z paragr. 130 k. k. za pod
burzanie do nienawiści klasowej.

Nieznanego żołnierza, ale nic powiedział wledy bundu określa jako wysoce podniecającą ludność
nie podburzającego, zaznaczył jedynie, że naj polską. Do pogranicznej miejscowości Brzezie
lepszą odpowiedzią na mowę Treviranusa będzie dochodziły wieści z Kaciborza o rozlepianiu pla
głosowanie na listy polskie. Co do stosunków w katów, zapowiadających napad na Polskę i przy
Brzeziu przed wypadkami, to Szymański pod łączenie śląska do Niemiec.
kreśla, że zwrócono się do niego ze strony rodzi
Volksbund kupował dusze dzieci
ców uczniów o interwencję w związku z akcją
■
polskich.
Volksbundu, zmuszającego ludność polską do po >
przez rozdawanie im różnych przedmiotów, przez
syłania dzieci do szkółki mniejszościowej.
wysyłanie ich na. kolonjc do Niemiec, gdzie wpa
Niemcy profanowali sztandary polskie jano nienawiść do Polski i t. d.
Po zeznaniu oskarżonych sąd przystąpił do
Dalej przypomina, że w Brzeziu miały rów
nież kilkakrotnie miejsce wypadki profanowa przesłuchania świadków.
nia sztandaru polskiego. Całą działalność Volks-

Nie przyznają się do winy.
Po odczyta^Ł aktu oskarżenia zeznawali
oskarżeni Popel^^^inibor, którzy nie przyznają
się do winy.
Następnie zcHEwał przodownik Kończą, któ-

le k a r z e

Jn^osSowiańscn w

W a rsza w ie

Białogród, 11. 3. (PAT.). Król po dokonani»
inspekcji terenów, nawiedzonych trzęsienie®
ziemi, powrócił wczoraj do stolicy.
Kada ministrów postanowiła powołać do ży
cła specjalny komitet ministerjalny, mający a»
celu natychmiastowe przyjście z pomocą ludności
okolic, nawiedzonych klęską żywiołową.
Uchwalono pierwsze kredyty w wysokości 5
miljonów dynarów. Pozatem minister finansów
udzielił zezwolenia na częściowo i całkowite
zwolnienie od podatku ludności okolic, dotknię
tych klęską.
Wiedeń, 11. 3. (PAT.). Dzienniki wiedeńskie
donoszą z Białogrodu Skutkiem trzęsienia ziemi
w ciągu ostatnich 2 dni ucierpiały bardzo poważ
nie 21 miejscowości w południowej Serbji. Lud
ność, ogarnięta paniką, schroniła się na okolicz
no wzgórza i przebywa tam pod golem niobem
wśród śniegu i deszczu. Dotychczas wydobyto
z pod gruzów domów 35 ofiar. Wo wsi Piraw*
odłamkiem muru zabite zostało małżeństwo s
czworgiem dzieci. Ilość zniszczonych domów przo

*y również nie poczuwa się do winy i oświadczył,
że gotów jest przedstawić swe alibi przez świad
ków. Podkreśla on, że słyszał, że krążyły wieści,
jakoby Niemcy mieli zagarnąć G. Śląsk. W li
stopadzie ub. roku bezpośrednio przed zajściami
w Brzcziu nad granicą polsko-niemiecką ukazały
się większo grupy stahlhelmowców z Kaciborza,
zachowujące się prowokacyjnie w stosunku do

wyższa 2.000.

Z o k n a trzeciego p ie tra
w ra m io n a szw agra
Katowice, 11. 3. (Pat). Wczoraj w Królew
skiej Hucie po sprzeczce małżeńskiej rzuciła aię
w zamiarze samobójczym z okna mieszkania,
położonego na trzecim piętrze niejaka Wanda
Joszka. Traf zrządził, że na podwórzu znajdo
wał się szwagier jej, który zauważył tę scenę
i schwycił spadającą w ramiona, dzięki czemu

Polaków.

„Volksbund“ rozdawał broń.
Bówuież w samem. Brzcziu Volksbund rozwi
nął działalność propagandową, urządzał wieco, a
nawet na jednym z wieców rozdawał Niemcom

uniknęła śmierci, ulegając natomiast złamaniu
nogi i ogólnemu potłuczeniu. Szwagier jej od
niósł nieznaczne obrażenia.

broń, którą Kończą skonfiskował. Tego rodzaju
akcja wywołała ogólne podniecenie wśród ludno
ści polskiej.
Oskarżony Eckert również nie przyznaje się

lo winy i oświadcza, że w czasie, kiedy miały
miejsce zajścia, siedział w restauracji z której
zupełnie nie wychodził, na dowód tego prosi o
w zwanie kilku świadków'. Oskarżony Kampka

/ przeczą kategorycznie, jakoby brał udział w
kichś gwałtach.

Jajlepsza odpowiedź Treviranusowi.
Oskarżony Szymański — kierownik szkoły
solskiej i mniejszościowej nie przyznaje się do
podburzania tłumów, zeznaje on, żo organizował
dfi. 9 listopada roku ub. pochód ludności polskiej
dla podtrzymania ducha narodowego. Pochód
miał być manifestacją "radości z powodu wyniku
wyborów. Szymański przemawiał przy płycie

Do W arszawy przybyli lekarze jugosłowiańscy celem zapoznania się z urządzeniami
sanitarnymi i szpitalami warszawskimi. Na zdjęciu chwila opuszczania dworca Głó
wnego przez przybyłych lekarzy.

Treviranus znów bredzi
(gm razem przez radio
■000

Berlin, i i . 3. (P A T .). W czoraj w ieczo
rem m inister R zeszy T re v iran u s wygłosił
przez radjo przem ów ienie o spraw ach,
dotyczących niem ieck. prow incyj w scho
dnich. M ówca ni. in. pow oływ ał się na
zw ycięski pochód k u ltu ry niem ieckiej na
w schód, którego ślady dziś jeszcze rzeko
mo stw ierdź, m ożna od K urlandji do D u
naju. M ówiąc o rozbiorach Polski, T reviranus oświadczył, że obsadzenie wówczas
W Warszawie bawiła delegacja z Łodzi
części P olski przez P ru sy było w yrazem
z prezesem Geyerem i wiceprezesem Fiedlerem uzasadnionej obrony Niem iec przeciw eks
na czele, która odbyła konferencję z dyr. dcp.
pansji wolnej m ocarstw ow ej R osji. Zda
podatkowego min. Skarbu p. Michalskim. Na
konferencjach poruszono sprawę opódatkowa»
nia przedstawicieli firm zagranicznych i odno»
wicnia okólnika, upoważniającego izby skarbo
we do indywidualnego obniżania 2'/• stawki
podatku obrotowego do 1% dla przedsię»
biorstw handlu hurtowego, nieprowadzących
prawidłowych ksiąg rachunkowych, kto*
rych sytuacja gospodarcza przedstawia się
krytycznie. Postulaty handlu przedstawione
Warszawa 11. 3. (PAT) Na wczorajszem
przez delegacje sprowadzają się do 4 punk»
tów: 1) zwolnienia agentów od obowiązku pro posiedzeniu plenarncm Senatu przystąpiono
wadzenia ksiąg handlowych; 2) zezwolenia na do obrad nad ustawą o likwidacji stosunków
inkaso należności, przypadających reprezen» żelarskich na Spiszu. Sprawozdanie złożył se»
towanym przez nich firmom; 3) dysponowanie nator Rollc (BBWR). Ustawę przyjęto bez
tytułu zaproponowaną
importowanym surowcem i półsurowccm, nad» dyskusji ze zmianą
chodzącym do składów ekspedytorów i 4) pro przez komisję ńa „Ustawa o likwidacji szcząt»
wadzenie handlu na rachunek własny obok kowych stosunków pańszczyzny tzw. żelars
pośrednictwa na rzecz firm zagranicznych.
skich na Spiszu.“
Następnie Izba przystąpiła do obrad nad
Dyr. Michalski ustosunkował się przychyli
ustawą
skarbową. Generalny sprawozdawca se
nie do powyższych postulatów', oświadczając,
że do spraw zaległości podatkowych będzie nator Szarski (BBWR) uzasadniał wnjosek ko»
stosowana daleko idąca amnestja, oraz, że misji o przyjęcie ustawy skarbowej bez zmian
okólnik o stosowaniu lVo.ulgi podatkowej bę» prócz oczywiście zmian cyfrowych. Omawia»
dzie rozesłany niebawem do wszystkich izb jąc plon tygodniowej dyskusji nad budżetem,
referent stwierdził, że mimo swej rzeczowości
skarbowych.

ufgi
podatkow e

niem T reviranu sa, stru k tu ra gospodarcza
terenów w schodnich, zajętych przez P ru 
sy przed 150 laty, jest najlepszym dowo
dem pokojow ej pracy państwa pruskiego.
W przem ów ieniu swem m ówca przytaczał
znane z jego antypolskich wystąpień w y
wody na tem at granic polsko-niem ieckich
Zdaniem jego, zubożenie w schodnich po
łaci N iem iec skłoniło cały naród niem iec
ki do zajęcia się problem em wschodnim
jako żyw otnem zagadnieniem całego na
rodu.

Je d n a trzecia lu d n o śc i
Pr«i§ W schodnich
p o b ie ra zasiłk i rządow e

K a ta s tr o fa ln e p o ło ż e n ie Pras
Wschodnie!«
Królewiec, 11. 3. (tel. wl.) Nigdy jeezcze położenie gospodarcze Pros Wschod
nich nie było tak katastroialnem, jak obec
nie. 115.000 bezrobtnych, czyli o 25.000 wię
cej, aniżeli w roku ubiegłym o tymże cza
sie, otrzymuje zasiłki państwowe i komu
nalne. A trzeba' wiedzieć, że są to tylko
bezrobotni przemysłowi. Poza tern gminy
wiejskie wykazują setki tysięcy bezrobot
nych, inwalidów pracy i wojny ibp. Razem
pobiera jedna trzecia część ludności wscbodnio-pruskiej zasiłki bądź państwowe, bądź
też samorządowe — gminne i powiatowe.
Obecnie pomiędzy władzami państwowemi
i samorządowemi odbywają się pertrakta
cje odnośnie do ustalenia formy zasiłków i
ich wysokości, ponieważ samorządy nie mo
gą podołać tym ciężarom.

Itiąd poszczycić sic może rezultatem
§we$ pracy
Senni uchw aiil hudżei Parts*wa

O g ło s z e n ia :

wiersz millm. na stronie 7-łamowej
. 0,25 z
w tekście na pierwszej stronie
. . .
.............................. z
na drugiej i trzecie- stronie
1.-— zł — w tekście
. . .
0.60 z
Drobne za słowo 15 gr. pierwsze słowo podwójnie.
Dla poszukujących pracy - nekrolog 25 zniżki, kom unikaty 50 gr.
Za głooszenia skom plikow ane »z zastrzeżeniem m iejsca 20} nadwyżki
W Gdańsku za wiersz m/m na stronie 7 - ł a m o w e i ....................•
*en’
.........................................
4
„
. . .
50 ..
Drobne za słowo 5 fen. tytułow e
. . . .
10 ••
Przy sądowej* ściąganiu należności rabat upada. Za terminowy druk
p rze p isa n e miejsce ogłoszenia adm inistracja nie odpowiada.

i wysokiego poziomu dyskusja nie dala wiele
rezultatu pod względem budżetowym. Wy»
kazała ona natomiast, że rząd może się po»
szczycić znacznymi rezultatami swej pracy.
W dziedzinie budżetowej nie ulega kwestji
że cala polityka prowadzona jest dziś właśnie
pod tern hasłem. Po deklaracjach senatorów
Woźnickicgo (KI. Chi.) i Targowskiego (BB
WR) Senat przystąpił do głosowania. Budżety
Prezydenta Rzplitej, Sejmu i Senatu, NIK.,
Prezydjum Rady Ministrów, do których nie
było poprawek przyjęto w brzmieniu sejmo»
wem.
Przy budżecie Min, Spr. Wewm odrzuco»
no wszystkie wnioski opozycji, uchwalono na»
tomiast poprawki komisji senackiej zmniej»

Redaktor odpowiedzialny Stanisław Nov/akowski w Toruniu Bydgoska 78
Re a. odpowiedzialny na Bydgoszcz Michalik Stefan Mostowa 6
Redaktor odpowiedzialny za sprawy W. M. Gdańska Wt. Cieszyński,
Gdańsk Stadtgraben 6
Redaktor odpowiedz, na Welberowo Wt. Grabowski Gdańska 4, tel, 64
Redaktor odpowiedzialuy na Inowrocław Cyprian Karpiński
Inowrocław, Ul, Toruńska 9,
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Wydawnictwo: .Uzten Uomorsk>‘ ..Dzień Bydgoski“ .Gazeta Gdańska
„Gazeta Morska" „Dzień Kaszubski'4, „Dzień Kujawski14,

szając niektóre kredyty.
W ten sposób budżet jako całość został
przez Senat uchwalony.
Również przyjęto ustawę skarbową W
brzmieniu sejmowem. Po krotikiej przerwie
Senat przystąpił do glosowania nad rezolu*
cjami. Uchwalono wszystkie rezolucje zapro
ponowane przez komisje i przyjęto kilka re*
zolucyj, zgłoszonych w czasie dyskusji, m. in
w sprawie uwzględnienia przez rząd słusznych
potrzeb ludności ukraińskiej i białoruskiej, —
dalej w sprawie utworzenia funduszu na wy*
stawienie potrzebnej ilości budynków szkol«
nych oraz mieszkań dla nauczycieli. Na te®
obrady zakończono.

Abonament miesięczny

_

Czcionkami Pom. Druk. Roln, £> 4. w Toruniu Bygdoska 56 ^jjj

w ynos

3.40 zł
w ekspedycji m iejscowych a g e n c ja c h ......................... ....
3.— z‘
z odnoszeniem do d >mu w Toruniu ■ • • • • • •
3.36 zł
n t t p o c .te z odnoszeniem
4.50 *»
ood opaska
................................................ .... ■ • *
2.30
fld
w Gdańsku przez pocztę . . 2.50 gd przez chłopca
7.— zł
z odbieraniem w adm inistracji wprost ad 2, zagranicą 4 gd
W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą (np. przeszkody w za
kładzie strajki). Administracja nie odpowiada za niedosiarcznnie pisma
PRENUMERATA
,DNIA KUJAWSKIEGO" m iesięczna w adm ini
stracji 2.70 zł — na pocztach już z odnoszeniem kw artalnie 9,27 zt
m iesięcznie 3,09 zł

